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 Bevezető 

Hasonló ruhákban járunk, ugyanazokban az élelmiszerboltokban vásárolunk, 

ugyanazokat a sorozatokat, filmeket nézzük, ugyanazokat a zenéket hallgatjuk. Egyes 

generációkon belül még nagyobb a hasonlóság ízléseket, stílusokat tekintve tehát még 

jobban meghatározható fogyasztói szokásokkal rendelkezünk és vagyunk részesei 

annak a társadalomnak, amely viszonyait, interakcióit, mindennapjait a fogyasztás 

köré szervezi. 

A reklám, a kereskedelmi üzenet ennek a fogyasztói társadalomnak és az azzal szoros 

kapcsolatban álló médiaipar hajtóereje. 

A gyermek és kamaszkor azonban a személyiségfejlődés azon szakasza, amikor az 

identitáskeresés, kortárs csoporthoz való tartozás kifejezésének egyik eszköze, hogy 

milyen zenéket hallgatunk, milyen márkákat, brandeket választunk. Ezt a lehetőséget 

a kereskedelmi és médiacégek ki is használják. Az életstílust, hovatartozást kifejező 

brandeket, hírességekhez, filmsztárokhoz, énekesekhez, sportolókhoz kötik majd 

hatékony marketing és reklámtevékenységgel igyekeznek áruk és szolgáltatások 

megvásárlására ösztönözni, maximalizálni a kereskedelmi és médiavállalatok profitját. 

A kereskedelmi érdek tehát úgy borítja be a mai gyerekek kedvenc tárgyait és 

tartalmait, mint a bőr. Hamis természetessége azt sugallja, hogy a márkák önzetlen, 

kreatív és baráti jelenségek a gyerekek világában. 

A reklámipar, a reklámok, kereskedelmi üzenetek előállítóinak megbízói azonban 

nyomasztó túlerővel, felkészültséggel, tapasztalattal rendelkeznek a fogyasztói 

döntések befolyásolását, manipulációját illetően a fogyasztókkal, gyerekekkel, 

kamaszokkal szemben. Pedagógusként, szülőként a reklámok működési 

mechanizmusainak feltárása, oktatása a tudatos fogyasztói magatartást alapozza meg 

és fejleszti tovább folyamatosan követve a kereskedelmi üzenetek alakváltozásait és 

módszereit. 

A feladatot nem könnyíti meg, hogy a hagyományos reklámhordozók mellett 

elképesztő iramban bővülnek a reklámhordozásra alkalmas platformok, formátumok 

és tartalmak. Kiadványunk első fejezetében - a fentiek fényében - a filmes 

termékelhelyezés fejlődéstörténete mellett a branding módszereit és hatékonyságát 

valamint a fiatal korosztály számára tökéletes reklámhordozónak bizonyuló popzene 

és videojáték világot vizsgáljuk meg közelebbről. 
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Branddel vagy anélkül? 

Ajánlott az 5–8. évfolyam számára! 

A vásárlásaink során folyamatosan döntést kell hoznunk arról, hogy a sok 

hasonló termék közül végül melyiket vigyük haza magunkkal. Vajon 

milyen mértékben befolyásolnak minket a márkák, hogyan formálják 

gondolkodásmódunkat? Mennyivel és miért vagyunk hajlandóak többet 

fizetni egy márkázott termékért? 

Miért fizetünk valójában? 

Egy nagyáruház polcait szemlélve szembeötlő a különbség az úgynevezett saját márkás 

és a márkázott termékek között, akár a csomagolást, akár az árakat tekintve. A saját 

márkás terméken az üzletlánc védjegyét láthatjuk, és olcsó, de mégis jó minőségű 

termék ígéretével – amivel el is nyerik a vásárlók bizalmát – emeljük le az árut a 

polcról. Bár csomagolásában előszeretettel utánozza a piacvezető márkákat, nagy 

előnye velük szemben, hogy kisebb a reklámköltség, hiszen a fogyasztó már ismeri a 

nevet. 

Nézzük meg egy egyszerű példán keresztül, mi a különbség egy nagyáruház saját 

márkás terméke és egy márkázott termék között! Segítségünkre lesz ebben a vaníliás 

karika, egy klasszikus magyar gyártású keksz, amelynek ötlete Horváth Emil nevéhez 

fűződik. 1963-ban a Győri Keksz Kft. elődje, a Koestlin-gyár kezdte gyártani, 

csokoládés vaníliás karika néven. A Győri Keksz megvásárlásával a Mondelez 

International Székesfehérvárra helyezte át a gyártást Győrszigetről, és jelenleg Pilóta 

vaníliás karika néven forgalmazza. Létezik azonban olyan verzió is, amelyen nincs 

kereskedelmi márka, csak a forgalmazó kiskerlánc neve, tehát a saját márkás termék. 

Általában olyan beszállítók gyártják, akik márkás termékekkel is jelen vannak a 

boltokban, de kilétük legtöbbször üzleti titok. Nézzük meg, van-e árkülönbség a két 

termék között, és ha igen, mi lehet az oka (az adatok 2019-ből származnak, 

relevanciájuk már csak a szemléltető jellegükben rejlik). 
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Az összetevőket tekintve lényegi eltérést nem láthatunk, így nem marad nagy játéktér. 

Ha a két termék jellegében azonos, akkor az árbeli különbséget a forma, a kinézet, az 

íz, a csomagolás és a marketing fogja megszabni. A márkázott terméket igényesebbnek, 

minőséginek véljük, a neve is ismerősen cseng, a reklámok pedig már elültették 

gondolatainkba azoknak az élményeknek a magjait, amit átélhetünk a terméket 

fogyasztva, és ezért hajlandók vagyunk a negyedével többet fizetni. 

Része lenni egy nagy, közös projektnek 

De ennél izgalmasabb kérdések is felmerülhetnek: vajon hogyan lehet gyümölcsöket 

brandelni? Mert hogy lehet, az nem is kérdés. 2010 környékén már volt arra példa, 

hogy a Farmville nevű internetes játék ihletett egy élelmiszerbrandet. Mivel a valós 

idejű, farmszimulációs stratégiai játék egy tanyán játszódik, kézenfekvő volt tehát, 

hogy élelmiszereket, köztük zöldségeket és gyümölcsöket adtak el a hype-nak 
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köszönhetően magasabb áron. Már itt is jelen volt a trükk, hogy nemcsak a terméket, 

hanem vele együtt kiegészítőt, ajándékkódot is kaptunk a játékhoz. 

Vajon mitől kerülhet egy alma tízszer annyiba (Pink Lady), mint a látszólag ugyanolyan 

társa? 

 

Bár a termék valóban kiemelkedően finom, de ez önmagában még nem indokolná az 

árkülönbséget. Azok a fogyasztók, akik már a márkázáson nőttek fel, nem lepődnek 

meg rajta, hogy egy kiemelt termékért kiemelt árat fizetnek. Hiszen ennek az almának 

a megvásárlásával valami különlegeset fogyaszthatunk, amit csak kiválasztott termelők 

nevelhetnek, speciális feltételeket biztosítva a fenntarthatóság jegyében. Ezt birtokolva 

része lehetünk a nagy, közös projektnek, a környezettudatosságnak is. Az már csak hab 

a tortán, hogy a Pink Ladyt be lehet követni Instagramon, és a vele töltött 

mindennapokat olyan extrák édesítik, mint a márkához kapcsolódó matricagyűjtés 

vagy receptötletek. 

Mennyivel muzsikál jobban? 

Bármerre indulunk, könnyen belebotlunk az egyik legnépszerűbb fejhallgatóba, a 

Beatsbe. A terméket 2006 óta gyártják, a márka ma már az Apple tulajdonában van. Az 

első szériája a Beats by Dr. Dre, ami az amerikai hiphop producer, Andre Dr. Dre Young 

nevéhez kötődik, és a reklámszöveg, amivel a köztudatba került, a következő volt: „az 

emberek a legtöbb fejhallgatóval nem hallják az „egész” zenét, de a Beatsszel úgy 

hallják, ahogy a művészek, oly módon kéne hallgatniuk, mint én.” Egy amerikai vlog 

darabjaira szedte a márkát – szó szerint. Arra voltak kíváncsiak, vajon milyen elemeket 

tartalmaz a fejhallgató, és mennyi lenne az előállítási költsége, ha a piacon egyenként 

elérhető elemekből magunk szerelnénk össze egy hasonlót. A tapasztalatok 

meghökkentőek voltak: a fröccsentett műanyag mellett a fejhallgató súlyának 30%-át 

olyan fémdarabok alkotják, amelyeknek semmilyen funkciójuk nincs a hangzásban, 

csak súlyt kölcsönöznek a készüléknek, amitől az minőségibbnek tűnhet. Ráadásul 

ezekhez a fémrészekhez ugyanazt az öntőformát használják, ezzel is egyszerűsítve az 

előállítást. 

https://www.instagram.com/pinkladyeurope/?hl=hu
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Ami pedig a költségeket illeti: az alkatrészek összesen csupán 20 dollárba kerülnek, de 

az eredeti termék megvásárlásakor ennél jóval mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni: 200 

dollárért. 

Szemfényvesztés vagy márkás nagyszemüveg? 

A legnagyobb divatházak (Vouge, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Prada, Michael 

Kors stb.) napszemüvegeiről könnyen feltételezhetjük, hogy létrejöttük teljes egésze, a 

tervezéstől a gyártáson át a forgalomba hozatalig közvetlenül a márkához kötődik. 

Hiszen hol és hogy is lehetne másképp létrehozni ezeket az önálló jelentéstartalommal 

bíró, különböző üzeneteket közvetítő kiegészítőket? Mutatjuk. 

 

A képen látható Ray-Ban csupán példaértékű. Számos márkás napszemüveg 

vásárlásakor a vevő kap egy kis tájékoztató füzetet is a dobozban, aminek a hátoldalára 

van írva: “prodly manufactured by Luxottica”, tehát a Luxottica gyártmánya. A cím is 

fel van tüntetve: 20123 Milano. 

Ha éppen egy Burberryt vásároltunk, aminek a neve alatt szlogenszerűen díszeleg, hogy 

“London, England”, akkor mindez eléggé összezavaró tud lenni. A híres angol márka 

egy darabját olasz cég gyártotta? Igen, ráadásul a gyártási folyamatok kiszervezésének 
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köszönhetően az is megeshet, hogy Kínában készült a kulturális emlékképeinkben 

Angliához köthető elem. A Kínába kiszervezett gyártási folyamatok és annak kötelező 

feltűntetése miatt (“made in China”) az eredeti terméket hamisítványnak vélhetjük, ám 

valójában ott is ugyanaz a gyártó, ugyanolyan előírásokkal dolgozik. (Más szempontok 

viszont valóban segíthetnek az esetleges kamu felismerésében.) Mindennek 

természetes velejárója az is, hogy az általunk fizetett összeg egy jelentős része az olasz 

cégnél landol, tehát itt is érdemes feltenni a kérdést, kinek és miért fizetünk, amikor 

valamit vásárolunk. 

De mi is pontosan a Luxottica? A szemüvegeket gyártó céget Leonardo Del Vecchio 

alapította 1961-ben, és a 90-es évekre már kirajzolódott, hogy képes bekebelezni más 

márkákat vagy felvásárolni a gyártási jogaikat. Az alábbi képen látszik, hogy jelenleg 

mely márkák számára gyártja a napszemüvegeket. 

 

Egyszerűen fogalmazva tehát a Luxottica egy napszemüveg-nagyhatalom, és bármilyen 

piac ilyen szintű egy kézben tartását megérzik a forgalmazók és a vásárlók is, hiszen a 

választék jelentős részének minőségét és árát ők határozzák meg. A szemészek szerint 

egyébként a napszemüveg egészségügyi feladatát, vagyis a szem védelmét az UV-

sugaraktól technikailag nem túl bonyolult és költséges megoldani, kb. 10-20 ezer forint 

az előállítása, az e feletti rész már a márkanév ára. Egy Ralph Laurent meg lehet venni 

30 ezer forint körül is, a Miu Miu-k átlagára 70 ezer forint körül mozog, Chanelt pedig 

újonnan nehéz 100 ezer forint alatt találni. Vajon mi lehet közöttük a különbség? Még 

ha vannak is extrák (polarizálás, tartós anyagok), akkor sem valószínű, hogy ezek 

https://www.eyerim.hu/blog/how-to-spot-authentic-rayban-sunglasses
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ekkora összegben mutatkoznának meg a gyártás terén. Sokkal inkább köszönhető 

annak a kis emblémának, ami végül a szárra kerül (és ami nem a gyártó neve). 

 

A képen látható napszemüvegek UV400-as védelemmel ellátottak, fémkeretben 

műanyag lencsével és nem polarizáltak. Mi adhatja meg a háromszoros árkülönbséget? 

(forrás: visionexpress.hu) 

Érdemes elmélázni azon is, hogy ezek a márkák mit állítanak magukról. A Ray-Ban 

például egy klasszikus, vagány forma, hívószavai a hitelesség és a véleménynyilvánítás 

szabadsága, az Oakley sportoláskor megfelelő, a Coach maga az autentikus amerikai 

örökség, a kifinomult és elegáns Dolce&Gabbanát Szicíliához kötjük, a horgászoktól 

indult Costa mostanában a környezettudatosságra összpontosít, az Arnette a fiatalokra 

koncentrál és a szörfös és kosaras stílust menti át a streetstyle-ba. Anélkül, hogy 

minden márka profilját végignéznénk, kirajzolódik, hogy sokszínű készlettel dolgozik 

a Luxottica, sokféle vásárlói igényt kielégítve. És a megannyi funkció, stílus és – nem 

utolsó sorban – másképp árazott termék ugyanannak a cégnek a futószalagjáról jön le. 

Vagyis akármilyennek (kifinomultnak, vagánynak, utcaközelinek) is definiáljuk 

magunkat a napszemüvegünkkel, általában ugyanannak a gyártónak a termékével 

tesszük. 

A fent említett példákból kirajzolódik, hogy bár van/lehet tárgyi különbség a 

„márkátlan” és a „márkás” termékek között, vagy egy kategória olcsó és drága márkái 

között, de talán nem akkora, mint amit az árkülönbségük sejtet. De akkor mégis mi 

lehet az, ami miatt hajlandóak vagyunk akár tízszer annyit fizetni egy márkás 

termékért, mint logótlan párjáért? Mitől lesz egy márkázott termék sokkal értékesebb 

az összetevői, alkatrészei összességénél? 

Talán attól, hogy a brand történetet, személyiséget, értékeket, egy egész világot rendel 

egy termékhez, ezt a történetet pedig a marketing meséli el. A következetes 

marketingre fordított költségeket ellensúlyozza a magasabb ár, amit örömmel 

vállalunk, hiszen mégis más érzés egy népszerű terméket birtokolni, mint egy 
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névtelent. Ez a varázslat maga a brand, aminek az eredőjét nem tudjuk pontosan 

meghatározni, csak az eredményt: a termékhez járó érzések, emlékek sokaságát. 

Feladatok 

1. Készítsetek saját brandet! Találjatok ki egy termékhez köthető brandet, adjatok 

nevet, szlogent és rajzoljatok hozzá logót. Milyen értéket tudtok hozzáadni a 

termékhez az általatok alkotott márkával? 

2. Keressetek rá a Nesquik kakaópor és egy üzletlánc saját márkás kakaóporának 

összetevőire és árára. Milyen különbségeket láttok? 

Források 

 Farmville 

 Beats 

 A Luxottica weboldala 

 A Luxottica wikipédia oldala 

 Napszemüveg árak 

https://blog.bolt.io/how-it-s-made-series-beats-by-dre-154aae384b36
https://www.luxottica.com/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Luxottica
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Hollywood megtanít vásárolni: termékelhelyezés a filmekben 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

A moziba magunkkal visszük az érzelmeinket, ezért szeretne ott lenni 

velünk a hirdető is. A filmekben elhelyezett, felismerhető termékek 

szolgálhatják csupán egy valószerű környezet megteremtését, de 

szereplővé is válhatnak a történetben, és akkor már lehet, hogy a 

fogyasztói világ határairól is mesélnek. Product placement a 

dollármillióktól a kulturális illeszkedésig. 

Mikor irodalmi művekben ütközünk márkákba, csak a szerzői szándékot igyekszünk 

megfejteni, pénzügyi összefüggésekre nem gyanakszunk. Truman Capote nem a New 

York-i ékszerész népszerűsítése érdekében adta a Breakfast at Tiffany’s címet 

(magyarul: Álom luxuskivitelben) regényének, ahogy Esterházy Pétert sem az 

autógyártó kérte fel, hogy Mercedes Benz címmel írjon drámát (a darabban megszólaló 

Janis Joplin dalért sem fizetett a márka). A kétezres évek eleje óta volt néhány eset, 

amikor zsánerkönyvek készültek márkák ösztönzésére, de az ilyen együttműködések az 

irodalomban azért mindig ritkaságok maradnak. 

A súlyos produkciós költségekkel járó médiatartalmakban, például a filmekben 

felismerhető termékek, márkák többsége azonban nem véletlenül és nem is ingyen 

került oda. Hollywood az iparszerű filmgyártás kezdetei óta csiszolgatja a 

termékelhelyezés (product placement) formáit. A gazdasági válság időszakában kellett 

először sürgősen kiegészítő forrást találni a filmgyártáshoz, s a kereskedelmi márkák 

örömmel álltak rendelkezésre. A 80-as évektől aztán, a technikai eszközök fejlődésével 

ismét szintet ugrottak a filmek előállítási költségei, s ez megint lendületet adott a 

márkákkal való együttműködési lehetőségek kidolgozásának. 

A termékmegjelenítés varázslatos eszköz. A filmben elhelyezett termék sikeresen veszi 

fel a harcot a reklámkerüléssel: nem a reklámszünetben támad ránk, nem tudjuk 

átugrani, semmilyen technika nem tudja kiszűrni, rákerül a DVD- vagy Blue-ray-

kiadásra is, és akkor is látjuk, ha a tévében tűzik műsorra a filmet. Kutatások szerint a 

néző jobban elfogadja egy termék nem tolakodó jelenlétét a filmben, mint a körülötte 

lévő hirdetéseket. Ha eladást direktben nem is generál (bár arra is van példa), a márka 

ismertségét növelheti és hozzájárulhat a pozícionálásához, felfrissítheti a termék 

vonzerejét. 

Hatását erősíthetik az árukapcsolási megoldások (tie-in) is, amelyek a filmben 

felbukkanó terméket a film szereplőivel, részleteivel összekötve hirdetik, miközben a 

termékek reklámjai, egyéb aktivitásai cserébe népszerűsítik a filmet is. Például 

Kenneth Branagh első Poirot-remake-jében (Gyilkosság az Orient expresszen, 2017) 

feltűnt a Godiva márkájú csokoládé, a márka pedig alkalmi pralinéösszeállítást és 

nyomozós játékot időzített a premierhez, sőt, egy csokivonatot is kiállított. 

https://www.godiva.com/moe
https://vimeo.com/243967701
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1. ábra: A kamera a filmben egy pillanatra átsiklik a termék csomagolásán, és egy beszélgetés vissza is utal az 
édesség örömeire 

Természetesen létezik az a szerzői, független filmes szerepfelfogás, amely kizár minden 

kommerciális befolyást az alkotói folyamatból, és minden márkát a megkomponált 

képből. De ezen a körön kívül a termékelhelyezés átjárta az amerikai mozi egész elmúlt 

évszázadát, és a minta nyomán elterjedt a kisebb filmes piacokon is. Még akkor is jelen 

lehetnek kereskedelmi partnerek egy filmben, amikor annak üzenete általában bírálja 

a konzumerizmust. A Harcosok klubjából (Fight Club, 1999) könnyű szívvel idézhetjük 

Tyler Durden mondásait, hogy „Amit birtokolsz, az birtokba vesz.”, vagy hogy „Nem a 

munkád vagy és nem is a bankbetéted! Nem a kocsid vagy és nem a tárcád tartalma!”, 

azért ez nem akadálya annak, hogy a filmben helyet kapjanak a Starbucks, az Apple 

vagy a Krispy Kreme termékelhelyezései. 

A product placement pénzügyi előnyei nagyon szembetűnőek, de nem szabad 

elfelejteni, hogy legalább annyira kulturális gyakorlatot is jelent: a márkák a filmipar 

kreativitásának segítségével a kereskedelmi ügyleten túli tartalomra fordítják le 

magukat, ez pedig izgalmas eredményhez is vezethet. 

A konzumvilág mint kortárs környezet 

Brandekkel teli világban élünk. Ha a kortárs környezetben játszódó filmek színterein 

nem lennének jelen a márkák, furcsán éreznénk magunkat a moziban. A Briliáns 

csapda (Entrapment, 1999) emlékezetes zárójelenetében például a vasútállomás 

minden plakáthelyéről hiányoznak a hirdetések, s ez meglepően sterillé teszi a 

környezetet. 

