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Terrorista?

ÖNSZERVEZŐDŐ
GYENGE POZICIÓJÚ    
RAJTAÜTŐ,TÁMADÓ
KISZÁMÍTHATATLAN

Mi az a gerilla....?

KÜLSŐ 
TÁMOGATÁSRA 

SZORUL!

Irreguláris, szabadcsapat 
benyomását kelti

Felszereltségében, 
logisztikai ellátottságában 

gyenge

A számára kedvező terepen 
igyekszik harcászati 

előnyhöz jutni

Ötletekre építve taktikázik

H A R C M O D O R !



Terrorista?

ÖNSZERVEZŐDŐ
GYENGE POZICIÓJÚ    
RAJTAÜTŐ,TÁMADÓ
KISZÁMÍTHATATLAN

Mi az a gerillareklám?

KÜLSŐ 
TÁMOGATÁSRA 

SZORUL!

Ötletekre építve taktikázik

H A R C M O D O R !
Önállóan, nem  ügynökségi 

szervezetben, 

Kis büdzsével,

ATL igénybevétele nélkül

Új terepeken, Kényes és 
tabu témákban is!

A fogyasztók bevonásával



Ki a gerillaharcos?

AKI FELISMERI AZ ÚJ HARCMODORT.

de nem “anarchista” és nem “terrorista”!



...kevés pénzzel, az ötlet erejével igyekszik
a figyelmet elrabolni.



... lehet amatőr,

...kevés pénzzel, az ötlet erejével igyekszik
a figyelmet elrabolni.



... és lehet profi!,

...kevés pénzzel, az ötlet erejével igyekszik
a figyelmet elrabolni.

Téli thermálfürdő kampány -Magyar Turizmus Rt



Egy müncheni utazási iroda többszörös díjnyertes gerillareklámja (2015)

Emlékezetes gerilla-kampányok



Magyar Vöröskereszt a hontalanokért
Egy 2016-os díjnyertes ambient gerillareklám (Young and Rubicam)

Emlékezetes gerilla-kampányok



A gerillamarketing egy olyan 
újfajta irányzat

a fogyasztókkal való 
kommunikációban, amely

nem elsődegesen a 
hagyományos 

médiafelületeken jelenik 
meg

innovatív, szokatlan, sokszor 
meghökkentő módszereket 

használ az üzenet célba 
juttatására



1. Meghökkentő és
2. nem a “hagyományos médiafelületeken” támad
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1. Meghökkentő és
2. nem a “hagyományos médiafelületeken” támad

gerilla-akció
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2. nem a “hagyományos médiafelületeken” támad

Az emberi test bármely része is lehet relámfelület



1.Meghökkentő és
2. nem a “hagyományos médiafelületeken” támad

Az emberi test bármely része is lehet relámfelület



A promóciót szervező Sarafan reklámügynökség szóvivője szerint új reklámformát akartak piacra hozni, és bátorítani a 
vállalatokat, hogy ők is helyezzék el hirdetésüket a furgonok oldalán, hiszen "vonzzák a tekintetet".

Hozzátette, minden, balesetet szenvedett autós kártérítést fog kapni, ha a károkat nem fedezi a biztosításuk. 

1.Meghökkentő és
2. nem a “hagyományos médiafelületeken” támad



PROVOKATÍV!

PIMASZ!

SZELLEMES!

INTERAKTÍV!

Gerilla-reklám

ALKALMI!



az ötlet erejével kevés pénzzel képes a figyelmet elrabolni

Alkalmi
Provokatív

Pimasz
Szellemes
Interaktív
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Alkalmi
Provokatív

Pimasz
Szellemes
Interaktív



1.
REKLÁMKERÜLÉS

3.
A “kicsik” számára

megfizethető
média

2.
Megemelkedett

ingerküszöb

A gerillamarketing
létrejöttének  3 oka



A “KICSIK”
JÁTÉKA

minimalista büdzsével

“Privát” gerillarelámok:



