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A Windows 8 és a Surface táblagép 
bevezetése



Tokyo Hachico Square

2.000.000 darabot adtak el 3 nap alatt

New York  Time Square

Élménymarketing!



Nokia Lumia bevezetése

London Reverend koncert

Élménymarketing!

Rihanna koncert



PROSUMER
CONSUMER

PRODUCER

A fogyasztói hatalomátvétel 
új típusú fogyasztója: a

...aki emcsak felhasználója, hanem kialakítója az információnak.
...aktív fogyasztó, aki részt vállal az értékesítési

folyamatban a termék kialakításától a reklámozásig



reklámkerülés
ingerküszöb
emelkedés
értékválság
túlkínálat

Az “elkényeztetett”
PROSUMER

ÉLMÉNY

AJÁNDÉK



ÉLMÉNY!!!

Cserébe a tolakodásért:



“Azok a cégek, akik megtanulják, 
élménnyel ellátni és segíteni a 

márkaközösségeket, felbecsülhetetlen 
értékű forrást szereznek maguknak.” 



Élményközpontú társadalom
(Experiential society)

Planet Hollywood 
éttermek Hard Rock 

kávéházak

Las Vegasi 
szállodák



A márkához kapcsolt élmény



A márkához kapcsolt élmény



A márkához kapcsolt élmény



A márkához kapcsolt élmény



A márkához kapcsolt élmény



A márkához kapcsolt élmény



Coca Cola: Anthem - a személyes élmény és a 
márkaélmény összakapcsolása



CBR
Consumer  Brand  Relationship

Vége az STP stratégiának!  Itt a



CBR
Consumer  Brand  Relationship

Vége az STP stratégiának!  Itt a

élmény- és kapcsolat alapú márkakövetés

élménypontok feltérképezése



élmény- és kapcsolat alapú márkakövetés

élménypontok feltérképezése

vásárlási élmény

tapasztalati 
élmény

saját siker
élmény

közösségi siker

reklámélmény

média élmény

kapcsolati
    élmény



élmény- és kapcsolat alapú márkakövetés



élmény- és kapcsolat alapú márkakövetés



élmény- és kapcsolat alapú márkakövetés



https://www.youtube.com/watch?v=jgHmS4HNtVk

Dínyertes élménymarketing kampány 
HongKongból

https://www.youtube.com/watch?v=jgHmS4HNtVk
https://www.youtube.com/watch?v=jgHmS4HNtVk


A Mashable egyenesen az évszázad együttműködésének nevezte az Airbnb 
és a svéd bútoráruházlánc partnerségét, mely szerint három szerencsés 
nyertes családjával együtt egy éjszakára beköltözhet a sydney-i Ikeába.

Dínyertes élménymarketing kampány 
Ausztráliából

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2014%2F08%2F21%2Fsleep-in-ikea-for-the-night-make-your-dreams-come-true%2F&ei=9q79U-bmNubh4QTioIGoCA&usg=AFQjCNHjKM1UVcTsZDYVW2V3zQuj2J_59A&sig2=FCSBlooMzKKsGKzalW-acA
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2014%2F08%2F21%2Fsleep-in-ikea-for-the-night-make-your-dreams-come-true%2F&ei=9q79U-bmNubh4QTioIGoCA&usg=AFQjCNHjKM1UVcTsZDYVW2V3zQuj2J_59A&sig2=FCSBlooMzKKsGKzalW-acA


Dínyertes élménymarketing kampány 
Braziliából

Samsung The Safety Truck



„A nyár során, több fesztiválon is jelen voltunk a Durex 
Élménydoktorokkal, hogy minél több fiatal figyelmét hívjuk fel a 

védekezés fontosságára,  A három fesztivál során az Élménydoktoraink 
14.000 óvszermintát osztottak szét a fesztiválozók között, hogy 

kellőképp fel legyenek készülve a váratlan helyzetekre is” 

Dínyertes élménymarketing kampány 
Magyarországról



Fogyasztói társadalom - 
élménytársadalom 

élmény-fürdő
élmény-konferencia

élmény-utazás
élmény-túra
élmény-park

élmény-tanulás
élmény-kávézó

élmény-marketing
élmény-vásárlás



Élményteremtés!  :)

élmény-marketing
élmény-vásárlás



a klasszikus

ÜZENETEK

helyett:

É L M É N Y T!!!