Alapesetben a termékelhelyezés abban segít, hogy mindennapi tárgyakkal, néhol 

felismerhető márkájúakkal rendezze be azt a környezetet, amelyben a szereplők 

hihetően mozoghatnak, ehetnek, ihatnak, tisztálkodhatnak és kommunikálhatnak, 
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mint mi mindannyian. A film hőse ételt melegít, telefonál, autóba száll, de akár 

közterületi hirdetések mellett is elhajthat autójával vagy italautomaták előtt sétálhat, 

esetleg épp reklám mehet a tévében, mikor bekapcsolja. A múltban, egy 

fantáziavilágban vagy a kapitalizmustól távoli egzotikus vidéken játszódó 

történetekben, mint a Harry Potter vagy a Star Wars, természetesen nem lehet 

termékeket elhelyezni (annál tágasabb teret nyitnak persze a merchandisingnak, a 

saját logóval ellátott termékek piacra dobásának). De a kosztümös filmeket is be lehet 

rendezni korhű retro márkákkal, ahogy Peter Jackson 2005-ös King Kongjában 

történik. Egy elképzelt jövőben pedig jelen lehetnek a nekünk ismerős márkák: a 

Szárnyas fejvadász (Blade Runner, 1982) disztópikus világát vizuálisan például 

alakíthatják a Coca-Cola hirdetései éppen úgy, mint a miénket. 

Biztos, hogy ezt a valóság-effektust túlzásba is lehet vinni: a 2005-ös Fantasztikus 

négyesben közel kilencven Samsung-termék bukkan fel. Martin Scorsese Az ír című 

filmjében (The Irishman, 2019) pedig bár értesülünk róla, hogy az Al Pacino által 

játszott Jimmy Hoffa nem iszik alkoholt, az már a néző érzékenységén múlik, 

indokoltnak látja-e, hogy a szereplő szinte minden lehetséges élethelyzetében egy 

palack Canada Dry közelében tűnjön fel. 

 

2. ábra: A gyömbérből sosem elég 

Paraméterek: hogy jön létre és mennyit ér egy filmes termékelhelyezés? 

Egy márka és egy filmes produkció között az együttműködés lehet pusztán barter (a 

produkció ingyen kapja meg a termékeket), de jellemzőbb, hogy a márka fizet is, 

méghozzá nem is keveset. Együttműködésüket szerződés szabályozza, amelynek 

előkészítésében a márkát ügynökségek képviselik, a nagy stúdióknak pedig már van 

erre szakosodott részlegük. Az elhelyezés árát a márka ismertsége, felismerhetősége, 

esetleges exkluzivitása mellett elsősorban a film büdzséje, műfaja, az alkotók hírneve, 

valamint a film forgalmazásának léptéke és az egyéb társult kommunikációs 

megoldások szabják meg. 

Fontos kérdés, hogy a termék csak megjelenik a képben vagy beszélnek is róla, esetleg 

használják is, és egyszer vagy többször tér-e vissza. Számít a megjelenés súlya, a termék 
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helye a vásznon (képernyőn), de az is, hogy mennyire integrálódik a történetbe és 

kapcsolódik a főszereplőkhöz. 

Azoknak, akik az elhelyezésen ügyködnek, sokféle kérdést kell megválaszolniuk. A film 

témája és a történet illik-e a márkához történetileg, pozícionálásban? Lesz-e a filmben 

erőszak vagy szex? A márkának ismernie kell a karaktereket és a dialógokat is, mert 

lehet, hogy egy megoldás dramaturgiailag jó, de ártana a brandnek (az autógyártók 

például nem szeretik, ha a rosszfiúk vezetik a modelljeiket). Legjobb, ha szerződésbe 

foglalják a forgatókönyv vonatkozó részeit, hogy a termék mikor, meddig, hogyan 

jelenik meg vagy hogyan említik. 

Tisztázni kell, hogy a tervezett zene illik-e a márkához. Hogy a rendezőnek milyen a 

reputációja, van-e sajátos előtörténete ezzel a márkával és placementekkel általában. 

És ez a színészekre is igaz, akikkel összekapcsolódik a brand, s akiknek akár márka-

nagyköveti összeférhetetlenségeik is lehetnek. És még egy apróság: vajon a márkák 

meg akarnak-e jelenni a kreditek között? 

 

3. ábra: Márkák Scorsese Kaszinó (1995) című filmje stáblistájának végén. Mert a termékelhelyezés persze nem 
zárja ki a művészi értéket 

A felelősöknek menedzselniük kell a változást és a film globális terjesztéséből származó 

problémákat: mit tesznek, ha változik a forgatókönyv vagy ha csúszik a forgatás, vágás, 

pedig egy termékbevezetést akartak megtámogatni a filmmel? Hogy alakítják a kísérő 

kommunikációt: milyen tie-in, milyen reklámok és felvezető pr-aktivitások segítenek 

majd? Vajon a brand helyzete különbözik-e az egyes országokban, ahol moziba kerül a 

film, vannak-e helyi promóciós tilalmak? 

És ha tartalmilag minden világos, már csak a produkció ellátásáról kell megállapodni: 

a márkának mikor és hogyan kell átadnia a termékeket a forgatáshoz, és mikor és 

mennyit kell fizetnie. Általában a pénzügyi teljesítés egy részét előre kérik a 

produkciók. 

A siker kulcsa: integrálódni a történetbe 

A termékelhelyezés legizgalmasabb eseteiben a márka nem pusztán díszlet, hanem 

valami szerepet is kap a cselekmény alakulásában, motívummá, értelmezésre méltó 

tényezővé válik. A forgatókönyvírók érzékenységén múlik, hogyan sikerül a termék 

integrálása egy mélyebb, többértelmű jelentésbe. 
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Frank Capra karácsonyi klasszikusa, Az élet csodaszép (1946) például egy olyan 

fiatalemberről szól, aki távoli vidékek megismerésére vágyik, de élete fordulópontjain, 

mikor nekivágna, hogy beutazza a világot, kötelességtudata mindig visszarántja a 

családi üzlet és a felelősségek szűkösebb terébe. A karakter jellemzésébe jól illeszkedik, 

amikor még gyerekként dicsekszik el vele, hogy csatlakozott a National Geographic 

társasághoz, és megmutatja a felfedezők magazinját is: 

 

4. ábra: A termékelhelyezés emlékezetes példái: National Geographic 

Miután a film meggyőzi nézőit, hogy hőse gazdagabb életet élt, mint a város tehetősei, 

a National Geographicra is egyfajta vigaszként gondolnak majd vissza, amely mindenki 

számára az otthon falai között teszi megismerhetővé a távolit és idegent. Az 

elhelyezésből így a történet és a márka is profitál. 

De a metaforikus utazás és kaland kereskedelmi ígérete egy kevésbé családbarát 

elbeszélésben is jól működhet. Aki megnézi Brian De Palma A sebhelyesarcúját 

(Scarface, 1982), annak biztosan feltűnik, hogy Tony Montana nagyratörő terveit 

mindegyre a Pan Am légitársaság hirdetése (The world is yours, A világ a tiéd 

szlogennel) tükrözi vissza. Nemcsak az utcán látjuk a reklámfeliratot, Tony a háza előtt 

és a házában is felállíttat egy (ál)antik szobrot, amely ezt hirdeti. A film zárójelenetében 

a golyólyuggatta főhős látványosan a szobor (és szlogen) előtt zuhan a medencéjébe. 

 

5. ábra: The world is yours 

https://www.youtube.com/watch?v=VgTb6D0hzcU
https://media.giphy.com/media/sG3VFEEbmmC8mhnXxf/giphy.gif
https://media.giphy.com/media/sG3VFEEbmmC8mhnXxf/giphy.gif
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Kevésbé ismert, hogy már Howard Hawks 1932-es Scarface-eredetijében is szerepelt 

ugyanez a termékelhelyezés, akkor még a Cook's Tours-hoz, a Thomas Cook 

utazásszervező társasághoz illesztve. Tony Camonte is ebbe a feliratba vetíti bele az 

álmait. A film évekig viaskodott a Hays-kódex előtti cenzúrával, és ez a visszatérő 

morális figyelmeztetés (a földi, anyagi hatalom tartósan nem halmozható fel) arra is 

alkalmas volt, hogy meggyőzze a cenzorokat: ez a film kellőképpen elítéli bűnöző hősét. 

 

De Palma megőrizte a termékelhelyezést, csak a morális kérdéssel már nem a 

gengszter-korszak, hanem a Reagan-éra érvényesülési útjait vette célba. Nem tudunk 

róla, hogy akár a Thomas Cook, akár a Pan Am valaha is használta volna ezt a szlogent. 

Mindkét rendezőnek fontos volt azonban, hogy olyan márkától érkezzen az üzenet, 

amely tényleg létezik, a határtalan távlat ígéretét hirdeti, és így része a társadalmi 

látványosságnak. Amely tehát a cselekmény szintjén hitelesen bukkanhat fel, miközben 

egyszerre képes mércéül állítani és kérdőre is vonni a szlogen optimizmusát. 

James Bond, a fogyasztói kultúra szendvicsembere 

Van a filmművészetnek egy olyan hőse is, aki termékek változó csoportjának volt már 

két lábon járó és beszélő reklámtáblája, s közel hatvan éve ad újra és újra lehetőséget a 

termékelhelyezésre. A James Bond-filmek a filmtörténet egyik leghosszabb életű 
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franchise-át jelentik, első darabja, a Dr. No 1962-ben került a mozikba, és e sorok 

írásakor, 2021-ben várjuk a huszonötödik film, a Nincs idő meghalni bemutatóját. 

Bond az egyik legismertebb popkulturális karakter a világon, és személyiségként eléggé 

formulaszerű ahhoz, hogy alkalmas legyen vetítővászonnak a márkák számára: a 007-

es ügynököt elsősorban életstílusa, fogyasztói döntései, az általa használt márkák 

definiálják. 

Már Ian Fleming első Bond-regénye, a Casino Royale is használt márkákat hőse 

életstílusának jellemzésére, a választékos ízlésű brit kém sokak vágyait testesítette meg 

a háború utáni általános szűkösség és szürkeség idején. Csillaga a 60-as években aztán 

a gazdasági növekedéssel és a fogyasztás boomjával együtt emelkedett a magasba. Az 

amerikai gyártású filmek Bondot hamar transz-atlanti karakterré formálták, brit 

ízesítéssel, de a globális befogadásra alkalmasan. A megjeleníthető márkák körét 

kezdettől a kém öltönyei, órái, autói, kedvenc italai és persze fegyverei, majd egyre 

inkább az elektronikai eszközök, kütyük jelölték ki. Egy dinamikus supercut 

seregszemlét is tart az eddig elhelyezett termékek felett. Lehet, hogy a Bond-franchise 

nagy története leginkább márkákról szól? 

Nem véletlen, hogy Fleming első Bond-könyve és az amerikai Playboy magazin első 

száma ugyanabban az évben, 1953-ban jelent meg. A fegyverbarátság hamar létre is 

jött, néhány Bond-regényt folytatásokban közölt a magazin, amely aztán nemcsak a 

Bond-lányoknak szentelt kiemelt figyelmet, de sztárként ünnepelte magát Fleminget, 

majd a filmek ikonikus főszereplőjét, Sean Conneryt is. A Playboy megjelent a filmbeli 

Bond kezében is, miközben a magazin ajánló oldalai népszerűsítették a filmeken túl a 

kiemelt termékeket és termékkategóriákat. Ízlésbeli tanácsokkal látták el az olvasókat 

a sportkocsik, minőségi ételek és borok, pezsgők, férfi ruházat és testápolás ügyében, 

de szabadidejük igényes eltöltéséhez is adtak szakszerű útmutatást, amikor 

légitársaságokat vagy sportra, gasztro- és szexuális kalandokra alkalmas egzotikus 

desztinációkat ajánlottak. 

Az üzenet világos volt: nincs szükség előkelő származásra, sem magas státuszra ahhoz, 

hogy megvásároljuk ezeket a termékeket, szolgáltatásokat és részesei legyünk egy 

igényes és korszerű fogyasztói közösségnek. A könyvek, majd a filmek és a magazin 

évtizedeken át szoros szövetségben képviselték ezt az idealizált életmód-fantáziát, 

egyfajta agglegény-konzumerizmust, amely hedonista, vásárlói keretben gondolta újra 

a férfiasság ismérveit. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t8aSIjSQzAo&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=t8aSIjSQzAo&feature=emb_err_woyt
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Bond már az első film, a Dr. No feszült jelenetében sem veszíti el önérzetét, ha a londoni 

elit szabók lelőhelyét kell megneveznie: 

 

6. ábra: James Bond szabója 

Sőt, még a főgonosszal való összecsapás jelenetében sem hagyhat ki egy one-linert, 

amellyel érzékelteti hozzáértését egy bizonyos pezsgővel kapcsolatban: 

 

7. ábra: James Bond és a pezsgők 

A hatvanas évek közepén dobta piacra a Colgate Palmolive az első 007-es férfi 

kozmetikai terméksorozatot, amelyet például a Playboyban is egyoldalas hirdetés 

kínált. Bond-kötődésű termékek egész lavinája indult így el, ami a korszak legátfogóbb 

merchandising műveletévé terebélyesedett, akkori áron 30 millió dollár 

reklámértékkel. 

 

8. ábra: A tie-in örök: az első 007-es arcápolási termékek hirdetéseit még a naiv szexizmus járta át, de Bond 
férfias arcéle máig is reklámoz 

A hirdetésen is látható Omega Seamaster a Spectre cselekményének alakításában is 

szerepet kap, a kínzásnak alávetett Bond a Q által megbütykölt óra robbanóerejét 

kihasználva szökik meg. 

https://media.giphy.com/media/BDEnwBROyvaza7ePvQ/giphy.gif
https://media.giphy.com/media/D1Z1qhrkVURqGPbq1d/giphy-downsized-large.gif
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9. ábra: Mozivászonnyi méretben ez egy elég jól érzékelhető márkanév 

A franchise jól megtervezett hadműveletként vezényli a filmek promócióját, melyben a 

vásárolt hirdetési felületek és a márkákkal kötött együttműködések is szerepet kapnak. 

A tie-in megoldások a speciális célcsoportoknak szólnak. A 35-55 éves férfiakra például 

az autómárkák céloznak, mikor elhelyezik a kocsikat a filmekben, és Bonddal 

népszerűsítik modelljeiket reklámokban, összesen több tízmillió dolláros értékben. A 

családi moziprogram kiválasztására befolyásuk van a nőknek is, így már évtizedek óta 

jellemző, hogy a filmek hősnői valamilyen nagy kozmetikai márka követeiként is 

fellépnek, Halle Berry (Halj meg máskor, 2002) például a Revlon színeiben, de volt 

már ilyen megállapodás a Diorral, a Maybelline-nel vagy a L’Oréallal is. 

Az Omega órái filmenként közel tízmillió dollárért kapnak szerepet a történetben, hogy 

cserébe az aktuális főszereplő hirdetési arcként is megjelenjen. Hasonló globális 

kampányokat időzít a Bollinger pezsgőmárka is a filmek premierjéhez. Összességében 

filmenként 4-5 nagyobb márka társul termékelhelyezéssel a hadművelethez, és még 

egyszer ennyi, amelyek nem bukkannak fel a vásznon. Bár a pénzügyi keretek nem 

nyilvánosak, szakmai becslések szerint egy Bond-film promóciójához már a kétezres 

évek közepén 120-160 millió dollár értékben járultak hozzá az elhelyezett márkák. 

A régi harcostárs, a Playboy ma is megjelenik, de kulturális jelentősége rég elapadt (a 

lap hazai kiadása 2019-ben be is fejeződött). A Bond-filmek néhány évtizedenként, 

főszereplőről főszereplőre váltva keresik a megfiatalodás útját, s ebben az elhelyezett 

termékek, például a dizájner divatdarabok is segítenek. Daniel Craig kémfigurája 

nemrég az Armani klasszikus öltönyeiről az amerikai Tom Fordra váltott. A tervező 

nemcsak darabokat, hanem egy egész megjelenést képzelt el a hősnek a casual 

nadrágoktól, kardigánoktól az apró kiegészítőkig, a 70-es évek nosztalgikus prizmáján 

át közvetítve a klasszikus öltözködési ideált az új évezred nézőjének. Jelenleg 

olyannyira az irónia és a nosztalgia irányítja a termékek megválasztását, hogy a Spectre 

végén a meggyötört ügynök éppenséggel egy 1965-ig gyártott Aston Martin DB5-tel, a 

franchise hőskorának emlékezetes autójával távozik. 

Izgalmas és aktuális kérdés, hogy vajon egy nőnemű Bond várható színrelépése hogyan 

változtatja majd meg nemcsak a franchise maszkulin világát, de a filmekben 

elhelyezhető termékek körét, s a bennük kifejeződő fogyasztói attitűdöt is. Eljöhet egy 

óvatosan vásárló, ökotudatos Bond korszaka? Vagy csak az Omegát cseréljük Bulovára? 
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Feladatok 

1. Nézzétek meg ezt a részletet a West Side Story című 1961-es filmből: 

 
10. ábra: A termékelhelyezés emlékezetes példái: Coca-Cola 

Milyen formákban játszik el a jelenet a kólásüveggel és általában a márkával, mit 

tesznek vele a szereplők és hogyan hozzák szóba? Mit mond ez a márkáról, hogyan 

szolgálja a történetet, és szerintetek miért így oldották meg a beágyazást? 

A film cselekményének rövid összefoglalója itt olvasható. Steven Spielberg elkészítette 

a film aktualizált remake-jét, amelyet a pandémia miatt sokáig nem mutattak be. 

Szerepelt-e benne, s ha igen, hogyan a Coca-Cola? Ti hogyan oldanátok meg a 

termékelhelyezés feladatát ma? 

2. Nézzétek meg a Nincs idő meghalni második trailerét: 

 
11. ábra: NO TIME TO DIE | Trailer 2 

A filmet megállítva, alaposan tanulmányozva a képeket, próbáljátok megállapítani, 

milyen megjelenő termékek mögött állhat megállapodás, melyik mennyire 

azonosítható és milyen szerepet kaphat a cselekmény alakításában. Ha segítségre lenne 

szükségetek, olvassátok el ezeket a cikkeket: 

 James Bond: titkos ügynök, de nem titkos márkák 

 Selling James Bond: why No Time to Die is a product placement dream 

Érdemes észrevenni a Guardian szokatlan figyelmeztetését, hogy a belinkelt 

termékoldalakon kezdeményezett vásárlások után a lap részesedést kap, vagyis a cikk 

https://www.youtube.com/watch?v=Wb5khgCrRkk
https://hu.wikipedia.org/wiki/West_Side_Story_(musical)
https://www.youtube.com/watch?v=vw2FOYjCz38
https://markamonitor.hu/2020/02/24/james-bond-titkos-ugynok-de-nem-titkos-markak/
https://www.theguardian.com/film/2019/dec/06/james-bond-no-time-to-die-007-trailer-film
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maga is helyet ad egyfajta termékelhelyezésnek. Vitassátok meg, hogy ezt a gyakorlatot 

etikusnak találjátok-e. 

3. A rendszerváltás óta eltelt időszak legnépszerűbb magyar mozifilmje, A miniszter 

félrelép egy terjedelmes termékelhelyezéssel kezdődik. 

 

12. ábra: A termékelhelyezés emlékezetes példái: Pizza Hut 

Miben segít ez a megoldás a történetnek, vitassátok meg, miért engedi át a film az 

expozíció egy részét egy márkának? És miért lehetett hasznos az elhelyezés a Pizza 

Hutnak? Mérlegeljetek pénzügyi és pozícionálási szempontokat is. 

A márka ugyanebben az évben Oroszországban Mihail Gorbacsovval készített 

hirdetést. 

 

13. ábra: Pizza Hut Gorbachev TV Spot Commercial: 60 International version 

Milyen kérdéseket kell mérlegelnie szerintetek egy márkának, ha politikusokhoz 

vagy a politikához kapcsolja a promócióját? 

4. Vegyétek elő a kedvenc filmeteket, és gondoljatok rá ezúttal a termékelhelyezések 

szempontjából. Lehet benne olyan márkamegjelenés, amit nem vettetek észre? 

Esetleg keressetek rá a kedvenceitekre ebben az adatbázisban! 

https://www.youtube.com/watch?v=YbYQ8g5FLN8
https://www.youtube.com/watch?v=fgm14D1jHUw
https://www.youtube.com/watch?v=fgm14D1jHUw
https://productplacementblog.com/
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Források 
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„És még Bambi is kapható!” – Reklámok és határok a popzene 

világában 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

A populáris zene és előadóik kapcsolata a márkákkal és különféle hirdetési 

metódusokkal igazán változatos és sokszínű lehet. Az, hogy valaki teljesen 

mentes legyen a hirdetésektől, szinte példa nélküli – eltekintve egy-két 

rétegzenei műfaj képviselőjétől. Amanda Palmer, az amerikai énekesnő és 

performer például teljesen függetlenül él: úgy döntött, hogy a stúdiók és 

lemezkiadók béklyóit is leveti magáról, és inkább a közösségi 

finanszírozást választja. 