“Privát” gerillareklámok



“Privát” gerillareklámok



“Privát” gerillareklámok



“Privát” gerillareklámok



“Privát” gerillareklámok

“kisvállalkozói” gerilla taktika



Jay Conrad Levison ‘82

Guerilla marketing
alternatív marketing megoldások

surprise (meglepetés) marketing

stealth (lopakodó) marketing

cascading style (láncreakciós)

wildfire (bozóttűz) marketing

linux marketing

.”..Egy kis cég hogyan veheti fel a versenyt akár kicsi, akár nagy 
konkurenseivel?”    Végre 25 év után magyarul is kapható! (2007)



Jay Conrad Levison ‘82

Guerilla marketing

Buzz marketing
Hagyományos Word of Mouth (WOM), viral

alternatív marketing megoldások

Astroturfing, Grassroot marketing
Ál- vagy természetes civil fogyasztói csoportok, önkéntesek

Ambient marketing
gerilla outdoor/indoor, flashmob

alkalom szerint terjedés szerint

szerveződés szerint

A grassroots marketing a szervezet azon tevékenysége, amelyben szervez és motivál 
önkénteseket, akik a vállalat érdekeinek megfelelő civil érdekeket képviselik.



A grassroots marketing a 
szervezet azon tevékenysége, 
amelyben szervez és motivál 
önkénteseket, akik a vállalat 
érdekeinek megfelelő civil 
érdekeket képviselik.

“Gerilla szociológia”



Urban legends

Astroturfing

Seeding

Flash mob,

Hoax, álhírek, 

Hype

“Gerilla szociológia”

felhajtás, mesterséges  szenzációkeltés

megtévesztő álhír, pletyka

szájhagyomány útján terjedő történetek

fogyasztói ál-csoportok

beetetés

villámcsődület



1. AMBIENT 
“környezetbe illeszkedő  gerilla hirdetési forma”

“Minden olyan nem hagyományos reklámfelület, ahol a fogyasztót a 
saját környezetében befolyásolják - nem várt módon és formában.”

Lehet:

hely függőhelyfüggetlen



AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja



AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja



AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja



AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja



AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja



AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja



AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja

... amikor az ötlet visszahat a médiára



TCR - AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja



TCR - AMBIENT: a forma és funkció blikkfangja



2. FLASHMOB 
eseménymarketing gerilla módra

Szervezett váratlan csoportosulás, meglepetésszerű akció, 
amelyet reklám célra is lehet használni



Gerilla flashmob

https://www.youtube.com/watch?v=tmi1DDsq2i8

Adja adója 1%-át a WWF Magyarországnak természetvédelemre!

https://www.youtube.com/watch?v=tmi1DDsq2i8
https://www.youtube.com/watch?v=tmi1DDsq2i8


013. szeptember  SiteTalk Felnőtt Birkózó Világbajnokság.

Gerilla flashmob

https://www.youtube.com/watch?v=AhHbPNjRmk8

https://www.youtube.com/watch?v=AhHbPNjRmk8
https://www.youtube.com/watch?v=AhHbPNjRmk8


Vadonatúj gerilla flashmob Tbilisziből

Irish Beer
grúz reklám! 100% virtual reality!

https://www.youtube.com/watch?v=3-MMJ-in8AI

https://www.youtube.com/watch?v=3-MMJ-in8AI
https://www.youtube.com/watch?v=3-MMJ-in8AI


amikor a reklámötlet visszahat a médiára!

AMBIENT
és

KREATIVITÁS 

bármi a környezetünkben alkalmas hirdetésre



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

Észrevenni a környezetben rejlő adottságokat!

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


A GERILLAREKLÁM
ÁTSZIVÁRGÁSA

A KLASSZIKUS REKLÁM
TERÜLETÉRE

(a “Nagyok” is szeretik!)

Beillesztés (integráció) a
kampánytervbe



Guerilla-like - drága reklámok
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Guerilla-like - drága reklámok



Guerilla-like - drága reklámok



Guerilla-like - klasszikus reklámok



Guerilla-like - klasszikus reklámok



Guerilla-like - drága kampányok

Vörösre festett szökőkutak New Yorkban - egy vámpírfilm beharangozására



A HAGYOMÁNYOS 
HADSEREG VESZÍT, 

HA NEM NYER.

A GERILLA NYER, 
HA NEM VESZÍT!

“The conventional army loses if it doesn’t win.”

“The guerilla wins, if he does not lose.”



 a figyelmet!
Köszönöm