Az átélés növeli az emékezetet, növeli a befogadási hajlandóságot,



Asics Ryan Hall - treadmill

Élmény és bevonás

https://www.youtube.com/watch?v=ziQEsdXMbi8

https://www.youtube.com/watch?v=ziQEsdXMbi8
https://www.youtube.com/watch?v=ziQEsdXMbi8


Zsidró  360 fokos hajvágás    Arany Lollipop díj

Élmény és bevonás



Élmény és bevonás

 Merényi Dániel, valamint a Magyar Képregény Szövetség rajzolói: Vári Tamás és Fritz Zoltán összesen 20 
napon keresztül gyártja a képregényeket azoknak, akik a sorsolásokon a szerencsések közé jutnak.



Élmény és bevonás

Pennies for LifeEpica Díj 2012   Lowe

https://www.youtube.com/watch?v=5r8Tar6TdSg

https://www.youtube.com/watch?v=5r8Tar6TdSg
https://www.youtube.com/watch?v=5r8Tar6TdSg


FLOW (áramlatélmény)

Amikor az ember tér- és időérzékét 
elveszítve egy számára örömet és kihívást 

jelentő tevékenységbe belefeledkezik      
és ez számára boldogságérzést okoz.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Boldogs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Boldogs%C3%A1g


Find your flow!

https://www.youtube.com/watch?v=nMBaVlM4Go0

https://www.youtube.com/watch?v=nMBaVlM4Go0
https://www.youtube.com/watch?v=nMBaVlM4Go0


Stockholm 2009

Find your flow!



Find your flow!



ÉLMÉNYT VEGYENEK!
(élmény-kereskedelem)



Nagy Nap: Magyarország első élmény ajándék áruháza

ÉLMÉNY-ÁRUHÁZAK A WEBEN

lézerharc, kanyontúra, rafting, harckocsi vezetés, quadozás, légzsák,



Élmény Bank: élmény és ajándék webáruház

ÉLMÉNY-ÁRUHÁZAK A WEBEN

repülő vezetés, masszázs, gyógyfürdő, bűvészkedés, varrás



Feldobox: élmény ajándék, ajándékötltek áruháza

ÉLMÉNY-ÁRUHÁZAK A WEBEN

kalandpark, kézművesség, kényeztetés, pecázás, társastánc, kastély,



ÉLMÉNY-ÁRUHÁZAK A WEBEN

Kaland tár: extrém élmény ajándékok áruháza

sziklamászás, ejtőernyős tandemugrás, sárkányrepülés, buggy-túra, 



ÉLMÉNYKOMMUNIKÁCIÓ

Telenet: Your Daily Dose of Drama              2012. márc.



ÉLMÉNYKOMMUNIKÁCIÓ

Lynx Excite:  Angels falling from Heaven     Victora Station, May



ÉLMÉNYKOMMUNIKÁCIÓ

Milka:  Nagy Lassúzós Nap    2012 jún. Margitsziget



ÉLMÉNYKOMMUNIKÁCIÓ

Quebec: Recycling Campaign flash-mob              2012. January.



A közös részvétel élménye összeadódik!                
Az együttes élmény többlet-teljesítményt és 

érzelmi hőfok-növelést eredményez. (Mérei Ferenc)

EGYÜTTES ÉLMÉNY! 



KAPCSOLATTEREMTÉS

EGYÜTTES ÉLMÉNY



Mindegy, csa
k keltse

fel a fi
gyelmet!

Mindegy, c
sak emlékezzenek 

rá!

Mindegy, c
sak győzze meg 

őket!

Mindegy, c
sak nyűgö

zze le 

őket!

Mindegy, csak keltsenfeltűnést!

Mindegy, csak foglalkozzanak vele!

Mindegy, csak 
kedveljék és szórakoztasson! 

Mindegy, csak aktívan benne legyenek!

Reklám a fogyasztói hatalomátvétel idején:

Régen: Most:



Köszönöm a figyelmet!