De érdekes a holland Omnia együttes is, amelynek különlegessége, hogy bár sikerült a 

nagy lemezkiadókig eljutniuk, és jelentős rajongótáborral rendelkeznek világszerte, 

mégsem adják el magukat senkinek. Ellentétben a legtöbb modern zenekarral, saját 

bevallásuk szerint nem hagyják, hogy egy pénztermelő zenei projektként tekintsenek 

rájuk. A produkcióikban, zenei műveikben az életmódjukat hangsúlyozzák, fel akarják 

hívni a figyelmet a fogyasztói társadalom negatív hatásaira, a környezetvédelem 

fontosságára. Ezen elvek ismeretében nem csoda, hogy sem zenéjükben, sem 

klipjeikben nem találkozunk termékelhelyezésekkel, sőt, éppen ennek ellenkezőjét 

láthatjuk: a Shell mint hell (pokol), a McDonald’s mint McDeath (halál), a Monsanto 

mint Monsatan jelenik meg a klipjükben, így tiltakozva a nagyvállaltok térhódítása 

ellen. Annak ellenére, hogy rétegzenét játszanak (neokelta pogány folk), az előbb 

említett klip közel tizenegymilliós megtekintést ért el a Youtube-on. 

 

14. ábra: Szemben az árral 

https://www.youtube.com/watch?v=71swxdSzY1w
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Jingle helyett sláger 

Egy televíziós reklám esetében a látványvilág gondos megalkotása mellett nagy 

hangsúlyt kell fektetni a hangzásvilágra is. Mivel a reklámok általában rövidek, a 

legtöbbször nem egy teljes zeneszám szól alattuk, hanem az úgynevezett jingle. A jingle 

egy feltűnő, könnyen tapadó, körülbelül 20-30 másodperces dalocska, amely 

illeszkedik a reklám hangulatához. 

Néha viszont jingle helyett igazi dalokra esik a választás. Az ilyen jellegű kapcsolatból 

profitálhat mind a márka, mind a zenekar – hiszen a márka megszerezheti magának a 

zenei előadók rajongóinak bizalmát, ugyanakkor a reklám hatására bővülhet is a 

rajongók köre. 

 

15. ábra: Depeche Mode-sláger, különböző hangszerelésben – kreatív módja, hogy bemutassa az autó 
sokszínűségét 

Izgalmasabb kérdés, amikor egy kevésbé ismert dalra esik a választás, de annyira 

ütősre sikeredik vele a hang-kép kombináció, hogy az adott dal slágerré avanzsál. 

Ilyenkor a zeneszámot szinte mindenki meg- és felismeri, és a márkához kapcsolja. Sőt, 

egy jó reklám segíthet a zenekar befutásában is. Sokat lendített például a dán The 

Asteroids Galaxy Tour együttes népszerűségén a Heineken. Bár a zenekar 2008-ban 

már feltűnt egy Apple Ipod reklámban is, a Heineken 2011-es spotjában élőben is 

láthattuk őket játszani. 

 

16. ábra: Egyedi atmoszférát teremtettek a zene segítségével 

https://www.youtube.com/watch?v=4xcdMY-_d2Q
https://www.youtube.com/watch?v=4xcdMY-_d2Q
https://www.youtube.com/watch?v=4xcdMY-_d2Q
https://www.youtube.com/watch?v=4xcdMY-_d2Q
https://www.youtube.com/watch?v=4xcdMY-_d2Q
https://www.youtube.com/watch?v=cEsaocaNixM
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Előfordulhat az is, hogy a reklám zenéjének népszerűsége ellenére az előadók a 

háttérben maradnak, nem feltétlenül válnak ismertté és felkapottá. A sláger arctalanul 

is képes maradandóvá válni. Ilyen lett például a Sony különleges, pattogó labdákkal 

szemléltetett reklámjához választott Heartbeats című dal José Gonzalestől, amely az 

elképesztő látványvilággal együtt működik igazán. 

 

17. ábra: Egy ilyen reklám elkészítése rengeteg munkát igényel 

Saját márka, saját felelősség 

A márkázásnak nem feltétlenül kell külső vállalkozástól, cégtől érkeznie. Manapság 

nem ritka, hogy egy énekes az élet más területein is megpróbálja kamatoztatni 

képességeit – vagy éppen hírnevét. Így előfordul, hogy a sztárok saját márkával 

rukkolnak elő, ami a legtöbbször az öltözködéshez vagy a szépségiparhoz kapcsolódik. 

Sőt, néha valami meglepően újjal sikerül előrukkolniuk. Néhány éva például Rihanna 

egy olyan alapozó-kollekciót mutatott be, amely a lehető legszélesebb skálán kínál a 

különféle bőrárnyalatokhoz ténylegesen passzoló termékeket. 

A fiatal popsztár, Justin Bieber is létrehozta a Drew House ruhamárkát. Ebben az 

esetben különösen fontos, hogy a márka és a sztár összekapcsolódjon a közönség 

szemében, így Bieber is számtalanszor mutatkozik saját termékeiben, sőt, több 

videóklipjében is rendszerint szerepelnek a termékei, jól látható márkázottsággal. 

 

18. ábra: A harsány színű pulcsi Justin Bieber sajátja 

https://www.youtube.com/watch?v=0_bx8bnCoiU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8EJ3zbKTWQ8&feature=emb_title
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Bérelt arcok 

A sztárokkal, hírességekkel való reklámozás látszólag egy jól bevált recept. A termékek 

gyártói igyekeznek a legnépszerűbb előadókat megkeresni, hogy együttműködés 

keretében reklámozzák terméküket. A sztárokkal való hirdetés persze nem feltétlenül 

érinti magát a zenei produktumot, a legtöbbször csak az előadó arca, karaktere társul 

a termékekhez. Selena Gomez arcát például sokáig láthattuk a Pantene sampon 

flakonjain, míg Justin Bieber nemrégiben a Crocs márkával szerződött. 

Az ilyen jellegű együttműködés azonban néha meglepő helyzeteket szül. John Lydon, 

ismertebb nevén Johnny Rotten a legendás Sex Pistols brit punkegyüttes énekeseként 

lett híres, ismertté pedig többek között kritikus szövegeivel és nyilatkozataival vált, 

amelyekben erősen bírálta a brit politikát és társadalmat. Zenei karrierje után több 

tévés és rádiós műsorban is szerepelt, nagy nézettséget hozva az aktuális csatornának, 

hiszen ezekben a műsorokban sem rejtette véka alá véleményét. Ezek után nem 

meglepő, hogy többen kritizálták, amikor 2008-ban igazi vidéki angol úriemberként 

tűnt fel a CountryLife vaj márka egyik reklámjában. 

 

19. ábra: Mennyire hiteles a reklámban – mennyire hiteles a szakmában? 

Lydon azzal védte magát, hogy szüksége volt a pénzre, hogy újraalapíthassa a még anno 

’78-ban létrehozott posztpunk bandáját. Az viszont erősen megkérdőjelezhető, hogy az 

általa alakított társadalomkritikus imidzsbe mennyire illeszkedik a jól öltözött, friss 

pirítóssal angol vajat majszoló, vicces úriember figurája. A gyártó eladásai azonban 

jelentősen megugrottak: a cég képviselői úgy nyilatkoztak, hogy 85%-kal több vajat 

adtak el a reklám megjelenését követő negyedévben, amit egyértelműen Lydon 

vonzerejének tulajdonítottak. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mSE-Iy_tFY
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Termékelhelyezés a klasszikus módon 

Videóklipekben valamivel egyszerűbb megállapítani a szponzoráció tényét, a 

termékelhelyezés gyakran nyilvánvalóbb. A videóklip képes a figyelmet vizuálisan is 

felkelteni, ugyanakkor mindig a zene alárendeltje. A zenei videók a 80-as években 

kerültek előtérbe, az MTV elindulásával, bár az eredetük sokkal régebbre nyúlik vissza. 

Ez a legszabadabb filmes műfaj, mivel a használt eszközöknek csak a fantáziánk szab 

határt. A hagyományos eszközökkel történő reklámozással szemben a videókban a 

termékmegjelenítés a népszerű popkultúrán keresztül tudatosan befolyásolja a 

fogyasztókat. A termékelhelyezés módja megegyezik a filmek technikájával: nem 

egyszer csak egy-egy snittben, néhány képkocka erejéig bukkan fel az adott márkanév, 

de mégis, jól láthatóan. 

 

20. ábra: Termékelhelyezések Lady Gaga Bad Romance című számának hivatalos videóklipjében 

Márka mint státuszszimbólum 

Az is előfordulhat, hogy az előadó valójában nem anyagi okok miatt említ meg egy 

márkát vagy mutat fel egy terméket. Bizonyos márkák státuszszimbólumokká nőtték ki 

magukat az idők során, kiforrott imidzsük egészen konkrét értékrendet sugallhat, így 

dalba foglalásuk is üzenetet közvetít. 

A dalok mint a branding eszközei címmel készített egy tanulmányt az amerikai Storm 

Gloor, ahol nemcsak azt vizsgálták, amikor egy dal reklámoz egy terméket, hanem azt 

is, mikor az előadó a saját brandjét erősíti a dalszöveggel. 1960-tól 2013-ig a Billboard 

lista 30 top dalának szövegeit nézték át úgy, hogy a márkanevek mellett híres emberek 

neveit, illetve földrajzi neveket is kerestek. Összesen 1583 dalt vizsgáltak, melynek 

eredménye mindhárom téren egyértelmű erősödést mutatott. A márkanevek 

említésének száma mutatta a legnagyobb növekedést. A csúcsév 2006 volt, ahol  

https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I
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a 30 dalból 20 említett valamilyen konkrét márkát. Messze legnépszerűbbek az 

autómárkák voltak, mint a Mercedes Benz, Corvette, Cadillac – ez pedig azt is mutatja, 

hogy itt a márkanév említése nem a direkt reklámozást szolgálja, hanem az előadó 

gazdagságát szimbolizálja. Az, hogy ez mennyire valós vagy fiktív, persze nem derül ki. 

Első hallásra nehéz megkülönböztetni a fizetett együttműködéseket az előadók 

szenvedélyétől. A RUN-DMC 1986-os My Adidas című slágere ugyanis olyan, mintha a 

dal születését a sportruházatot gyártó cég kezdeményezte volna, pedig valójában az 

amerikai hiphop együttes csak szeretett volna írni egy dalt a kedvenc cipőmárkájáról. 

A szám megjelenése után meghívták a gyártó képviselőit egy koncertre, ahol még a 

rajongókat is megkérték, hogy egy adott pillanatban emeljék fel Adidasukat a dal alatt. 

Ez a sláger mérföldkőnek számított, megteremtve egy olyan jelenséget, ahol egy előadó 

szinte összefonódik egy ruhamárkával. 

 

21. ábra: Óda az Adidas cipőhöz 

Érdekesség, hogy a „márkaemlegetés” látszólag sokkal népszerűbb a pop, rap vagy 

hiphop műfajok esetében. A hiphopot például, ha szubkultúraként vizsgáljuk, látható, 

hogy különösen erős márkakapcsolatok alakulhatnak ki. Idővel a kultúra része lett a 

menő, márkázott cuccok beszerzése és viselése, az árkategória pedig egyre feljebb 

ugrott – Kanye West például olyan divattervezőkkel is kapcsolatba került, mint a Louis 

Vuitton. Ugyanakkor a metál vagy punk előadók dalszövegeiben meglehetősen kevés 

márkanevet lehet kiszúrni. Az okok között lehet például, hogy ez utóbbi műfajok sokkal 

kritikusabbak szoktak lenni a legtöbb országban fennálló kapitalista, 

fogyasztóközpontú rendszerrel, így hiteltelenné válnának egy fizetett 

együttműködéstől, vagy akár ha státusszimbólum gyanánt emlegetnének márkákat. 

https://www.youtube.com/watch?v=JNua1lFDuDI&feature=emb_title
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Amikor a dal csak a reklám miatt születik meg 

Olyan helyzet is fennállhat, hogy márkanév nem hangzik el, a dal mégis reklám. 

Ilyenkor éppen az a cél, hogy a kapcsolat kevésbé legyen egyértelmű, és úgy szülessen 

slágergyanús szerzemény a márka gondozásában, hogy ne a reklámhatás álljon a 

középpontban. Ilyen célt szolgált a Milka és az Oreo összeállásához kapcsolódó 

Csakazértis szerelem című produkció megszületése is, amely valójában egy régi sláger 

újraértelmezése két fiatal énekes, Freddie és Dallos Bogi előadásában. 

Igaz, ebben az esetben a dal nem feltétlenül lett emlékezetes – sokkal inkább lehet 

ismerős Csondor Kata dala 2009-ből, amely a Telekom (akkor még T-Mobile) egyik 

reklámjához készült. A dal annyira belopta magát a tévénézők szívébe, hogy követelték 

a teljes verziót. A siker akkora lett, hogy a mobilszolgáltató hagyományt teremtett, és  

sokáig minden évben jelentetett meg karácsonyi dalt az ünnepek előtti kampányához 

kapcsolódóan. Persze a slágeresedést célként kitűzni mindig kockázatos, hiszen bár 

vannak bevett formulák, mindig kiszámíthatatlan, hogy valami tényleg sikeres lesz-e a 

hallgatók körében. 

 

22. ábra: Kedves, meghitt, fülbemászó – tökéletes ünnepi dallam 

Zene a jó ügy érdekében 

Kifejezetten jót tud tenni egy márka imidzsének, ha kiáll valamilyen jó ügy mellett. Az 

efféle vállalások sokkal szimpatikusabbá és élőbbé tehetik a márkát – ugyanakkor a 

gondosan kiválasztott ügy a profittermelés növelésében is segíthet. A Flóra margarin 

esetében például azonnal eszünkbe juthat a „szívbarát” eposzi jelző. Ez a megnevezés 

nem önkényes, az 1996-ban az Egészségügyi Minisztérium által indított 

https://www.youtube.com/watch?v=nVcmxlClm2o&feature=emb_title
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Szívbarát program keretében ezt olyan termékeknek ítélik oda, amelyek bizonyítottan 

jó hatással vannak a szív egészségére. Azért, hogy a Flóra mint márka erősítse üzenetét, 

számos olyan mozgalmat és kampányt támogatott, amelyeknek célkitűzése a szív 

egészségének megőrzése volt. 

És hogy hogyan jön mindez a popdalokhoz? Néhány éve a Flóra az egyik fő támogatója 

lett a Pirosban a nőkért mozgalomnak, amely kifejezetten a szív- és érrendszeri 

betegségek női veszélyeztetettjeire hívja fel a figyelmet. A kampány népszerűsítéséhez 

pedig elkészült egy dal, amely egészen nagy hallgatottságot szerzett magának a 

rádiókban is. 

 

23. ábra: A Szív dala – sláger, amelyet egy jó ügy inspirált 

Ahogy a fenti példák is mutatják, a popzene és reklám viszonya sokszínű lehet, és nem 

is mindig egyértelmű. Van, hogy alig észrevehetően bújik el a termékelhelyezés a 

videóklipben. De előfordul, hogy a márka szerepeltetése anyagi érdekektől független és 

önkényes, hiszen említésével valójában az erős márkaüzenetet kívánták a szerzemény 

szellemiségéhez kapcsolni. A határok kirajzolódnak tehát, de viszonylag könnyen 

átléphetők – a folyasztói kultúra médiába integráltságának ékes bizonyítéka ez a 

popzene világában. 

Források 

 Readers recommend: songs with product placement 

 Egy cipőben – Zene és brand 

 Crocs and Justin Bieber in partnership 

 Öt reklámzene, amin a zenekar is sokat nyert 

https://www.youtube.com/watch?v=vm59OshJ1Pk
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2015/oct/22/readers-recommend-songs-with-product-placement
https://recorder.blog.hu/2012/08/13/egy_cipoben_zene_es_brand
https://recorder.blog.hu/2012/08/13/egy_cipoben_zene_es_brand
https://www.worldfootwear.com/news/crocs-and-justin-bieber-in-partnership/5643.html
http://www.mhrs.hu/ot-reklamzene-amin-a-zenekar-is-sokat-nyert/
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Feladatok 

1. feladat: Lady Gaga, többszörös Grammy- és Golden Globe-díjas olasz származású 

amerikai énekesnő nem csak zenéiben és megjelenésében hozott újat a popzene 

világába, hiszen videóklipjei is legalább annyira hangsúlyosak és újszerűek, mint 

dalai. A klip azon túl, hogy tisztelgés Quentin Tarantino filmjei és művészete előtt, 

az énekesnő elmondása szerint egyfajta „warholi kommentár” is az amerikai 

kommersz kultúrához. Így attól is különleges, hogy rengeteg termékelhelyezést 

találunk benne. 

Lássuk, ki találja meg mind a kilencet? 

 

24. ábra: Lady Gaga - Telephone ft. Beyoncé (Official Music Video) 

2. feladat: Nézzük meg az alábbi videót: összesen 10 különböző videóklip nagyjából 10 

másodperces részleteit fűzték egymás mögé. Mi lehet bennük a közös? 

 

25. ábra: product placement 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U
https://www.youtube.com/watch?v=93hK4DMc7Yw
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Megoldások 

1. feladat: 

 1:34: Heartbeats earphones 

 2:06: Virgin Mobile 

 2:17: Diet Coke 

 4:15: Virgin Mobile (újra) 

 4:24: HP Envy ‘Beats Limited 

Editon’ laptop from Monster 

 4:28: Plenty Of Fish dating site 

 4:44: Chevrolet 

 5:37: Polaroid 

 6:24: Wonderbread 

 6:36: Miracle Whip 

 8:31: Polaroid (újra) 

2. feladat: A Beats márka fejhallgatói és soundbarjai láthatóak benne. Bár csupán 10 

klipből válogattunk össze részleteket, több tucatnyit is hozzá lehetett volna még 

illeszteni. 2008-tól a Beats márka a videóklipek termékelhelyezésében ikonikussá 

vált, ami annak is köszönhető, hogy a márka egyik alapítója, Dr. Dre, maga is 

előadó, rapper és egyben producer is. Ezen túl azért kapott ilyen jelentős szerepet a 

popzene világában, mert több kollekciót is piacra dobtak énekesek, zenészek 

bevonásával, közreműködésével, nevükkel fémjelezve. 
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Hogyan kerülnek hirdetések a videójátékokba? 

Ajánlott az 5–10. évfolyam számára! 

A reklám mindenhol ott van, így az egyik legfiatalabb médium, a videójáték 

sem tudta kivonni magát a marketingeszközök hatásai alól. Miért, mikor 

és hogyan specializálódott a reklámipar erre az interaktív hordozóra? 

Miért és hogyan okozták a túl gyorsan, túl nagy mennyiségben, 

minőségellenőrzés nélkül kiadott licensz- és reklámjátékok az ipar vesztét 

1983-ban, és mi változott azóta? Miért és hogyan érdemes hirdetésre 

használni a videójátékokat, és hogyan változtak a módszerek az utóbbi 40 

évben? Erre próbálunk válaszolni az alábbi izgalmas példákkal. 

Minden kezdet nehéz 

A videójátékok születési évének 1972-őt tekintjük, de az első néhány év termékei 

vizuálisan és szövegesen is alkalmatlanok voltak bármiféle extra tartalom, így akár 

hirdetés megjelenítésére, emellett a felhasználók köre is olyan korlátozott volt, hogy 

valószínűleg kár lett volna drága fejlesztésekkel beléjük erőltetni ilyesmit. A legelső 

játékon belüli reklám az Adventureland (1978, PC, C64) című szöveges kalandjátékban 

jelent meg, mely stílszerűen a kiadó/fejlesztő, Scott Adams következő játékszoftverét, 

a Pirate Adventure-t hirdette az alábbi formában. 

 

A nyolcvanas évekre jutott el a számítógépek, játékkonzolok és -automaták technikai 

fejlődése arra a szintre, hogy hatásosabb termékelhelyezési módszerekkel éljenek a 

potenciális hirdetők. Mivel a játékok célcsoportjának többségét a gyermekpopuláció 

adta, ezért a megjelenő termékkategóriákkal is ezt az életkori kategóriát célozták meg; 

túlnyomó többségben cukros üdítőitalok, édes és sós snackek vagy gyorsétteremláncok 

éltek a lehetőséggel. 
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A megjelenő reklámok jellegüket tekintve két nagy kategóriára bonthatóak: a statikus 

hirdetések már a kezdetektől jelen vannak a játékokban, leginkább a háttérben 

megbúvó „plakátok”, vagy interaktívan felhasználható, márkázott tárgyak formájában. 

Az elsőre jó példa a Zool (1992, Amiga) című platformjáték, melynek kiadója (Gremlin 

Interactive) már jóval a fejlesztés megkezdése után kötött szerződést a Chupa Chups 

spanyol édesipari vállalattal, emiatt a készítők kissé erőltetett módon kénytelenek 

voltak elárasztani a szoftverüket logókkal és nyalókákkal. 

 

Az azóta méltán elfeledett Tini Nindzsa Teknőcök-klón Biker Mice from Mars című 

rajzfilmsorozat licenszével készült, azonos című játék (1994, SNES) európai kiadása 

Snickers csokireklámokkal lett megspékelve, a mindenhol jelen lévő plakátok és logók 

mellett a gyerekek ingame Snickers-szeleteket vásárolhattak az egerük életerejének 

visszaállítására. 

Egyes hirdetők hamarosan akkora lehetőséget láttak a videójátékokban, hogy saját 

maguk fejlesztettek szoftvereket egy-egy licensz köré felépítve, a McDonalds például 

egész sorozatokat adatott ki különböző platformokra (M. C. Kids/McDonaldland, 

McDonald’s Treasure Land Adventure, Mick & Mack: Global Gladiators), mérsékelt 

sikerrel. A játéktörténet első 25 évéről általában elmondható, hogy a valamilyen licensz 

alapján készült vagy kimondottan reklámcéllal fejlesztett játékok kritikai és 

felhasználói visszajelzései inkább a negatív felé tendáltak. Ha az ember az új-mexikói 

Alamogordo délnyugati részén kutatni kezd, még mindig megtalálja a tárgyi emlékeit a 

videójáték-piac 1983-as nagy összeomlásának. Ezen, a leginkább egy szeméttelepre 

emlékeztető területen nagy valószínűséggel fellelhető az E.T. the Extra-Terrestrial 

című Atari játék több százezer eladhatatlan példányának maradéka, amelyet az 

ereklyevadászok még nem vittek el 2014 óta, amikor felfedezték a betonba öntött 

lerakóhelyet. 
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A sietve megalkotott, kizárólag a ’82-es karácsonyi szezon bevételére hajtó filmes 

licenszjáték gyakorlatilag egyedül omlasztotta össze 1983-ban a teljes amerikai 

játékpiacot. A legendásan rossz E.T. el nem adott példányainak ezrei azóta is az új-

mexikói sivatagban aszalódnak egy hatalmas gödörben, és hosszú időre meghatározták 

a felhasználók és kritikusok hozzáállását a reklámjátékok/játékbeli reklámok témáját 

illetően; röviden összefoglalva ezek a termékek silány minőséget képviselnek, nem 

kreatív módon egy már létező brand népszerűségét lovagolják meg, és csak és kizárólag 

a vállalatok könnyű pénszerzési lehetőségeit tartják szem előtt. 

A sportjátékok már a kezdetektől élen jártak a különböző kapcsolódó termékek 

reklámozásában, hiszen ennek már a hagyományos sporteseményeken is nagy 

hagyománya van. Fura anomáliaként említendő a Hang-On/Super Hang-On (1985-

től) című motorversenyzős sorozat, melyben érthető okokból megjelennek a Shell és a 

Tag Heuer hirdetőplakátjai, azonban ezek mellett az alábbi jelenség is felbukkan 

időnként: 

 

 



35 

A fejlesztőket tehát feltehetően nem támogatta a Marlboro dohányipari cég (ami egy 

gyerekeknek szóló játékban talán nem meglepő), viszont a készítők olyannyira a 

motorsport témájához kapcsolódónak érezték a jellegzetes logót, hogy némiképp 

átalakítva mégis beletették a szoftverükbe. 

A ’90-es évek végére a játékbeli reklámok is kezdtek kifinomultabb formát ölteni. 

Jellegzetes példa a Crazy Taxi (1999), mely úttörőnek számított abból a szempontból, 

hogy egyrészt egyszerre alkalmazta számos, akár konkurens cég (Pizza Hut, KFC, 

Levi's) hirdetését, viszont igyekezett mindezt organikusan, a környezetbe építve 

fogyaszthatóvá tenni. Az ekkortájt készülő motorsport játékok is egyre elterjedtebben 

használták járműmárkák licenszeit, melynek néha az lett az eredménye, hogy a 

gyártókkal kötött szerződés alapján bizonyos járművek játék közben teljesen 

törhetetlennek bizonyultak, mivel az adott márka nem engedélyezte, hogy a 

felhasználók virtuálisan porrá zúzzák az aktuális csúcsmodelljüket. 

A videójátékhirdetések napjainkban – a játékmarketing típusai 

Elemzésekben gyakran megjelenik az amerikai játékiparnak a filmiparral történő 

összehasonlítása. Meglátásunk szerint a pandémia előtti év célszerűbb ilyen 

vizsgálatok használatára, hiszen a világjárvány teremtette vismajor helyzetben nem 

releváns összehasonlítani a két iparágat. A videójátékipar világszerte egy körülbelüli 91 

milliárd dolláros iparágnak számított 2019-ben. A filmipar könyvelt bevétele 101 

milliárd dollár volt 2019-ben. A videójátékiparban könyvelt tetemes pénzösszeg három 

platform között oszlik el. A három platform pedig a konzol, a PC és a mobiltelefonos 

játékok. Az első és legnagyobb a játékiparban – egyre kevésbé meglepő módon – a 

mobiltelefonos játékok piaca. 46,1 milliárd dollár bevétellel, amely 42%-a a teljes 

piacnak. A hirdetők felismerték a szegmens fontosságát, ezért a különböző 

marketingkampányok fontos sarokköve lett. Nem véletlen, hogy 2019-ben 101,37 

milliárd dollárt költöttek csak mobiltelefonos reklámokra az emarketer adatai alapján, 

amely a teljes digitális marketingpiac 51%-a. A második a dobogón a konzol (Xbox, 

Playstation) 33,5 milliárd dollár könyvelt bevétellel, amely 31%-a a teljes piacnak. A 

képzeletbeli dobogónk harmadik szereplője a PC platform 29,4 milliárd dolláros 

bevétellel, amely 27%-a a teljes piacnak. 

Az utóbbi évtizedben a videójátékiparban a reklámozók a mobiltelefonos hirdetéseken 

keresztül tudták a legnagyobb célközönséget elérni. Nem véletlen, hogy már sztárokat 

is tudnak szerepeltetni a nem kis büdzsével rendelkező reklámjaikban. Erre lehet jó 

példa talán, hogy Arnold Schwarzenegger is szerepel a Mobile Strike reklámjában. 

Miként lehetséges, hogy egy látszólag ingyenes játék ilyen pénzeket képes mozgósítani 

arra, hogy egy világsztárt szerepeltessen a reklámjaiban? Miből van keresete? Ezek az 

úgynevezett freemium címek játékon belüli vásárlási lehetőségekkel élnek (in-app 

purchases), vagy játékon belüli reklámokkal, amelyeket skippelhetünk például, ha 

prémium felhasználókká válunk. 

https://www.emarketer.com/Article/Mobile-Ad-Spend-Top-100-Billion-Worldwide-2016-51-of-Digital-Market/1012299
https://www.youtube.com/watch?v=_U_4J_e6tQM
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26. ábra: Mobile Strike: Arnold Schwarzenegger in "Command Center" - UNCUT VERSION 

Egy másik megoldás, amikor maga a játék egy reklám, advergame. A kifejezés az 

advertisement és a videogame kifejezések összetételéből jött létre. A személyre szabott 

advergamek integrálják legnagyobb mértékben a márka üzenetet és a játékélményt. 

Ezek a videójátékok azzal a céllal készültek, hogy egy reklámkampány stratégiai 

mérföldköveit úgy érjék el, hogy közben a játékos flow élménye ne szakadjon meg. Az 

IAB (Interactive Advertising Bureau) szerint, a legjobb advergameknél, ha 

eltávolítanánk a márkát, akkor azzal az átfogó játékélményt rontanánk el. Ilyen volt 

hazai viszonylatban például a „My Lidl World – Play and Build Your Own 

Supermarket” nevű ingyenes stratégiai játék, amelyben kis piaci bódéval kezdhetsz, és 

fokozatosan egy nagy, modern diszkont áruházig juthatsz el, szórakoztató és stratégiai 

módon, miközben a különböző Lidl termékekkel ismerkedsz a kereskedés 

felvirágoztatása közben. Mindezt pedig ötvözték azzal, hogy az appal játszók különböző 

kedvezményekben részesültek az üzletekben. 

Egy másik érdekes példa lehet még a Star Wars franchise játékai. Nemrégiben a 

Battlefront II. hatalmas port kavart a gamerek körében, mivel az online játékban túlzó 

előnyhöz juttatta azokat, akik az in-game shopban igazi pénzből vásároltak maguknak 

jobb felszerelést, fegyvereket és ezáltal tettek szert előnyre. Ez nyilvánvalóan a 

franchise-ra is rossz fényt vetett. Egy pozitív példa viszont a Star Warsnál maradva a 

Star Wars Jedi: Fallen Order. Ellentétben a Battlefront II-vel ez a játék olyan jól 

sikerült, hogy akár már a Star Wars univerzum kánonjába is beemelhető 

történetszálként tekintenek rá. 

A szponzorok újabb és újabb módokat találnak arra, hogy miként rejthetik el 

termékeiket a különböző játékokban. Az egyik ilyen módszer még a játékon belüli 

reklámozás (In-game advertising). Ezek egyszerű termékelhelyezések (product 

placement) vagy más néven static in-game advertising. Ez a módszer mindhárom 

platformon előfordul (konzol, PC, mobil). Számos példát tudunk hozni, de talán a 

legkézenfekvőbbek ebben a tekintetben a különböző sportjátékok. Az újonnan 

megjelenő NBA-játékokban különböző játékmódokkal érik el a még színesebb 

reklámozást (elérhető PC-n és konzolon is). Értelemszerűen a játékosok viseletén 

https://www.youtube.com/watch?v=_U_4J_e6tQM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lidl.eci.mylidlstore&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lidl.eci.mylidlstore&hl=hu&gl=US
https://www.polygon.com/2017/9/24/16352514/nba-2k18-review
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(mezek, cipők stb.) látszanak a különböző szponzorok logói, valamint a pályaszéli 

kivetítőkön („Toblerone” tábla) is megjelennek. A játékon belül található egy „The 

Neighbourhood” nevet viselő játékmód, amelyben a játékosok szabadon mozoghatnak 

a környéken, s ott is olyan különböző plakátok márkáival találkozhatunk, mint a Nike 

vagy például a Gatorade. Az ilyen termékelhelyezések a játékban örökre ugyanott 

maradnak, így érdekes mementói lehetnek egy-egy időszaknak, amennyiben nem 

frissen játsszuk az adott játékot. Erre lehet példa a 2008-as Burnout Paradise, 

amelyben Barack Obama későbbi amerikai elnök plakátjai is megjelennek. 

 

Egy újonnan megjelenő és merőben érdekes reklámozási mód a DIGA (dynamic in-

game advertising). Eltérő sajátossága ennek a módszernek, hogy szemben a statikus 

reklámokkal – amelyek a játék során mindvégig ugyanott és ugyanolyanok maradnak 

– megengedi a különböző szponzoroknak és médiapiaci szereplőknek, hogy valós idejű 

(real-time) és földrajzi elhelyezkedés alapján célzott hirdetéseket (Geo-targeting 

capable advertising) tudjanak elhelyezni. Az ilyen reklámok dinamizmusa abban 

rejlik, hogy a szoftver az internet segítségével a játékos tér- és időbeli 

elhelyezkedésének megfelelően tematikusan és nyelvileg is passzoló hirdetést illeszt a 

környezetébe, tehát (amennyiben online tartózkodott) mindenki személyre szabva 

tekinthette meg a játék során. Ez azt jelenti, hogy a 3D játékkörnyezetben, a virtuális 

plakátokon, molinókon, posztereken, buszmegállókban stb. célzott reklámok jelennek 

meg, amelyek mindig változnak. Azért, hogy ez létrejöhessen, a készítők egy külön 

szerverparkot tartanak azért, hogy időkerethez kötött reklámkampányokat adjanak el 

az érdeklődő brandeknek. 

Reklámozás és bevételi forrás lehet a különböző játékokban a játékon belüli vásárlás 

vagy mikrotranzakció (microtransaction). Manapság jellemző tendenciának 

mutatkozik, hogy egy játék megvásárlása még nem hárítja el a pénztárcánkra leső 

fenyegetést. A játékkészítők olyan formában igyekeznek bevételeiket növelni, hogy 

például különböző kiegészítőket, más néven DLC-ket (downloadable content) adnak ki 

a játékokhoz, amelyeket meg kell vásárolni, vagy már eleve franchise szinten 

gondolkodnak. 

https://www.wired.com/2008/10/obama-campaign/
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Egy másik mód a játékon belüli termékek (in-game items) árusítása, amelyek 

lehetőséget adnak arra, hogy a játékosok lerövidítsék azt a folyamatot, amellyel 

eljutnak a kívánt szintre. Sport példánknál maradva, találkozhatunk ilyennel a 

népszerű FIFA-sorozatban is. Itt lehetőség van arra, hogy a játék során szerzett 

valutával vásárolják meg a különböző focisták jobb és jobb verzióit, új cipőket, labdákat 

stb. Ehhez pedig kínálnak egy alternatív lehetőséget is. Igazi pénzzel is tudnak játékbeli 

valutát vásárolni, amellyel a játékosok megkönnyíthetik saját dolgukat. 

Egy teljesen új és hatalmas piacnak mutatkoznak a streaming szolgáltatások. 

Érdekesség, hogy már 2016-ban 185 millió nézője volt a Twitchnek, amely a legnagyobb 

videójáték-streaming szolgáltató platform. Összehasonlítva, 2016-ban az HBO-nak 

130 millió, míg a Netflixnek 96 millió feliratkozója volt. A tendencia pedig egyre inkább 

a játékosoknak kedvez, hiszen a pandémia ideje alatt megtöbbszöröződött a Twitch 

nézettsége és feliratkozószáma. Ezen adatok tükrében nem meglepő, hogy a Twitch 

platformon is megjelentek a különböző reklámok, és a szponzorok hatalmas pénzeket 

fizetnek a streamereknek, hogy csempésszék be a termékeiket valahogyan a 

közvetítéseik folyamába (termékelhelyezés, nyereményjáték stb.). Napjaink egyik 

legnépszerűbb játékának mondható a 2017-ben kiadott Fortnite, amelynek kiadása óta 

több mint 200 millió accountot hoztak létre. Nem véletlen, hogy ezt többen, 

többféleképpen igyekeznek kiaknázni. 2019. február másodikán például Marshmello 

streamelt egy in-game koncertet, amelyet több mint 10 millióan követtek élőben, és 

természetesen tele volt reklámokkal. 

 

27. ábra: Marshmello Holds First Ever Fortnite Concert Live at Pleasant Park 

Az pedig, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó, jól mutatja, hogy egy másik zenész, 

rapper, Frank Ocean, Blonde albumának reklámozása érdekében a Rockstar Games 

partnere lett, és a játék megjelenését követő negyedik évben saját rádiócsatornát kapott 

a GTA V Online Doomsday Heist update részeként. A rádiócsatorna a saját számain 

kívül játssza még Jay-Z, JME és Burial számait is. A kollaboráció az Apple Music 

közreműködésével jött létre, és a fanok nagy lelkesedéssel fogadták a Blonded Radio 

csatornát. 

https://www.youtube.com/watch?v=NBsCzN-jfvA
https://www.youtube.com/watch?v=NBsCzN-jfvA
https://www.youtube.com/watch?v=NBsCzN-jfvA
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A reklámkampány mindkét fél számára jövedelmező volt, hiszen a Rockstar Games új 

követőkre tett szert, amely számokban is kimutatható, míg Frank Ocean számára 

szintén kiváló lehetőség volt arra, hogy a zenéjét új közönség ismerje meg. Ilyen 

adatokat természetesen nehéz számokba átvetíteni, az viszont általánosan elmondható, 

hogy rengeteg fan büszkén jelenti be Frank Ocean YouTube-videóinak komment 

szekciójában, hogy a GTA V Online hatására kezdték el hallgatni a zenéit. 

Mit tartogathat a jövő? 

Bár nem tudhatjuk, hogy pontosan mit hoz a jövő, abban biztosak vagyunk, hogy a 

videójátékokon belüli reklámok egyre gyakoribbak lesznek, s a megvalósításuk is egyre 

kreatívabbá válik. A VR (Virtual Reality) piac hatalmas növekedésben van. Az iparág 

2016-ban még 5,2 milliárd dollárosnak számított, míg 2020-ban már 162 millárd 

dolláros szektorrá nőtte ki magát az International Data Corporation adatai szerint. 

Számos sikeres videójátéknak készítették, készítik a VR-változatát (Elder Scrolls V: 

Skryim, Fallout, Doom stb.). A VR kihasználására pedig valószínűleg a reklámpiac is 

elő fog rukkolni új megoldásokkal. Egy másik tendenciának mutatkozik az Oxford 

Royale Academy szerint, hogy a különböző vállalatok franchise szinten gondolkodnak. 

Ez azt jelenti, hogy a videójátékok a különböző területeket szinkronizálva fognak 

megjelenni egy nagy franchise részeként. Ilyenek a különböző Star Wars-játékok is. 

Elmúltak már azok a napok, amikor a Super Mario uralta a videójáték-birodalmat. 

Mára már multimilliárdos piaccá nőtte ki magát, amelyet a különböző brandek is 

nagyon komolyan vesznek és igyekeznek nap mint nap kiaknázni. Ezen felül figyelembe 

veszik, hogy nemcsak a játékok, de a gyerekek is sokféle típust, célcsoportot 

jelenthetnek. Ezért fontos nekünk szülőként, pedagógusként is elgondolkodnunk a 

játékon belüli hirdetések hatásairól, tekintettel a gyermekek életkorára, nemére és a 

reklámozással kapcsolatos ismereteire. 

Felhasznált irodalom: 

 How gaming is changing the marketing and advertising worlds 

 The Three Types of In-Game Advertising 

 Mobile Ad Spend to Top $100 Billion Worldwide in 2016, 51% of Digital Market 

 NBA 2K18 review 

 Obama Campaign Hits „Burnout Paradise” 

 Reklám a videójátékok világában 

 The past, present & future of advertising in a video games 

 Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka: Advertising in digital games targeted to children 

 In-Game Advertising's Challenge: Preserve The Gaming Experience, Power Ad 
QualityRetro Revisited: Retro Games with Shameless Product Placement  

https://banfield.agency/our_blog/how-gaming-is-changing-the-marketing-and-advertising-worlds/?fbclid=IwAR16w9vd9JcKhHatdlbYPv-aLQNwOUKPMaZynlITessY7cQQ2-7W1mDOZo0
https://www.rapidfire.com/blog/the-three-types-of-in-game-advertising/?fbclid=IwAR02T_0cl1MEnFhukMfCxc5SMBsPPE97qb7G2PEx5WlSYZFhUULFZnQ0D7M
https://www.emarketer.com/Article/Mobile-Ad-Spend-Top-100-Billion-Worldwide-2016-51-of-Digital-Market/1012299
https://www.polygon.com/2017/9/24/16352514/nba-2k18-review
https://www.polygon.com/2017/9/24/16352514/nba-2k18-review
https://www.wired.com/2008/10/obama-campaign/
https://emok.hu/tanulmany-kereso/d800:reklam-a-videojatekok-vilagaban/pdf
https://trendjackers.com/the-past-present-future-of-advertising-within-video-games/?fbclid=IwAR0DC-P1YhX7BuhzFtfzZDsFJKz5Xr_JbD0wShXLYJ6lRLfP8thRLx5Aww0
https://www.researchgate.net/publication/315684797_Advertising_in_digital_games_targeted_to_children
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/06/29/in-game-advertisings-challenge-preserve-the-gaming-experience-power-ad-quality/?sh=5cf953c321f5
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/06/29/in-game-advertisings-challenge-preserve-the-gaming-experience-power-ad-quality/?sh=5cf953c321f5
https://www.vintageisthenewold.com/retro-revisited-retro-games-with-shameless-product-placement?fbclid=IwAR1T7Q3ENaq-GBHZ09M1s6XtaIASUeCT6DneimNkv2kY943MgA7pdatq7gI
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Feladatok 

1. Milyen típusú játékon belüli hirdetések teszik lehetővé a reklámok frissülését a 

játékpiacon való megjelenése után is? 

a) Statikus 

b) Dinamikus 

c) Advergaming 

d) A reklámok nem változtathatóak a játék hivatalos megjelenése után 

2. Mi az a Freemium játék? 

a) Egy olyan játék, amely csak prémium tagok számára elérhető 

b) Egy olyan játék, amely csak PC-n érhető el 

c) Egy olyan játék, amely ingyenesen játszható és letölthető 

d) Egy nyílt forráskódú játék, amelyet bárki szabadon alakíthat 

3. Párosítsd a reklámot a hozzá tartozó hirdetéstípussal! 

a) advergame 

b) statikus reklám 

c) mobilreklám 
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FIGYELEMGAZDASÁG ÉS IPARI TARTALOM 
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Bevezető 

Az új média megjelenésével, a videomegosztók és a közösségi médiafelületek 

térhódításával fogyasztói figyelmünk, mi magunk mint médiafogyasztók váltunk 

árucikké. A hagyományos reklámtevékenységen alapuló kereskedelmi média 

működése, szabályai ezért alapvetően megváltoztak. A médiafogyasztók már nem csak 

potenciális ügyfelek, akiket kereskedelmi üzenetekkel, reklámokkal próbálnak 

vásárlásra bírni: a közösségimédia-vállalkozások a megszerzett fogyasztói figyelmet 

értékesítik tovább a hirdetőknek. 

A tartalom önmaga reklámja lett, amely leköti és egy csatornához rögzíti a 

figyelmünket. Ebben az algoritmusokon és megtévesztő, manipulatív gyakorlatokon 

alapuló, a figyelemért folyó harcban a legkiszolgáltatottabbak a gyerekek. 

Pedagógusként, szülőként a médiafogyasztási szokások alapvetően eltérő mivoltából 

kifolyólag a képernyők által beszippantott gyerek képe elrettentő, miközben a figyelmet 

megragadó, el nem engedő online világ a gyerekek hétköznapi, természetes közegének 

bizonyul, kommunikációjuk, szórakozásuk, de potenciálisan ismeretszerzésük is ebben 

a térben zajlik. 

A képernyők előtt töltött idő nagyrésze kereskedelmi üzenetekkel teletűzdelt és további 

fogyasztásra ösztönző médiatartalom, elenyésző arányban van benne az internet adta 

olyan lehetőségek, amelyek az ismeretbővítésre, tudásátadásra épül. 

Kiadványunk második fejezetében ezt az új jelenségnek az elemzésére vállalkozunk egy 

népszerű műfaj és a mögötte álló üzleti modell segítségével. 

A figyelem megszerzésének és megtartásának remek példái a hatalmas gyártói 

kapacitással rendelkező kontentfarmok. A néhány perces ártalmatlannak tűnő 

kézműves ötleteket, megoldásokat bemutató videók megtekintésével bevonzó 

nagyüzemi tartalomgyártás mögött káros, ugyanakkor ijesztően hatékony rendszert 

fejlik fel. A tartalomgyártásnak egyetlen célja van, mégpedig a bevételgenerálás a 

hirdetői érdeklődés fenntartása révén, miközben a gyerekek értékes figyelme és ideje 

veszik el. 
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Ipari tartalomgyártás – A tökéletlen tippek margójára 

Ajánlott a 3–10. évfolyam számára! 

Azt már tudjuk, hogy az álhírek rosszak. Sokan már a hangzatos szalagcím 

láttán próbálják kiszűrni a meglapuló mögöttes tartalmat: vajon kamuhír? 

Áltudomány? Propaganda? Manapság muszáj átgondoltan, megfontoltan 

kattintanunk, ha nem akarjuk a hasonlóan káros tartalmak terjedését 

támogatni. Hiszen a legtöbben pont a kattintásokra pályáznak: minél több 

a látogató, annál nagyobb bevételt generálnak az oldalon elhelyezett 

hirdetések. De ugyan ki gondolná, hogy néha egészen ártalmatlannak tűnő 

tartalmak megtekintésével is egy káros, ugyanakkor ijesztően hatékony 

rendszert táplálunk? 

Nagyüzemi tartalom 

A „content farm”, vagy magyarul esetleg tartalomgyártó farm megnevezés elsőre furcsa 

és idegen hangzású lehet. Ha elkezdünk közelebbről is megismerkedni a fogalommal, 

elsőre talán nem is tűnik annyira fenyegetőnek. Hiszen miért is lenne baj, ha 

megnézünk egy kézműves trükköket bemutató pár perces videót? A tartalomgyártó 

farmok produktumai nem feltétlenül álhírek, bár számtalan kattintásvadász és egyéb 

megtévesztési stratégiát alkalmaznak. 

Egy ilyen farm mögött álló vállalat általában rengeteg szabadúszót foglalkoztat, hiszen 

szó szerint az ipari mennyiségű nézni- és olvasnivaló létrehozása a cél. A lényeg, hogy 

ezek tökéletesen illeszkedjenek a keresőalgoritmusok preferenciáihoz – ennek 

érdekében képesek számtalan manipulatív technikát bevetni. Fontos, hogy minél 

előrébb kerüljenek a keresési találatok között, hogy egyre jobban feltornázzák az 

ezeken keresztül érkező látogatók számát. Mindennek egyetlen célja van, mégpedig a 

hirdetések általi bevételgenerálás. A mechanizmus ismerős: több kattintó, több pénz. 

A tartalomfarmok elsőre hasznosnak tűnő információt közölnek, például különféle 

tippeket, trükköket a spórolással vagy a lakásdekorálással kapcsolatban. Amennyiben 

szöveges tartalomról van szó, a megfogalmazás gyakran alacsony színvonalú, az 

információ kevésbé releváns. Ha a tipp valóban hasznos, nagy valószínűséggel nem a 

weboldal üzemeltetői írták, hanem lopott szövegről van szó. A videós anyagok viszont 

a legtöbbször jó minőségűek, jól szerkesztettek. A tartalmak gyakran ismétlődnek, 

néha szó szerint, néha minimális módosítással. Egy vállalat egyszerre számtalan 

hasonló oldalt, vagy esetleg YouTube-csatornát is üzemeltethet. 

Az egyik legnagyobb ilyen vállalat a TheSoul Publishing, amely orosz tulajdonosokkal 

rendelkezik, de Oroszországon kívül európai – leginkább ciprusi – és amerikai 

irodákkal, stúdiókkal is rendelkeznek. Az alábbi képen látható, ahogy egy nagyobb 

helyiségben egyszerre több asztalon is dolgoznak. A felszerelés alapján egyértelmű, 

hogy fotós vagy videós tartalmak készülnek. 
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A vállalat elképesztő számokat produkál: több száz YouTube-csatorna és rengeteg 

Facebook-oldal tartozik hozzájuk, havonta több ezer videót töltenek fel, milliós 

feliratkozások vannak mindegyik csatornán, és milliárdos megtekintéseket 

produkálnak a videóik. Feltehetően a profit is hasonlóan magas számokkal írható le. 

Csak a 5-Minute Crafts csatornájuk hetvenmillió embert csábított feliratkozásra négy 

év alatt. A növekedés ráadásul folyamatos. 

 

28. ábra: Párhuzamosan folyik a stúdiómunka 

Valóban hasznosak a tippek? 

A 5-Minute Crafts csatorna mögött is a TheSoul Publishing médiavállalat áll. Ann 

Reardon amerikai youtuber éppen a hozzá hasonló csatornákat és videókat mutatja be 

saját tartalmaiban. Rendszeresen leplez le hasznosnak és egyszerűnek tűnő tippeket és 

trükköket. Ő hívta fel a figyelmet a következő videóra is: 

 

29. ábra: 11 cool life tips that will save you a fortune 

https://www.youtube.com/watch?v=ykiLeiOXTbE&ab_channel=5-MinuteCrafts
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Már az indexkép roppant figyelemfelkeltő, hiszen egy repedt képernyőjű okostelefont 

láthatunk, amelyre fogkrémet kennek. A kép láttán könnyű azt a következtetést 

levonni, hogy a fogkrémmel valahogy el lehet tüntetni a repedéseket. 

Már maga a probléma is megkapó, hiszen sokan használnak repedt képernyőjű, de 

működő telefont, és sokan örülnének, ha a drága szerviz vagy telefoncsere helyett egy 

olyan egyszerű, minden háztartásban megtalálható anyaggal meg lehetne oldani a 

problémát, mint a fogkrém. 

 

30. ábra: A sárga karika is a figyelmet próbálja irányítani 

A címe „11 cool life tips that will save you a fortune”, azaz „11 tipp, amivel nagyon sokat 

spórolhatunk”. Ez egy tipikusan clickbait, azaz kattintásvadász jellegű cím. A listák és 

felsorolások rendezettséget, logikát, racionalitást sugallnak, így sok embert ingerel 

kattintásra, ha ilyen címet lát. Ha megvizsgáljuk a 5-Minutes Craft feltöltött videóit, 

látható, hogy nem egyszer él ezzel a technikával. 

 

31. ábra: 12 videóból 7 címe kezdődik számmal 

Valójában nem tizenegy, hanem tizennyolc tippet láthatunk – ebből is látszik, hogy 

lényegtelen a címben szereplő szám, a célja valóban csak a rendezettség illúziója. 

Köztük akad azért néhány megkérdőjelezhető hasznosságú tanács is, például a régi 

farmernadrágból készült kötényzseb esetében jogos lehet a kérdés – miért nem vesszük 

fel magát a nadrágot? A tippek közül viszont egy szemmel láthatóan hiányzik: nem 

tudjuk meg, hogyan lehet fogkrémmel megjavítani a törött üvegű telefont. Az indexkép 

tehát megtévesztő, de legalább kattintásra ösztönöz. A videót több mint 

huszonegymillióan látták, és a megválaszolatlan fogkrémes kérdés többekben nyomot 

hagyott. 
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32. ábra: A kérdés a címekben az, hogy valóban működik-e – a válasz sejthető 

Vigyázzunk a desszertekkel is! 

Ann Reardon szakmájából kifolyólag jártas az ételek kémiájában, így videóinak nagy 

részében különféle, egyszerűnek tűnő recepteket vesz górcső alá. Bögrés sütemény, 

amely a videó tanúsága szerint kissé megemelkedik és szivacsos állagot ölt – ám a 

valóságban tojás vagy sütőpor híján ez képtelenség. A képsorokon látható elkészítési 

mód azonban nem említi egyik fontos hozzávalót sem. A recepteket bemutató videók 

gyorsak és pörgősek, és nem ritka – az említetthez hasonló példa – bizonyos 

alapanyagok vagy lépések kihagyása. Miért nem mutatják be rendesen, hogy kell 

elkészíteni a süteményt? A válasz elkeserítő: a videó elkészítőit nem érdekli, hogy a 

néző valóban kipróbálja-e a receptet – nekik az a fontos, hogy minél rövidebb és 

látványosabb legyen az anyag, és minél egyszerűbbnek tűnjön a recept. Ha a videó 

pörgős, nagy rá az esély, hogy a nézők sütemény helyett inkább újabb és újabb videókat 

akarnak még fogyasztani. 

Érdemes egy pillantást vetni a Mr. Cakes nevű csatorna indexképeire is. A 5-Minute 

Craftshoz hasonlóan számos testvércsatornája van, mint a Tasty Plus, Beyond Tasty, 

Top Yummy és még sorolhatnánk. 
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Ha megfigyeljük az alábbi képet, látható, hogy a Mr. Cakes csatorna indexképei 

ismétlődnek. A csokiszívet felvágni készülő kés például csak az alábbi képernyőképen 

háromszor szerepel. 

 

33. ábra: Az indexképek ismétlése gyakori trükk 

Sajnos egyik videóból sem derül ki, hogy mit rejt a csokiszív belseje. Viszont minden 

alkalommal képes felkelteni a kíváncsiságot: vajon mit rejt, mi fog történni, ha 

felvágjuk? Az algoritmus célja nemcsak az, hogy valaki megnézzen egy videót, hanem 

az is, hogy folytassa a hasonló típusú tartalmak fogyasztását. Erre az ismétlődő 

indexképek használata remek trükk lehet, hiszen ha másodjára is meglátjuk a rejtélyes 

képet, újra feléledhet bennünk az első alkalommal kielégületlenül maradt kíváncsiság, 

és nagy valószínűséggel újból kattintani fogunk. 

Nemcsak az indexképek, a tartalmak is sokszor ismétlődnek – csatornáról csatornára 

és összeállításról összeállításra bukkanhatnak fel ugyanazok az anyagok. A 

tartalomismétlés nem megengedett a YouTube irányelvei szerint, de sajnos az 

algoritmus nem ellenőrzi a felkerülő tartalmakat. A megtévesztő indexképek 

használata sem szabályos, ezeket az irányelveket azonban nehezen lehet betartatni. 

 

34. ábra: Részlet a YouTube irányelveiből 
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Miért káros? 

Persze felvetődik a kérdés, hogy miért is baj mindez? Hiszen a legrosszabb, ami 

történhet, hogy elpocsékolunk némi ételalapanyagot, esetleg megrongálunk 

feleslegesen néhány ruhadarabot vagy éppen háztartási eszközt, nem? Sajnos ennél 

árnyaltabb a helyzet. 

A hagyományos tartalomgyártás legtöbbször hatástalan a tartalomfarmok 

mechanizmusaival szemben, hiszen a keresési találatok élére – mint láthattuk – 

gyakran különféle manipulációs technikákkal jutnak el. Bár a tartalomgyártó farmokon 

megjelenő szövegeket és videókat is emberek készítik, ők a legtöbb esetben sajnos nem 

szakértői az érintett területnek, arról nem is beszélve, hogy hatalmas időnyomás alatt 

dolgoznak, ami a minőség rovására megy – ez utóbbi persze nem is kritérium az ő 

munkájuk esetében. Így viszont az igazi hozzáértők, de a lelkes kezdők sem tudnak a 

körforgásba bejutni, ezáltal ismertségtől és anyagi forrásoktól esnek el. 

Az egész jelenség értelmezhető egyfajta virtuális környezetszennyezésként is, hiszen 

ezen tartalmak terjedése a keresőmotorok hatékonyságát is csökkenti. Azok ugyanis 

kevésbé lesznek hatékonyak a releváns, hasznos információ megtalálásában. A 

felhasználók számára is káros mindez, hiszen értékes időt és energiát pazarolnak a nem 

megfelelő tartalmak fogyasztására. 

A gyerekek is áldozatul eshetnek a tartalomgyártó farmok tevékenységének. A YouTube 

Kids alkalmazás azért jött létre, hogy a gyerekek biztonságosabban tudjanak videókat 

nézni, de sajnos ott is elérhetőek a fentiekhez hasonló tartalmak. Ráadásul az élénk 

színű indexképek kiválóan alkalmasak a gyerekek figyelmének felkeltésére, különösen, 

ha olyan, számukra tetszetős elemekkel tarkítják azt, mint a szívecskék, szivárványok, 

édességek, cuki figurák. A már említett fogkrémes indexképre is perceken belül 

rátalálhatunk a Kids alkalmazáson belül. Ezt a trükköt most nem a 5-Minute Crafts, 

hanem a hasonló nevű Crafts Box csatorna használja, de az indexkép majdnem 

ugyanaz. Meglepetésünkre ebben a videóban feltűnik a törött kijelzős telefon és a 

fogkrém is, amely egészen varázslatos módon tünteti el a kijelző repedéseit. 

 

35. ábra: Minden erővel a figyelemért 
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Sajnos sokkal károsabb tartalmak is vannak, ugyanis a mai napig bukkanhatnak fel 

akár az egyszerű csináld magad videókban is olyan eszközök, amelyek egyáltalán nem 

gyerekek kezébe valóak. Már a roppant népszerű ragasztópisztoly önálló használata is 

megkérdőjelezhető egy tíz év alatti gyermek esetében – de senki sem szeretné, hogy az 

anyák napi képeslap óvszer, szike, öngyújtó vagy injekciós tű felhasználásával 

készüljön. 

2017-ben egyébként hatalmas botrány keletkezett a YouTube Kids-en elérhető, 

ugyanakkor egyáltalán nem helyénvaló videók miatt. Több csatornán jelentek meg 

ismert mesehősök megjelenését illegálisan felhasználó videók, amelyek erőszakos vagy 

szexuális jellegű cselekvéseket mutattak be. Farmszerű működésüknek köszönhetően 

hihetetlen gyakorisággal jelentettek meg tartalmat, és szintén elképesztő nézettségi 

adatokat produkáltak. Azóta a YouTube sokat szigorított a feltöltési szabályzatán, de a 

száz százalékos védettséget elérni szinte lehetetlen. 

A Google próbálja felvenni a versenyt a tartalomgyártó farmok működésével. Irányelvei 

között van, hogy legyen a feltöltött tartalom minőségi, kerüljük a másodközlést és 

próbáljuk elkerülni a kattintásvadász technikákat. De emelett fontos, hogy legyünk 

kritikus médiafogyasztók. Figyeljük meg alaposan a videók címét és indexképeit – mit 

ígérnek? És vajon tényleg be tudják teljesíteni ezt az ígéretet? Érdemes szemügyre 

vennünk egy-egy keresés után a lentebb elhelyezkedő találatokat is, hiszen az elsők 

között nagy valószínűséggel szponzorált eredményeket láthatunk, de az is lehet, hogy 

egy tartalomgyártó farm félrevezető produktuma furakodott a szemünk elé. Valamint, 

bár számtalan szűrő létezik, érdemes időt és energiát fektetni abba is, hogy megnézzük, 

milyen tartalmat fogyasztanak a gyerekek. Hisz láthatjuk, hogy még a 

legártalmatlanabbnak tűnő tartalom is lehet egy káros rendszer szolgálója. 

Források 

 How to spot content farms and why you should avoid them! 

 What is content farm? 

 Debunking fake videos & who's behind 5-min crafts? 

 Exposing 8 viral video tricks that will blow your mind 

 YouTube's disturbing "Kids" channels 

 10 szalagcím, amire soha ne kattintson 

  

https://weareyellowball.com/seo/seo-glossary/content-farm/
https://www.youtube.com/watch?v=nybePbP8Tc4
https://www.youtube.com/watch?v=pvqa8dsBtno
https://www.youtube.com/watch?v=bfpjlxgJMMc
https://www.youtube.com/watch?v=wiiFgsDJ8xk
https://index.hu/tudomany/2014/02/26/tiz_szalagcim_amire_soha_ne_kattintson/?token=51141a4ab3ea1e5e8f184cbf82849b5f
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Feladatok 

1. Figyeljétek meg alaposan az alábbi YouTube-videók indexképeit! Mire utalnak? 

Miért vet fel kétségeket az az eredmény, amire a képek alapján számíthatunk? 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

2. Nézzétek meg az alábbi videót! Hogyan parodizálja a csináld magad videókat? 

 

36. ábra: Turning a spoon into a spoon with a hammer (5 Minute Crafts meme) *Sub to guccimemedad* 

3. Figyeljétek meg alaposan a Mr. Cakes és a Mr. Chef nevű YouTube-csatornák 

videóinak listáját! Keressetek ismétlődő indexképeket, képi elemeket! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NeH0sR-0x58&ab_channel=guccimemeson
https://www.youtube.com/c/MrCakesOfficial/videos
https://www.youtube.com/c/MrChefOfficial/videos
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Megoldások 

1. Az első kép azt az érzetet kelti, hogy valamitől, amit egy fültisztító pálcika 

segítségével viszünk fel a körmünkre, az negyed óra alatt megnőhet. Mivel a 

köröm nem nő ilyen gyorsan, a műkörömépítési technikák pedig ennél kissé 

bonyolultabbak, érdemes kételkedni. A második kép azt az érzetet kelti, hogy 

egy olyan egyszerű háztartási hulladék felhasználásával, minta vécépapír-

guriga, készíthetünk egy kerti függőágyat. Egy gyanúsan olcsó és gyenge 

anyagról van szó, a függőágyhoz pedig egyértelműen szükségesek egyéb anyagok 

is, így érdemes résen lenni. A harmadik kép alapján arra gondolhatunk, hogy 

egy üdítősflakon felhasználásával szép, szabályos műkörmöket tudunk készíteni 

magunknak. 

Mivel a flakon elég puha anyag a körömhöz képest, a végeredmény 

megkérdőjelezhető. A negyedik kép alapján a tömör szappanból valahogyan 

csillogó ékkő lesz, de mivel teljesen eltérő állagú anyagokról van szó, 

megkérdőjelezhető a kép üzenete. 

2. A videó merít a csináld magad videók eszköztárából: hozzájuk hasonlóan rövid; 

a felvételek gyorsítottak; a vágások szaporák. A színészi játék eltúlzott – az 

elején a problémával szembesülő alany nagyon szomorú, később túlzottan 

boldog lesz. Paródia jellegét azáltal nyeri el, hogy felhívja a figyelmet a videón 

bemutatott tippek és trükkök nagy részének haszontalanságára – hiszen a 

kanalat kalapálás helyett elég lett volna egyszerűen megfordítani. Hiába tűnik 

valami észszerűnek, mindig érdemes gondolkodni – valóban hasznos, amit 

látok? Nincsen másik út? 



52 

HIRDETÉSEK ÉS INFLUENSZEREK 
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Bevezető 

Pár éve új kifejezést kellett megtanulniuk a szülőknek és a tanároknak a reklám- és 

marketingügynökségekkel együtt. A közösségi médiafelületeken boldog-boldogtalan 

saját csatornát indíthatott és oszthatta meg mindennapjai érdekes és érdektelen 

részleteit, étkezési szokásait, munkájának, hobbijainak, szabadidő eltöltésének 

fárasztó, unalmas és örömteli pillanatait. Voltak, akik életvezetési tanácsokat adtak, 

divat és smink tippeket osztottak meg, videojátékokat mutattak be vagy a közélet 

kérdéseit boncolgatták. 

A jelentősebb ismertséget, népszerűéget elért megosztókat eleinte bloggereknek, video 

bloggereknek, youtubereknek nevezték, de ahogy a maga sokféleségében kiforrott a 

műfaj, úgy az elnevezést illető bizonytalanság is megszűnt. Megszületett a mára ismert 

influenszer kifejezés. 

A közösségi média térhódítása előtt is voltak influenszerek. véleményvezéreknek, 

trendszettereknek neveztük őket, öltözködésüket, hajviseletüket, gesztusaikat 

rajongóik követték, egy színész, tévébemondó öltönye, frizurája divatot teremtett. 

Mára a platformok sokfélesége, az eszközök elérhetősége, a tartalomgyártás 

költségeinek megszűnése azonban demokratizálta a véleményvezérséget is. A technika 

viszonylagos olcsósága a tematikus sokféleséggel párosul, ennek köszönhetően 

rendkívül sok tehetséges, ambiciózus influenszer készít eredeti, minőségi tartalmat.  

Influenszerek közönségei, könnyen definiálható célcsoportok, követésük pontosan 

megadja a fogyasztói szokásaikat, érdeklődésüket, vágyaikat. Ideális reklámhordozók 

tehát minden áru és szolgáltatás forgalmazója, gyártója számára. Az influenszerek 

lettek azok, akik fotóikkal, videóikkal, beszámolóikkal befolyásolják fogyasztási, 

vásárlási szokásainkat. 

A gyerekek új példaképei az influenszerek, a digitális tartalomalkotók lettek. 

Példaképeik, bálványaik tartalmait hajlamosak rajongással, elfogultsággal, 

gyanútlanul fogyasztani. Ezért tartjuk rendkívül fontosnak a gyerekek edukálását 

ebben a közegben, ezért bontunk ki néhány olyan fontos témát - támogatott tartalmak, 

hirdetési együttműködések, veszélyes gyakorlatok, magatartásminták, egészséges 

testképet romboló reprezentációkat - a következő fejezetben, amelyben nem szabad, 

hogy döntéseiket az online véleményvezérek befolyásolják. 
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Ne kérdezd a majmot! 

Ajánlott a 3–10. évfolyam számára! 

A Kérdezd Bongót nevű sms-ezős szolgáltatás elsősorban azok számára 

csenghet ismerősen, akiknek a környezetében általános- vagy 

középiskolás gyerekek vannak, vagy maga is rendszeresen követi a 

YouTube felkapottabb fiatal influenszereit. 

Bongo, a mindentudó majom pár éve szélvészként söpört végig a tinik mindennapjain, 

de a Gazdasági Versenyhivatal által indított eljárás, és a szolgáltatás ideiglenes 

felfüggesztése egyelőre berekesztette a terjeszkedést. Ebben az anyagban górcső alá 

vesszük a jelenséget és feltérképezzük a médiaértéssel kapcsolatos aspektusait. 

Bongó szeme mindent lát 

A szolgáltatás igénybevétele igen egyszerű, egy nevet, egy várost és a bennünket érdeklő 

témát (pletyka, szerelem, jövő stb.) kell sms-ben elküldeni a megadott számra. Pár 

percen belül a „szuperintelligens” majomtól már meg is érkezik a vicces, személyre 

szabott információkat tartalmazó üzenet, és mindenki elhűlve kérdezi, hogy „de ezt 

honnan tudja rólam?”. Olyan elképesztő dolgokat tud ugyanis ez a Bongo, amit bárki 

digitális lábnyoma elárulhat. Bongo nem rendelkezik varázsgömbbel, pusztán 

algoritmusokkal, mesterséges intelligenciával és némi emberi erőforrással. A név és a 

város ismeretében minden, az interneten elérhető információt összeszed és kreál belőle 

egy egyedinek tűnő választ. Legrosszabb esetben pedig olyan nagy általánosságokat 

tartalmazó választ küld, mint amilyeneket a horoszkópban olvashatunk. 

A Kérdezd Bongót célcsoportja a fiatalkorúak. Már maga a szolgáltatás arca, a cuki 

állatka is azt sugallja, hogy erősen le van szűkítve a megszólítandók köre. A 

kamaszokat, de akár a még kisebbeket is foglalkoztatja, hogy ki mit gondol róluk, ki 

szerelmes beléjük, milyen pletykák keringenek róluk. Ez egy aranybánya. Ráadásul 

még szórakoztató és vicces is, amivel jól el lehet ütni az időt. Na meg, hízlalni a 

telefonszámlát. A szolgáltatás ugyanis emelt díjas, egy sms 508 Ft-ba kerül. Bongo 

általában nem áll le egy sms után, megkérdezi, akarunk-e még többet tudni. Ha esetleg 

nem akarunk többet tudni, akkor is küldözgeti a reklámcélú üzeneteit. Ez mind 

igazából akkor kezd érdekes lenni, amikor figyelembe vesszük, hogy többnyire 

kiskorúak a felhasználók, akik valószínűleg nem a saját pénzükből trécselnek. És itt 

érkezünk el a jelenség legproblematikusabb részéhez. 

Influenszerek a majom szolgálatában 

Az ausztrál anyacég, a Crowd Mobile, mely – egyéb telefonos, fizetős szolgáltatások 

mellett – megismertette Bongót a nagyvilággal, a 2010-es évek elején kezdte el 

működését, azóta nemzetközileg is bővítette bázisát és jelenleg több mint 20 országban 

érhető el ez a szolgáltatás. 

http://www.askbongo.com/hu
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Magyarországon 2015 óta vannak jelen, legalábbis akkor jelentek meg a Facebookon. 

Míg külföldön főként televíziós reality műsorok és koncertek alatt reklámozták a 

szolgáltatást, addig nálunk a hazai influenszerek vitték el hátukon a hirdetést. 

Számtalan olyan youtuber ágyazta be a szolgáltatást a videóiba, akiket főként az 

említett korosztály követ. Az, hogy a youtuberek saját tartalmaiban reklámok is 

megjelennek, nem újdonság. Hirdetésmentes influenszer manapság nem is igen akad. 

A hirdetők pedig kifejezetten jól járnak, ha a Z generáció példaképeivel működnek 

együtt. Ám a korrekt videós promóciónak is megvannak a maga követelményei, 

melyeket sok youtuber hagy rendszeresen figyelmen kívül, ezzel pedig félretájékoztatja 

befolyásolható kiskorú követőit. 

A Gazdasági Versenyhivatal előírása szerint a hirdető és az influenszer közötti 

együttműködésnek könnyen átláthatónak, egyértelműnek és szembetűnőnek kell 

lennie amellett, hogy valós, hiteles, tisztességes képet kell mutatnia a reklámozott 

termékről vagy szolgáltatásról. A YouTube esetében egyszerűen a videó feltöltésekor 

kell bejelölni egy arra utaló négyzetet, hogy a videó „fizetett promóciót tartalmaz”, ez a 

szöveg fog később a videó felületén megjelenni. Az elvárt jelölések elmaradása 

megtévesztő lehet a felhasználóknak, emiatt pedig tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatnak minősülhet az adott tartalmat feltöltő személy tevékenysége. A magyar 

youtuber palettán számtalan olyan influenszert találunk, akinek a videójában (vagy 

videóiban) valamilyen formában felbukkant Bongo. A megjelenítés módja azonban 

igen eltérő volt. A Your Choice nevű kritikus csatorna két tagja összeszedte ezeket az 

eseteket és csoportokba rendezte őket aszerint, hogy mennyire (nem) feleltek meg a 

fizetett tartalmak követelményeinek. A megvizsgált videók alapján négy nagyobb 

halmazt állítottak fel: 

1. rejtett szponzoráció, a szolgáltatás árát nem tűntetik fel, nincs leírás a 

szolgáltatásról 

2. rejtett szponzoráció, a szolgáltatás árát nem tűntetik fel, van leírás a szolgáltatásról 

3. rejtett szponzoráció, a szolgáltatás árát feltűntetik, van leírás a szolgáltatásról 

4. nem rejtett szponzoráció, a szolgáltatás árát feltűntetik, van leírás a szolgáltatásról 

A négy csoport közül az utolsó felel meg teljes mértékben a szabályozói 

kritériumoknak, ám itt található a legkevesebb videó. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, 

hogy a gyerekek körében népszerű, legtöbb feliratkozóval rendelkező, legnézettebb 

csatornák közül többen is az első két kategóriába sorolhatóak. A videósok gyakran 

vezetik fel úgy a szolgáltatást, mint valamit, amit ők személyesen már régóta ki 

szeretnének próbálni vagy, hogy sok kommentben kérték őket rajongóik, hogy 

próbálják ki, vagyis voltaképpen csak a közösség nyomásának engednek. A videósok 

többnyire buzdítják is a követőiket a szolgáltatás használatára és kérik, hogy osszák 

meg velük a majom válaszait – vagyis a személyesebb kapcsolat ígéretét kötve a 

szolgáltatás igénybevételéhez. 

https://www.facebook.com/askbongoHU/
https://www.youtube.com/watch?v=AkzuM_msOjI
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A kommentszekciókban alámerülve találhatunk számos olyan tizenéves felhasználót, 

aki azt írja, hogy több ezer forintokat játszott el így. Kezdő videósok, pár száz 

feliratkozóval szintén közzéteszik a hozzájuk érkező válaszaikat, ezzel is lényegében 

ingyen reklámot szolgáltatva a cégnek. A jelenséget kritikailag, de szórakoztatóan 

feldolgozta a legnépszerűbb magyar influenszer is: 

 
37. ábra: Bongó mindent tud rólad! 🙈 

A GVH-vizsgálat alatt álló szolgáltatás influenszer-kommunikációja különösen 
aggályos 

A hirdetéseket etikátlanul megjelenítő véleményvezérek lényegében arra buzdítják 

fiatal követőiket, rajongóikat, hogy gondolkodás nélkül osszák meg személyes 

adataikat egy szolgáltatással, ráadásul úgy, hogy ezzel a szüleik pénzét költik. Nem 

véletlen, hogy több panasz is érkezett a meglepett és aggódó szülőktől a hatóságokhoz. 

A GVH idén februárban indított eljárást a szolgáltatás reklámjai miatt, amelyek 

megsérthették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmát. Az intézkedés meghozatalát felgyorsította a járványhelyzet miatti digitális 

oktatás bevezetése, ami a gyerekeket még inkább a képernyők elé szögezi. Az 

intézkedések nem csak a szolgáltatás üzemeltetőjére vonatkoznak, három influenszer 

marketinget közvetítő ügynökség és a gyerekek körében szintén népszerű online 

sorozat, a Középsuli websorozatot kiadó cég is a kötelezettek körébe tartozik (ugyanis 

az egyik epizódban megjelenik a beépített hirdetés). A vállalkozást 2014 tavaszán is 

megbüntették már Angliában, mivel a gyermekeket célozza és indokolatlanul ösztönzi 

az emelt díjas sms-ek küldözgetését. 

Összegzés 

Ahogy a tévés jóslás vagy a távgyógyító műsorok egy idősebb korosztály 

hiszékenységére építenek, úgy veszi célba a netes gazdaság egy szegmense a gyerekeket. 

Adatgyűjtésre és emelt díjas szolgáltatások értékesítésére kihegyezett alkalmazások 

sajnos időről időre fel fognak bukkanni. Hasonló kérdezz-felelek típusú telefonos 

szolgáltatásból is rengeteg van, az anyacég szárnyai alatt is fut például egy másik 

magyarul is elérhető, hasonló szolgáltatás, pontosan 508 Ft-ért sms-enként. 

https://www.youtube.com/watch?v=UViJW0_gDqI&ab_channel=Videómánia
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Az egyetlen gyógymód, amivel elkerülhetjük a csapdákat, az tudatos fogyasztói 

magatartásunk fejlesztése. Vegyük sorra, hogy milyen médiaértési kérdéseket, 

szempontokat kínál a jelenség, majd beszéljük át ezeket a diákokkal közösen. 

 A kereskedelmi médiában a tartalmak mögött általában valamilyen gazdasági érdek 

is áll. A szórakoztatás révén a nézettség növelése a cél, a figyelmünkért folyik a harc. 

 Az internetes oldalak és szolgáltatások (és az applikációk) adatokat, információkat 

gyűjtenek rólunk, a netezési szokásainkról, melyeket főként marketinges célzattal 

oszthatnak meg harmadik felekkel. Nemcsak a figyelmünket bocsátjuk áruba napi 

médiás döntéseinkkel, hanem az adatainkat is. 

 A fizetős szolgáltatások esetében nem árt megvizsgálni, kinek és miért is adunk 

pénzt. Megtévesztő, félrevezető oldalakkal gyakran találkozhatunk, de az árulkodó 

jeleket fel lehet ismerni: az elgépeléseket, félrefordításokat, a sietős üzleti művelet 

nyomait. 

 Az influencerek, véleményvezérek a médiapiac szerves részévé váltak, ám éppen a 

bevételszerzés vágya vezethet náluk is a minőség, sőt a jogszerűség feladásához. 

Érdemes elgondolkodni azon, milyen extra felelősséget visel az influencer, ha 

kiskorúak a követői. 

Források 

 A youtuberek kalandjai a promóciókkal 

 Ne kérdezd a majmot, mert nem lesz olcsó 

 A GVH ideiglenesen felfüggesztette a Kérdezd Bongót emeltdíjas szolgáltatást 

 Phone firm fined over Bongo text service aimed at young people 

 Ez most akkor reklám 

 #Megfelelés #Véleményvezér 

Feladatok 

 Készítsetek esettanulmányt a jelenségről! Mutassátok be, hogy ti mikor és hogyan 

találkoztatok vele először, milyen tapasztalataitok vannak nektek vagy az 

ismerőseiteknek! Járjatok utána a szolgáltatásnak, kik állnak mögötte, hol mutatják 

be és hogyan! Gyűjtsetek a hirdetésre példákat és elemezzétek azokat! 

 Keressetek emelt díjas sms-szolgáltatásokat, és gyűjtsétek a hasonlóságokat és 

különbségeket közöttük! 

 Különböző keresőmotorok használatával keressetek rá a saját nevetekre, és 

nézzétek meg, milyen információk érhetőek el rólatok az interneten. 

 Járjatok utána, hogy azok az oldalak, amelyekre regisztráltatok (Google, Facebook, 

Instagram stb.), milyen adatokat gyűjtenek rólatok! 

Letöltés: Gyermekeknek szóló reklámok 

https://www.tozsdeforum.hu/a-youtuberek-kalandjai-a-promociokkal-91981.html
https://figyelo.hu/skynet/ne-kerdezd-a-majmot-mert-nem-lesz-olcso-10365/
http://www.mediapiac.com/marketing/A-GVH-ideiglenesen-felfuggesztette-a-Kerdezd-Bongot-emelt-dijas-szolgaltatast/29853/
https://www.theguardian.com/money/2014/mar/06/bongo-text-service-phone-firm-fined
https://jogaszvilag.hu/ez-most-akkor-reklam/
https://www.gvh.hu/data/cms1037278/aktualis_hirek_gvh_megfeleles_velemenyvezer_2017_11_20.pdf
https://buvosvolgy.hu/dokumentum/234/Szakmai_felhasznaloknak_tajekoztatok_gyerekeknek_szolo_reklamok_2020_20_21.pdf
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Influenszerek és a gyerekek 

Ajánlott az 5–10. évfolyam számára! 

Miért akar gyermekünk influenszer lenni? És miért izgalmasak számára 

ezek a látszólag egyszerű, hétköznapi figurák, akik képekben és videókban 

mutatják be életüket az interneten? Aktuális, fontos kérdések. Alábbi 

cikkünkben azt próbáljuk kideríteni, hogy milyen szerepet töltenek be a 

gyerekek életében az influenszernek nevezett személyek, milyen hatással 

lehetnek rájuk, és mi is olyan vonzó az influenszer-szakmában. 

Értelmetlen videók? 

A tizenéves fiatalok személyiségük önállósodásával gyakran vizsgálják felül a szüleik 

által képviselt értékrendet. Külső elemek beemelése segítheti ezt a folyamatot, ami 

lehet mondjuk a kortárs csoport sajátos eszméje vagy éppen egy ismert, szimpatikus 

személy ideája. Mióta vannak sztárok, azóta van rajongói kultusz is. Egy híresség 

személye és élete sokszor tűnik vonzónak, érdekesnek vagy éppen munkássága 

példaértékűnek. Rajongó és sztár között azonban mindig is egy bejárhatatlannak tűnő 

távolság feszült, és igazi életüket, mindennapjaikat egyfajta misztikus homály fedte, 

amiből csak a bulvár torz tükre sejtetett ezt-azt. Az influenszer és követője közti 

kapcsolat alapja azonban egyfajta bizalom, hiszen az influenszerek sokszor saját 

életükből, személyiségükből készítenek fogyasztható tartalmat. 

Vloggerek beszélnek régi szerelmi kapcsolataikról, instagrammerek teszik fel naponta, 

hogy mit ettek vagy éppen milyen hangulatban keltek fel. Sokszor a youtuberek 

csatornája, még ha tematikus gyökerekkel is rendelkezik, idővel egyre több személyes 

tartalmat közöl. Rendszeresen behódolnak a tartalomgyártási trendeknek, például 

kihívásokat csinálnak, vagy bemutatják, hogy éppen miket vásároltak. Talán mindez 

értelmetlennek tűnik, de ezzel teremtik meg a bizalom és közvetlenség illúzióját, ami 

egy identitása felé tapogatózó fiatal számára fontos kapaszkodót jelenthet. Az 

influenszer ezáltal olyan lesz, mint egy ismerős, aki sokkal izgalmasabb, vonzóbb életet 

él. 

A felelősség terhe 

A könnyed, szórakoztatásra szánt tartalom ellenére az influenszereknek óriási 

felelősségük van, hiszen, ha több ezer ember kíváncsi valaki mondandójára, akkor nem 

mindegy, mit is mond. Sajnos előfordul, hogy ezzel nem mindenki van tisztában, és 

egyértelműen megkérdőjelezhető, amit magából mutat. Nemzetközi példa PewDiePie 

és Paul Logan esete. Felix Kjellberg, aki PewDiePie néven működteti YouTube-

csatornáját, a világ egyik legtöbb feliratkozójával rendelkező influenszere, és évek óta 

érik vádak rasszista kiszólásai miatt. Már több óriáscég is felbontotta vele szerződését, 

mint például a Disney. Paul Logan pedig, aki szintén több millió feliratkozóval 



59 

rendelkezik, botrányba fulladt japán útjával borzolta a kedélyeket, amelyen például 

levideózott egy öngyilkos embert vagy labdákkal dobálta a járókelőket, imitálva a 

Pokémon nevű japán játékot. Az érintettek a nagy médiavisszhang hatására a 

legtöbbször visszakoztak és bocsánatot kértek, de valószínűleg számtalan fiatal látta 

ezek a viccesnek szánt anyagokat. 

Természetesen a hagyományos értelemben vett sztárok sem mentesek a botrányoktól, 

de egy, az internet világában kiteljesedett influenszer sokkal közelebbi, természetesebb 

jelenségnek tűnhet – ezáltal a viselkedése is. Sőt, egy influenszer néha ijesztően közel 

tud kerülni a rajongóihoz. Szélsőséges, de említésre érdemes példa a Magyarországon 

Nosika néven ismertté vált videós esete, akiről kiderült, hogy több tizenhat éven aluli 

lánytól kért meztelen képet. A videói alapján egy szellemes, barátságos, kedves srácnak 

tűnt, és hírnevét kihasználva bizalmi kapcsolatba lépett a lányokkal, akiktől a 

grooming, azaz online becserkészés több eszközét felhasználva igyekezett szexuális 

jellegű kapcsolatot kicsalni. Mint említettem, Nosika este szélsőséges, de ugyanúgy 

kérdőre vonható egy több százezer feliratkozóval rendelkező vlogger esetében az 

alkoholfogyasztás, a dohányzás vagy a szerencsejáték népszerűsítése is. 

 

38. ábra: Nasz Dániel videója szerencsejátékot mutat be, és nem az első ebben a témában 

Reklám mint mozgatórugó 

Az influenszerek leginkább reklámtevékenységük által tudnak bevételt szerezni. 

YouTube-ra feltöltött videóikban targetált reklámok bukkannak fel, vagy éppen ők 

készítenek tartalmat arról, ahogy tesztelnek, ajánlanak egy-egy terméket vagy 

szolgáltatást. Szorosabb együttműködés esetén ők válhatnak a márka arcává, 

nagykövetévé. Mára az influenszerek és cégek kapcsolatait egyengető ügynökségek 

száma egyre nő, és maga az influenszermarketing is komoly iparággá nőtte ki magát. 

Mivel az influenszerek éppen a követőik felé irányuló bizalmat kihasználva próbálják a 

termékeket eladni, nem biztos, hogy a gyerekek tisztában vannak azzal, hogy ők sokszor 

éppen reklámot látnak. Bár a GVH kötelezi a tartalomgyártókat arra, hogy jelöljék a 

fizetett együttműködéseket, sajnos az előírások ellenére van, aki kibújik a felelősség 

alól. Ráadásul, ha egy videóban valaki egy bizonyos márkájú üdítőitalt iszik, vagy épp 

https://www.youtube.com/watch?v=aQqF_kIIH-c&feature=emb_title&ab_channel=NaszDániel
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egy bizonyos márkájú pólót visel, nehéz is egyértelműen bizonyítani, hogy ő ezt 

önszántából vagy ellenszolgáltatás fejében teszi. 

A GVH-n kívül az adott platformok is igyekeznek kordában tartani az influenszerek 

reklámtevékenységét. A YouTube-on például egy videó feltöltésekor jelölni kell, hogy a 

tartalom gyerekeknek készült-e. A gyerekeknek szánt tartalmakon ugyanis tiltott a 

monetizáció, azaz nem jelenhetnek meg célzott hirdetések, és a hozzászólás lehetőségét 

is letiltják. Emellett ezen videók megtekintőiről nem gyűjtenek adatokat sem. 

Az Instagramnak is vannak törekvései a fiatalabbak megóvására, szépészeti 

beavatkozásokat reklámozó hirdetések elvileg nem érhetik el a 18 éven aluliakat. 

Az is remek kérdés, hogy kiket is nevezünk ezekben az esetekben gyereknek? A legtöbb 

közösségi platformra egy bizonyos életkor alatt – ami általában 13 év – regisztrálni sem 

lehet, így alapvetően a tinédzser korosztály tartozhat például az Instagram által 

nyújtott tartalmak fogyasztói közé. Ezt a szabályt viszont sajnos könnyű kijátszani, és 

tapasztalataink azt mutatják, hogy sok gyerek valóban él is a cselezés lehetőséggel. Sok 

esetben így a tartalom nemcsak a tizenévesekhez jut el, hanem a kisebb, tíz év körüli 

gyerekek is könnyen fogyasztókká válnak. Pontos adatot szolgáltatni arról, hogy egy 

influenszer követői között milyen életkori arányokkal találkozhatunk, szinte lehetetlen. 

Csak valószínűsíteni tudjuk például, hogy a gamer-vlogger tematikájú csatornát 

üzemeltető youtuberek nézői között sokan vannak tíz év körüli fiúk is – tekintve, hogy 

sokszor a csatornák arcai (akik a legtöbb esetben már huszonéves felnőttek) olyan, 

közismerten a fiatalabb fiúk körében népszerű számítógépes játékokkal játszanak, mint 

a Minecraft vagy a Fortnite. 

A gyerekek különösen érzékenyek a hirdetések szempontjából, hiszen könnyen 

befolyásolhatóak. Önmagukban nem tekinthetők fizetőképes célcsoportnak – még a 

tinédzserek is alig – viszont igényeiket hatékonyan tudják közvetíteni szüleik felé. 

Miért akarnak a gyerekek influenszerek lenni? 

Aggasztó és veszélyes lehet, ha a gyerekek nem látják át és nem értik meg az 

influenszerek szponzorációs tevékenységének mechanizmusát, és az összefüggéseket a 

jelenség mögött. De talán még aggasztóbb és veszélyesebb, ha megértik a helyzetet – 

legalábbis egy részét. 

Régebben a fiatalok sokkal nagyobb valószínűséggel kezdtek el a saját 

szórakoztatásukra tartalmat gyártani, de ma már sok, befutott influenszer 

tevékenysége is meglepő módon tudatos. Míg néhány, mondhatni első generációs hazai 

influenszer (pl. Dancsó Péter, Viszkok Fruzsi, Szirmai Gergely) még bizonytalan 

léptekkel indította útját az online világban, azok, akik most szeretnének 

influenszerként érvényesülni, már kész forgatókönyvet vehetnek kézhez. 
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Több lehetőség a közösségi platformokon, bevált tartalomgyártási trendek, új arcokat 

kutató ügynökségek – lépésről lépésre felépíthetik magukat, abban a reményben, hogy 

ők is befutnak.  

Ez a törekvés megfigyelhető például a Zizzy néven vloggerkedő lány esetében. Még csak 

ezer feliratkozója van, de látható, hogy készült a jelenlétre. Csatornájának egyedi 

borítóképe van, indexképeit gondosan megszerkesztette, tartalmai népszerű 

kihívásokhoz és témákhoz kapcsolódnak, a figyelmet pedig ezen kívül nagybetűkkel és 

emojikkal is próbálja felkelteni. Vajon ő is egyike lesz azon szerencséseknek, akik elérik 

a százezres feliratkozószámot? 

Sok fiatal nem elégszik meg a rajongói státusszal, és karrierlehetőséget lát az 

influenszerkedésben. A gyerekek, ha érzékelik is a szponzori együttműködéseket, 

gyakran csak azt a következtetést vonják le, hogy ha valaki influenszer, akkor rengeteg 

ajándékot kap. Sőt, az influenszerkedés egyenesen a könnyű és gyors meggazdagodást 

jelenti. Emellett az influenszert természetesen rengetegen szeretik, és mindig izgalmas 

eseményekre, celebtalálkozókra hívják. Ezekre a vágyakra is konkrét iparág épült már, 

a közönségtalálkozókon például profi fotósok készítenek a gyerekekről tökéletes képet, 

akik a „nagyoktól” leshetik el az influenszerkedés csínját-bínját. 

A YouTube-on rengeteg olyan videót találni, amelyekben néha meglepően fiatal 

gyerekek próbálják utánozni példaképeiket, sajnos inkább kevesebb, mint több 

sikerrel. Ezeknek a videóknak a minősége sokszor gyenge, az utómunka – ha van is – 

kezdetleges, és a főszereplő viselkedése egyértelműen a már ismert szófordulatokra, 

gesztusokra épít. A szülők sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy gyerekük már több 

tucat tartalmat feltöltött magáról, amelyek miatt könnyen gúnyolódás vagy nevetség 

tárgyává válhat – és ezen az a szabály sem segít, hogy a kommentelési lehetőség már 

tiltott olyan videó esetében, amiben 12 éven aluli gyermek szerepel. 

 

39. ábra: Maris – biztos, hogy felelős döntés volt közel 300 ezer feliratkozója előtt nevetni a kislányokon? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Kpd0L2PDSCs&ab_channel=Maris
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A tökéletesség hajszolása 

Az, hogy a média hogyan is hat a fiatalokra, a szakemberek örök kérdése. Arról is sokan 

értekeztek korábban, hogy a média több színterén is egy olyan, tökéletessé retusált 

reprezentációt látunk csak, aminek semmi köze a valósághoz. 

Nincs ez másképp az influenszerek esetében sem. A közösségi médiában ráadásul egy 

egyszerű átlagember is hajlamos a legjobbra törekedni, miszerint csak a szép, kellemes 

dolgokat tegyük közzé – de azokat mindenképpen, és lehetőleg egy hangulatos szűrővel 

még derűsebbre fényezve.  

A gyerekek számára viszont nem egyértelmű, hogy az, amit az interneten látnak, csak 

egy ember életének online reprezentált formája, és nem a valóság. Ez ráadásul egy 

többszintű jelenség. Ide tartoznak az Instagramra feltöltött, szépen beállított, 

megszerkesztett képek, amelyek szinte mindig csak a tökéletes pillanatokat mutatják – 

de egy izgalmasnak tűnő videó is csak egy tudatosan összerakott, megszerkesztett 

médiatartalom. A tökéletesség hajszolása viszont nem egészséges – gondoljunk csak 

arra a számtalan, kilenc év körüli kislányra, akik sminkelik magukat YouTube-ra 

feltöltött videóikban. 

Pozitív példák 

A számos veszély és aggasztó jelenség felvázolása után fontos kiemelni, hogy mindez 

nem azt jelenti, hogy az influenszerek egyértelműen rossz hatással vannak a fiatalokra. 

Egyrészt több kutatás mutatja, hogy a gyerekek egyre tudatosabbak. Egyre többször 

ismerik fel és ítélik el a nyereséghajhász viselkedést, és az olyan tartalmakat, amelyeket 

csak a szponzoráció keltett életre. Másrészt érdemes szót ejteni a TikTok nevű 

alkalmazásról is. Népszerűsége a fiatalok körében meghaladja az Instagramét. Egyes 

elméletek szerint pont az Instagram mesterkélt tökéletességével mennek szembe a 

TikTok viszonylag egyedi és kreatív tartalmai. 

Egy influenszer akár fontos üzenetet is közvetíthet. Remek példa erre a koronavírus 

pandémia, amely számos betartandó szabály közé szorította mindennapjainkat. Ezeket 

az irányelveket sok influenszer próbálja közvetíteni, miközben igyekeznek 

tartalmaikkal szórakoztatni az otthonaikban vesztegelő követőiket. Emellett sokan 

képviselik az egészséges életmódot vagy közvetítik épp a sportolás szeretetét, a 

környezetvédelem fontosságát, esetleg adnak át különleges, új tudást közönségüknek. 
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40. ábra: Környezettudatos videó tiniknek 

Azt, hogy az influenszerek összességében milyen hatással vannak a gyerekekre, a 

fiatalokra, és hogy vajon ez a hatás jó-e vagy rossz, lehetetlen megmondani. Mivel 

legtöbbször a feltöltött tartalom célja a szórakoztatás, ami sokszor hangsúlyosan a 

közlő személyiségére épül, az értékítélet nem helyénvaló. Viszont egyértelműen 

kirajzolódnak pozitív és negatív tendenciák, amelyek a kevésbé tudatos 

médiafogyasztás végett a követők fiatalabb bázisára hatnak leginkább. 

Feladatok 

1. Bármilyen keresőbe is írjuk az „Instagram vs reality/real life” (Instagram vs 

valóság/valós élet) kifejezést, az biztos, hogy számos érdekes találatot kapunk. Az 

összehasonlítás lényege, hogy a kép egyik felén a kiposztolt tökéletességet látjuk, a 

másik felén azt, milyen lehet az a helyzet a valóságban, kevésbé tökéletesen. 

Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy mit mutat az Instagram-verzió, és ahhoz képest 

milyen a valóság! Milyen hatást szeretne elérni az Instagram-verzió? Vajon mi 

kellett ahhoz, hogy ennyire tökéletesnek látszódjon? Pontosan mi változott meg a 

valóságban? 

Ehhez kapcsolódó szorgalmi feladat: Készítsetek ti is Instagram vs reality 

összehasonlítást! A téma lehet bármilyen élethelyzet, pl. a reggeli készülődés, egy 

étel vagy utazás – legyetek bátran kreatívak! 

2. Válassz egy tetszőleges youtubert, akinek legalább százezer feliratkozója van! 

Keresd meg legalább egy szponzorált videóját! Honann tudjuk, hogy fizetett 

együttműködésről van szó? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K1wMP4lS85c&ab_channel=Vászonzsákoslány
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Példa 

 

41. ábra: Piknik a csajokkal | Viszkok Fruzsi 

1. A videó elindításánál a bal felső sarokban megjelent a „Fizetett promóciót 

tartalmaz” felirat 

2. A videó leírásában is olvashatjuk: „A videót a Coca-Cola támogatta.” 

3. A videóban is látható a hirdetés tárgya 

4. A videóban is elhangzik, hogy támogatott tartalom 

Források 

 Viszlát influenszerek, jönnek az új netvezérek! 

 Körülfonja az ipar a 18 év alatti magyar influenszereket 

 Hogyan lehet megvédeni a gyerekeket az influencerek negatív hatásaitól? 

https://www.youtube.com/watch?v=y_h2276j6ao&ab_channel=ViszkokFruzsi
https://nlc.hu/shine/20190815/tik-tok-e-girl-influenszer-helyett/
https://index.hu/techtud/2019/04/19/magyar_gyerek_tiktok_influencer_ipar/
https://kepmas.hu/velemenyvezer-domping-hogyan-lehet-megvedeni-a-gyerekeket-az-influencerek-negativ-hatasaitol
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Testről és lájkról avagy mit üzennek testükkel az influenszerek az 

Instagramon? 

Ajánlott az 5–10. évfolyam számára! 

A médiában való megjelenése óta az emberi test már jóval több, mint 

puszta porhüvely. Állásfoglalássá vált: minden test valamilyen értékrendet 

képvisel vagy éppen társadalmi csoportot reprezentál. A sokszor mutatott 

testek a divatipar által diktált trendekkel összefonódva hatással vannak 

egy adott korszak aktuális szépségideáljára. Mindez a legtöbb emberből 

akaratlanul is kiváltja az összehasonlítás és a viszonyítgatás ingerét. 

Egy kísérlet keretében például kiderült, hogy Fidzsi szigetén, ott, ahol nem volt 

televízió, a diétázás és fogyókúra fogalma sem nagyon létezett; de a tévé hatására 

megugrott a testükkel elégedetlenek száma is. Ebben a tekintetben különösen 

veszélyeztetettek a fiatalok, hiszen testük a serdüléssel hirtelen drasztikusan 

megváltozik, ezzel együtt önértékelésük is egyszerre lesz törékeny és roppant 

befolyásolható. Ráadásul a közvetlen környezetük, a család véleménye helyett sokszor 

prioritást élvez a kortárs csoportok és a tágabb külvilág által sugallt értékrend. 

A közösségi média előtt leginkább csak sztárok testét láthattunk a médiában. És bár így 

is rengeteg nő vívott elkeseredett harcot egy hőn áhított alakért vagy számért a 

mérlegen, a sztárok tökéletesként aposztrofált teste mégis valahogy távolinak hatott a 

televízió képernyőjéről vagy a magazinok címlapjáról. A közösségi média ezzel 

szemben a közvetlenség illúzióját kelti. Egy platformon lehet jelen az egyszerű 

magánember, a hagyományos értelemben vett sztár és az interneten életre kelt új 

típusú híresség, az influenszer is. Amit ebben a térben látunk, úgy tűnik, mintha a 

valóság lenne. Mivel mi is fent vagyunk az adott felületen, nehéz megtartani a 

távolságot, és legyintve azt mondani, „ez csak egy film”, vagy „ez csak egy reklám”. 

Pedig a közösségi média is ugyanúgy aprólékos szerkesztés, átgondolt konstruálás 

eredménye. Az, hogy mi kerül fel, nem spontán történik, hanem azt számos, megfontolt 

döntés előzi meg. Talán az Instagram példáján keresztül lehet mindezt a 

legszembetűnőbb módon vizsgálni, hiszen ez olyan platform, amely kifejezetten a 

vizuális tartalmak, elsősorban képek megosztására specializálódott. A legtöbb 

influenszer és hétköznapi felhasználó is arra törekszik, hogy életének – és testének – a 

lehető legszebb oldalát tegye közzé. Érdemes hát megvizsgálni, milyen üzeneteket 

közvetít ez a platform a testről, hogyan válik mérvadóvá az influenszerek 

testreprezentálási metódusa a felhasználók számára, amikor a saját testükről 

gondolkodnak. 

https://docplayer.net/21455651-Popular-culture-s-influence-on-the-mental-health-and-body-image-of-girls-and-women.html
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A tökéletesség kultusza 

Talán a legismertebb aspektusa a közösségi médiának a tökéletesség hajszolása. 

Mindig, minden helyzetben tökéletes – a legtöbb életmódot vagy szépséget képviselő, 

azaz lifestyle vagy beauty influenszer ezt a látszatot kelti. Mindez természetesen 

nemcsak az életkörülményekre és élethelyzetekre, hanem a testekre is vonatkozik. 

De mitől lesz a test tökéletes, egyáltalán, mi teszi tökéletlenné? Az erre a kérdésre adott 

válasz koronként változik, és sokszor foglal magában olyan tulajdonságokat, 

amelyekkel vagy rendelkezik az ember, vagy nem – ilyen például a testmagasság vagy 

a testalkat. Mindez leginkább a nőkre vonatkozik, így volt már népszerű a vékony derék 

széles csípővel, de a törékeny, fiús alkat is. 

A mai irányelvekhez mérten a karcsú derék, lapos has, nőies idomok, hosszú lábak, és 

természetesen a kellően sima bőr, valamint a dús, enyhén hullámos hajkorona 

nevezhető megfelelőnek. Ebben a kultuszban azonban a test önmagában kevés: 

elengedhetetlen kiegészítője a divatos öltözék és a professzionális smink is. Az elkészült 

fényképeken semmi sincs a véletlenre bízva: a legtöbbször gondosan megválasztott a 

póz, a beállítás, a környező tárgyak elrendezése is. A fények megfelelőek, a színek 

sokszor harmonizálnak egymással. A közösségi média sugallatában ettől a normától 

semmilyen élethelyzetben nem lehet eltérni, például evés, tisztálkodás, szórakozás 

vagy az otthon töltött csendes pihenő alatt sem. 

 

42. ábra: @sylviszilagyi 

Szilágyi Szilvia a posztjához tartozó szövegben arról ír, hogy nem szereti a reggeleket, 

nehezen hagyja el ágyát. A szöveghez tartozó képen viszont nyújtózkodó testtartásán 

kívül semmi más nem utal arra, hogy a kép tényleg reggel készült volna, megörökítve a 

reggeli fáradtságát. Hiszen már teljes utcai öltözetben van, és az ágy is bevetve látható. 

Haja jól fésült, arca kisimult. 

https://www.instagram.com/sylviszilagyi/?utm_source=ig_embed&ig_rid=54a98dd1-ec1f-4595-84eb-c4e88893992d
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43. ábra: @csillamegyeri_official 

Megyeri Csilla arcápolási rutinjának krémezési fázisában köszöntötte követőit. Arcát 

mosollyal, a megfelelő szögből fotózva láthatjuk. Szemöldöke rendezett, bőre 

makulátlan, a krém jelképesen, de jól láthatóan felkenve várja az eloszlatást. 

 

44. ábra: @karindragos 

Ezen a képen egy hamburgerrel láthatjuk Dragos Karint. Aki már életében akár egyszer 

is evett hamburgert, tudja, hogy ízlésesen, maszatok nélkül nehezen lehet 

elfogyasztani. A képen látható influenszer is épp csak érinti fogával a falatot – mindezt 

úgy komponálva, hogy széles mosolya az étel mögött látható legyen. 

Nem véletlen, ha a képek láttán a reklámok jutnak eszünkbe, ugyanis nagyon sok kép 

az Instagramon valóban reklám. A szépségipar számára a beauty kultúra digitalizációja 

meglehetősen kifizetődő, az influenszerek számára pedig a különféle márkákkal 

https://www.instagram.com/csillamegyeri_official/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a41c0fa8-d43c-464c-9e66-f6ae1f3e12b3
https://www.instagram.com/karindragos/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a9daef18-e561-41ef-a29c-4ca22839666e
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történő együttműködések jelentik a megélhetést. A tökéletesként bemutatott élet és 

test tehát egyfajta hirdetőfelületként funkcionál, és a hagyományosnak mondható 

televíziós reklámokkal szemben ebben a kontextusban sokkal hihetőbb a valóság 

illúziója. A test tehát áruvá válik, amit értékesíteni lehet a hirdetni kívánó cégek felé. 

A képeken látottak és a „narancsbőrös” valóság között ugyanakkor óriási szakadék 

tátong, amelyet nehéz feldolgozni és helyén kezelni. Több kutatás is beszámolt már a 

közösségi média káros mentális hatásairól, miszerint ez az állandóan érzékelt 

különbség könnyen szorongáshoz, depresszióhoz, testképzavarokhoz vezethet. 

A helyzetet a technika is árnyalja, hiszen számtalan, arcot módosító filter és alkalmazás 

elérhető, így különösebb képszerkesztő tudás nélkül lehet simább bőrünk, nagyobb 

szemünk, keskenyebb arcunk. Sajnos sokan egyre nehezebben képesek elfogadni a 

valóságot, és egyre elszántabban áhítoznak a tökéletességre. Ennek eredményeképpen 

egyrészt népszerűbbek lettek a különféle testmódosító szépészeti beavatkozások – már 

az egészen fiatalok körében is – mint a szempillaépítés, a szemöldöktetoválás vagy a 

hialuronsavas ajakfeltöltés. Másrészt rengeteg olyan fotóval találkozhatunk, ahol 

különféle képmanipulációs technikákkal próbáltak áldozni a tökéletesség oltárán – 

sajnos megkérdőjelezhető eredménnyel. 

A bal lábfej torzulását megfigyelve látható, hogy a kép manipulált: a szándék 

valószínűleg a láb karcsúsítása és nyújtása volt. 

A valószínűtlenül karcsú derék már önmagában is gyanús, de a háttérben a tenger 

síkjának torzulása árulja el igazán, hogy gondatlan utómunka eredménye ez az alak. 
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Sportos élet – a plasztikus test 

Az egészséges életmód mintha kezdene divattá válni, egyre nagyobb teret kap a 

felismerés, hogy mentális és lelki egészségünk megőrzéséhez elengedhetetlen fizikai 

fittségünk karbantartása is. A hagyományosnak mondható fogyókúraipar 

bűvésztrükkjei mellett utat tört magának az az átfogó szemlélet, amely a megfelelő 

összetételű étrend és a rendszeres mozgás kombinációjának hatékonyságára esküszik. 

Az ehhez kapcsolódó tartalmakban tudományos szinten boncolgatják a test 

működését: az ételeknek tápanyagtartalmuk és felszívódási idejük van, a testnek pedig 

izomcsoportjai, rugalmassága és csökkentendő testzsírszázaléka. Inspiráló 

influenszerek után kutatva személyi edzők és amatőr testépítők világába csöppenünk, 

akik saját testükön keresztül bizonyítják étrendjük és edzésrendjük hatékonyságát. 

A legtöbb képen elengedhetetlen, hogy kirajzolódjon a jól definiált, tónusos izomzat. A 

fényviszonyok általában kedveznek a plasztikusság kiemelésének. A sötétebb 

színárnyalatok érzékeltetik a test megteremtéséhez szükséges erőt és a kemény, 

elkötelezett munkát. A képi retorika sokszor idéz ókori szobrokat, mintha csak az 

emberi test üdvözlete lenne minden egyes kirajzolódó izomszövet. 

Sokszor láthatjuk ezeket a testeket valamilyen sportgyakorlat bemutatása közben is. 

Olyankor a test egyfajta geometriai alakzattá válik, egyenesek metszik egymást, szinte 

pontosan mérhető szögeket alkotva. Ezek a pózok a fizikai erőnlét, rugalmasság és 

stabilitás kifejezőeszközei. 

A kép szereplőjét edzőtermi környezetben láthatjuk, amint épp egy gyakorlatot végez. 

A lábai derékszöget zárnak be, a bal kar és a jobb láb párhuzamos, a jobb kar 

ellentartásban lendül oldalirányba. Láthatjuk a kidülledő ereket, a munkában lévő 

lábizomzatot, a koncentrációt az arcon. 

 

45. ábra: @london_fitness_guy 

https://www.instagram.com/london_fitness_guy/?utm_source=ig_embed&ig_rid=440d9e56-ff29-4e81-b020-feca80e6a750
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A kép meglehetősen sötét, szinte művészi. Az influenszer kinéz a keretből, a rávetülő 

fénytől kiemelt szerepet kap karjainak izomzata. 

 

46. ábra: @lukewtraining 

A kép dinamizmusát ellensúlyozza a póz szabályossága és a túlsúlyban lévő meleg 

színárnyalatok harmóniája. 

 

47. ábra: @massy.arias 

  

https://www.instagram.com/lukewtraining/?utm_source=ig_embed&ig_rid=40f939dd-0efc-4179-b6a4-b4d86596371e
https://www.instagram.com/massy.arias/?utm_source=ig_embed&ig_rid=484711f0-0113-4a93-aa04-f2cf134c091f
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A Farnese-Herkules szobor: az ember megpihen, az izmok nem. Bár céljuk alapvetően 

a motiváció, ebben az esetben is szakadék tátong a képen látottak és a valóság között. 

Az egészséges életmód üzenetét elérhetetlenül tökéletes, megkomponált testekkel 

közvetítik, ami szintén feszültséget generálhat a befogadókban. 

 
48. ábra: Farnese-Hercules (i.sz.216) 

A hibák felfedése – fogadd el a tested! 

Számos elvárásnak kell megfelelnünk testünkkel, amelyek egy része alkatilag 

teljesíthetetlen. Azoknak viszont, akiknek az aktuális ideál szűrőjén keresztül 

tökéletlennek bélyegzett testük van, számos előítélettel kell szembenézniük. A „body 

positive”, azaz „testpozitív” törekvés eredetét tekintve a túlsúlyos emberekkel szembeni 

negatív hozzáállás és diszkrimináció elleni küzdelem fogalmi megnevezése volt, mára 

azonban sokkal több mindent takar ez a szókapcsolat. 

A mozgalom szerint minden marginalizált test megérdemli az elfogadást: a kövér, a 

színesbőrű, a transznemű, a kerekesszékes és még sorolhatnánk. De ide tartozik a 

testalkat, a stria, a testszőrzet és számtalan egyéb, alapvetően szégyellnivaló, 

kiretusálandó tulajdonság elfogadása is. A testpozitív mozgalom természetesen nem 

írható le néhány mondattal, hiszen beágyazódott egy jelenleg is aktív, szerteágazó 

társadalmi diskurzusba. 

Abban viszont, ahogy képviselői a testükről kommunikálnak az internet platformjain, 

sok közös vonás megfigyelhető. Ezek a testek elfogadott, sőt, szeretett testek, így a 

legtöbb kép ezt az üzenetet kívánja közvetíteni. A kép szereplői sokszor teszik láthatóvá 

a boldogságukat: jellemzőek a mosolyt, nevetést, vidámságot és nyitottságot sugalló 

pózok. Érdekes, hogy sokszor a színek is vibrálóak, élénkek. 
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A jókedv mellett legtöbbször reprezentált tulajdonság a magabiztosság és az erő, hiszen 

mindezekre szükség van, amikor valaki kilép a „normális” keretek közül. A legtöbb fotó 

utómunka nélküli, láthatóvá teszi a test részleteit, sőt, sokszor éppen ezek a „hibák” 

kerülnek a kép középpontjába. 

A képen látható influenszer mosolyogva mutatja meg testét fürdőruhában. Hasát nem 

takarja, combja is láthatóan redőzött; a háttér színei vibrálóan élénkek. 

 
49. ábra: @meganjaynecrabbe 

Széles mosoly, nevetés, színes ruhadarabok. 

 
50. ábra: @kevindavis 

A videóban látható, ahogy Ashley Graham plus size modell kezével szivet formálva 

körülfogja a várandóssága alatt hasán felrepedt bőrét. 

https://www.instagram.com/meganjaynecrabbe/?utm_source=ig_embed&ig_rid=84f7f51b-1d04-4b3b-8b7e-18b9c44b09eb
https://www.instagram.com/kelvindavis/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1bc485a2-d60d-4b80-a417-25b0eced41a6
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51. ábra: @ashleygraham 

A testpozitív mozgalom nevében sokan nemcsak a szépség diverzitását hirdetik, hanem 

elkötelezett hívei a közösségi médiában ábrázolt testek „leleplezésének” is. Danae 

Mercer például számos fotójával szemlélteti, mennyit számít a megfelelő póz vagy 

éppen az ideális világítás, hogy számos „hiba” rejtve maradjon. 

Nem mindegy, milyen pózban, milyen szögből fotózzák a testet. 

 

A fenti irányzatok jól szemléltetik, hogy számos testreprezentálási minta megfigyelhető 

a közösségi média felületein – azon belül az Instagramon is. Sok influenszer számára a 

test fontos eszköz, hiszen azt felhasználva tudja képviselni életstílusát, amely 

népszerűvé tette.A befogadókra azonban a tökéletesen ábrázolt testek látványa negatív 

hatással lehet, hiszen, ahogy láthattuk, számos átgondolt döntés szükséges ahhoz, hogy 

a megfelelő kép elkészülhessen, ezáltal pedig sokszor óriási szakadék tátong a képek és 

az elérhető valóság között. Emellett azonban utat tört magának egy elfogadást hirdető 

https://www.instagram.com/ashleygraham/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6f7d874b-594d-4fd9-a94b-060093109504
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mozgalom is, ami a testet önmagában, hibáival együtt teszi közszemlére, legyen szó 

akár a test vagy egyes testrészek méretéről, akár a bőr színéről vagy állagáról. 

Feladatok 

1. feladat 

Instagram vs. Reality: az alábbi képeken hétköznapi cselekedeteket láthatunk, mégis, 

a kép szereplőjétől kezdve a színeken és fényeken át mintha minden túl tökéletes és 

szép lenne. Mutassátok be, hogy nézne ki a jelenet valószerűbb formában! Készítsetek 

képeket! 

Arcápolás: Reggel az ágyban: Főzés: 

   
Mosás: Séta az utcán:  

  

 

2. feladat 

Alkossatok párokat, majd készítsetek egymásról fényképeket! Próbáld úgy 

lefényképezni a párod, hogy minél szebb legyen! Ne használjatok szűrőket! A képeket 

ezután vitassátok meg: ki mit talál a másikban szépnek? 
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Források 

 Szexinek lenni elvárás!? Már a kislányoktól is? – A közösségi média drámai hatása 

a gyerekek testképére 

 Az Instagram-filtereken túl: megúszható-e a posztolás szorongás nélkül 

 Retusált fotók Instagramon 

 Női test az Instagramon és a valóságban 

 Index kép forrása 

https://wmn.hu/ugy/50393-szexinek-lenni-elvaras-mar-a-kislanyoktol-is---a-kozossegi-media-dramai-hatasa-a-gyerekek-testkepere
https://wmn.hu/ugy/50393-szexinek-lenni-elvaras-mar-a-kislanyoktol-is---a-kozossegi-media-dramai-hatasa-a-gyerekek-testkepere
https://wmn.hu/ugy/50393-szexinek-lenni-elvaras-mar-a-kislanyoktol-is---a-kozossegi-media-dramai-hatasa-a-gyerekek-testkepere
https://hvg.hu/elet/20170609_kozossegi_media_instagram_snapchat_facebook
https://femina.hu/szepseg/retusalt-fotok-instagramon
https://femina.hu/szepseg/noi-test-instagram-valosag/
https://sharerocket.com/anatomy-of-the-perfect-social-media-post/
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Elvárás vs. valóság 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

Influenszereknek még azt is elhisszük, hogy egy fesztivál egyszerre lehetne 

a Sziget és egy ötcsillagos wellneshétvége. Elfogadjuk, hogy azért fehér a 

foguk, mert még autóvezetés közben is egy online rendelhető, világító 

LED-es izét tartanak a szájukban. Aztán a valóság, néha a versenyhivatal 

képében, közbeszól. Esettanulmányok a közösségi média élő 

reklámhordozóiról. 

Az Expectation vs. Reality egy kedvelt mémformátum, amelyben naiv várakozásainkat 

szembesíthetjük a csalódást keltő valósággal. A várakozások oldalán, azok 

felkeltésében gyakran a média képei szerepelnek – képek hírességekről, modellekről, 

influenszerekről, akik mintái a mindennapokban elérhetetlennek bizonyulnak. Szülés 

után friss anyukaként valahogy nem pont úgy nézünk ki, mint a hercegnő az újságban, 

a szűk póló nem éppen ott feszül meg rajtunk, ahol a modellen. 

 

Az influenszerek felemelkedése, a közösségi médiás hirdetések, szponzorált tartalmak 

mindent elöntő jelenléte nyomán újra fontos médiaértési téma lett a reklámos 

megtévesztés hol durva, hol finom technikáinak felismerése. Az elmúlt években 

gyűjtöttük a megtévesztő hirdetési megoldások olyan kortárs eseteit, amelyek 

meghatározó szereplői influenszerek; kettőt vizsgálunk most meg kicsit alaposabban. 

Fyre-fesztivál: a luxusbuli, amit egy reklámban rendeztek meg 

2017 egy áprilisi és egy májusi hétvégéjén a Bahamák egyik szigetén rendezték (volna) 

meg a Fyre nevű fényűző zenei fesztivált. A szervezők a rapper, Ja Rule és a korábban 

is gyanús, pilótajátékszerű üzleti megoldásairól ismertté vált Billy McFarland voltak. A 

luxuseseményre érkezőket magángépek helyett a valóságban charterjáratok 

szállították a privát sziget helyett a Bahamák sűrűbben lakott darabjára, egy részben 

kiégett füvű, részben lebetonozott területre, ahol exkluzív bungalók helyett 
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katasztrófavédelmi sátrak, gourmet ételek helyett sajtosszendvics várta őket, a neves 

zenei fellépők helyett pedig egy kihangosított zenelejátszó. A bíróság egy évvel később 

McFarlandet bűnősnek találta csalásban, mely a rendezvény befektetőit és vendégeit 

károsította meg, majd hat év börtönre és 26 millió dollár kártérítésre ítélte. További 

peres eljárások zajlanak százmilliós kárértékben. 

 

Vegyük most szemügyre csupán az eseményt beharangozó reklámfilmet, és 

koncentráljunk a csábító vizualitásra, vagyis fejtsük fel, hogy mit ígér ez a bő másfél 

percnyi médiaelbeszélés. Ne feledjük, hogy a film annyira sikeres volt, hogy a Fyre-

fesztivál jegyei órák alatt elkeltek, pedig a legdrágább csomagok ára több tízezer 

dollárra rúgott. 

 

52. ábra: Announcing Fyre Festival 

A nyitókép egy olyan szigetet mutat a Bahamákon, amelyre még láthatóan kevés 

infrastruktúra települt, s ez nagyon vonzó, ám felveti a kérdést, hogy miképpen 

képzelhető el rajta egy fesztivál teljes kiszolgáló komplexuma (például a víz- vagy 

csatornaszolgáltatás a mellékhelyiségekhez). A zene indulásával együtt narrációt is 

hallunk, mégpedig idézetet Anusheh Ansari iráni-amerikai űrturistától, aki az űrben 

szerzett tapasztalatairól számol be. A mély narrátori férfihang nagyjából azt mondja, 

hogy [az űr] „tényleges tapasztalata minden elképzelést felülmúl, olyasmi, amit nehéz 

https://www.youtube.com/watch?v=mz5kY3RsmKo
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szavakba önteni. Mindaz, ami nagynak és lehetetlennek tűnik... Képesek vagyunk rá. 

Megadja az embernek azt a fajta energiát, azt a fajta erőt. 

(The actual experience exceeds all expectations and is something that’s hard to put to 

words… All these things that may seem big and impossible … We can do this. It gives 

people that type of energy … that type of power.) Az űrutazó szavai a reklámfilmben 

persze már a fesztiválra vonatkoztatandók, a nagyravágyó metafora az élmény léptékét 

szeretné érzékeltetni, az űrben járt ember tanúságtevő mondatai pedig megerősítik a 

nézőt abban, hogy a film szemtanúi beszámoló lesz, megmutatja a fesztivál szavakkal 

leírhatatlan, szinte földöntúli különlegességét. 

A képernyőn feliratként megjelenő „Isten hozott a Fyre-fesztiválon”-üdvözlet is 

elmossa a reklámfilm és a fesztivál valós időbeli sorrendjét, és úgy tesz, mintha a film 

ábrázolná, leképezné a már előtte is, tőle függetlenül létező fesztivált. Holott a fesztivál 

a reklám bemutatásakor pusztán egy aggasztóan elmosódott elképzelés volt, és nem is 

sokkal több vált valóra belőle. A film nézője hajlamos beleesni az ábrázolás csapdájába, 

feltételezve, hogy aminek van mediális leképezése, amit lefilmeznek, az létezik. 

Egy későbbi képernyőfelirat az „Étel, művészet, zene, kaland” csúcsélményeit ígéri a 

helyszínen. És valóban, a reklámfilm képei luxusszolgáltatásokat mutatnak: privát 

repülős szállítást (ahol a vendég nem közösködik a menetrendszerű járatok népével), 

jachtos kirándulást kis baráti körben, nyugodt, érintetlen tengerpartot magányos 

chillezéshez vagy baráti mókához. A kalandos, de intim, védett tengerparti nyaralás 

képei esti koncertek snittjeivel váltakoznak, ideális napirendet ígérve: a fesztivál 

vendégei a tengerpartról rögtön a pörgő buliba ugorhatnak. Ha meggondoljuk, a film 

kivételes paradoxont visz színre: a tömeg nélkül tömegfesztivált, egy luxusnyaralást az 

esti koncerteken jelen lévő, napközben azonban csodálatos módon eltűnő tömeggel. A 

gyanakvó néző elgondolkodik az elképzelt fesztivál üzleti modelljén: vajon mennyit 

kellene fizetniük a látogatóknak, és hánynak is kellene jegyet váltania ahhoz, hogy a 

filmben látható szolgáltatások mellett a rendezvény nyereséget termeljen. És az 

elképzelt fizetőképes tömeg jelenléte mennyiben tenné lehetetlenné a filmben 

bemutatott élmények létrejöttét. Nem véletlenül nevezi a képernyőn megjelenő felirat 

a rendezvényt „A lehetetlen határvidékei” megkísértésének. 

Egy későbbi képernyőfelirat egy olyan szigetet ígér helyszínként, amely egykor Pablo 

Escobar tulajdonát képezte. Utólag már tudható, hogy bár a szervező, Billy McFarland 

szeretett a sajátjaként hivatkozni a szigetre, valójában bérbe vette (volna) egy 

üzletembertől. A tulajdonos azonban kifejezetten kérte, hogy Pablo Escobar neve ne 

kerüljön szóba az esemény kommunikációjában. A reklámfilmet látva megvonta a 

bérleti jogot a szervezőktől, néhány hónappal a rendezvény előtt kellett (volna) új 

helyszínt találniuk a fesztivál számára. A nézőt morális szempontból is meglepheti a 

szervezők makacs ragaszkodása a drogbáró említéséhez, hiszen vitatható a 

kommunikációs értéke egy bűnözőnek, aki drogkereskedő és hidegvérű gyilkos volt. 
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Mintha a reklámfilm szándékosan, szándékolatlanul összemosná az általa 

népszerűsített páratlan hedonizmust a nemzetközi bűnözéssel. 

A reklámfilm igazi nagy ígéretét a szép emberek társasága jelenti. Ismert modellek, 

influenszerek mosolyognak a nézőre, hibátlan, az Instagramról ismert testek 

csobbannak a vízbe, táncolnak, lazítanak. A fesztivál promóciója erre az élményre és 

ebbe a közösségbe invitálja az érdeklődőket. A filmben vagy a felvezető 

kommunikációban Alessandra Ambrosio, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Emily 

Ratajkowski és Kendall Jenner is részt vett, általában jelentős összeget és szabadjegyet 

kaptak a közreműködésükért (Jenner egy posztjáért 250 ezer dollárt). Miután azonban 

az indulás előtt informálisan értesültek a készülődő katasztrófáról, a celebek végül nem 

utaztak a helyszínre (ahogy egyetlen elképzelt fellépő sem). Érdemes áttekinteni egy 

rövid gyűjtést azokról a közösségi média-sztárokról, akik pénzt kaptak a Fyre-fesztivál 

népszerűsítéséért, de ezt nem tüntették fel posztjaikban. Többségük utólag igyekezett 

eltüntetni a nyomokat, de a közönség makacs képernyőmentései révén a támogató 

bejegyzések ma is hozzáférhetők. 

A történet valóságos példázat arról, hogy az influenszer-marketing mennyire 

megbízhatatlan lehet. Az influenszerek nem ismerték a projektet, amelynek 

népszerűsítésére elszegődtek, nem kértek biztosítékot semmilyen ígéretre, és az 

előkészítés későbbi fázisaiban sem érdeklődtek az előrehaladásról. Nem tűnődtek rajta, 

hogy a követőiknek tett ígéretüket (például VIP-hozzáférést a fesztiválon) a szervezők 

képesek lesznek-e teljesíteni, holott ez már első hallásra is abszurdnak tűnik – az 

influenszer VIP-státusát jórészt az szavatolja, hogy követői nem lehetnek szintén VIP-

ek. Nem tüntették fel a posztjaikban a saját anyagi érdekeltségüket, és többségük utólag 

sem fűzött kommentárt az ügyhöz, inkább igyekezett törölni minden kellemetlen 

előzményt. Kevesen voltak, akiket a megbánás valamilyen reflexióra indított. 

A tényfeltárásból tudhatjuk, hogy a projekt kezdeti költségvetésének jelentős részét 

elköltötték a reklámfilmre és a közösségi médiás kampányra. Vagyis: a szervezési, 

előkészítési büdzsé forrásaiból megalkották a rendezvény tökéletes médiaképét, s a 

további, tényleges rendezvényköltségeket már a jegyekből szerzett bevételekből állták 

volna, mint egy klasszikus pilótajátékban. A forgatáson maguk a szervezők is részt 

vettek, élvezték a fürdőzést, a derűs pillanatokat a tűz mellett, legalább a felvételek 

idejére és kizárólag önmaguk számára megvalósítva egy exkluzív Fyre-fesztivált. 

Vonjunk le néhány médiaértési következtetést. 

A reklámfilm nem leképez, hanem megígér, vagyis nem dokumentumfilmként, hanem 

fikciós alkotásként kell értelmezni. A belőle kibontakozó ígéretet a való világ 

lehetőségein, saját tapasztalatainkon érdemes megmérni, nem túlzás hozzá még kicsit 

számolgatni sem, mert a „túl szép, hogy igaz legyen” szempontja itt is érvényes. Ha egy 

rendezvényt influenszerek népszerűsítenek, akkor egyrészt feltehetően anyagi 

ellentételezésben részesülnek, amit fel kellene tüntetniük, s ha nem teszik, érdemes 

https://smartphones.gadgethacks.com/news/fyre-starters-meet-15-stars-whose-undisclosed-spon-brought-ftcs-wrath-instagram-0178217/
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fokozottan gyanakodni. Másrészt személyes közreműködésük nem jelent 

felelősségvállalást. 

Ha a rendezvény nem sikerül, őket kevésbé vagy semennyire sem fogja megrázni. 

Egy influenszer követése a közelség illúzióját kelti, ún. paraszociális kapcsolatot hoz 

létre a híresség és közember között – az elérhetőség, a kölcsönösség érzését ébreszti. 

Maga az influenszer és a vele hirdető vállalkozás ezt a közelségérzést alakítja át üzleti 

haszonná. A kép pedig általában is, így az elemzett reklámfilm képsorain is a 

közelséget, elérhetőséget, intimitást sugározzák, a szereplő a kamerán keresztül ránk 

mosolyog, nekünk kacsint. Ez azonban csak a médiakép hatása, amelyet érdemes 

kritikusan szemlélni. A tervezett esemény színvonala és a szervezők üzleti 

megbízhatósága sem áll kapcsolatban az influenszerek képeinek vonzerejével. 

Funkciójuk nem több, mint a látványterveké. 

Fénylő fogaink fehéren-feketén 

A tökéletes mosoly vonzerejét Hollywood kezdetei, az 1920-as évek óta közvetítik a 

hírességek. A globális fogászati piac mai növekedését pedig kifejezetten a fogfehérítés 

hajtja, amit igényesebb és drágább változatban a fogászatok kínálnak, olcsóbban pedig 

állítólag otthoni kitekkel is meg lehet oldani. A fogazat elég érzékeny része a 

szervezetünknek ahhoz, hogy a komolyabb beavatkozásokat mégis inkább fogászokra 

bízzuk. De a közösségi média megmondóit nehéz figyelmen kívül hagyni, ha tömegesen 

teszik ugyanazt, s az amerikai sajtó már el is tűnődött azon, milyen különleges 

viszonyban állnak az influenszerek a fogfehérítő készülékekkel. Itthon is évekig 

találkozhattunk a közösségi médiában az otthoni fogfehérítés lelkes hirdetőivel. 

Először természetesen a beauty-influenszerek szájában villant fel a kék fény, később 

számtalan egyéb területről is csatlakoztak az online véleményvezérek a fehérebb 

fogakra vágyók táborához. 

Hófehér álomvilág 

A fogvédőszerű készülék viselése bizarr látvány, nem kimondottan esztétikus, a 

hirdetésekben mégis mintha mindenki ennek ellenkezőjéről akarna minket meggyőzni. 

Mintha az lenne a cél, hogy minél természetesebbnek tűnjön a használata: láthatunk 

fényképeket világító szájú celebekről olvasás, fürdés, autóvezetés, sőt, a gyerekeikkel 

való játék közben is. Amikor a hirdető véleményvezérekkel dolgozik, arra kéri őket, 

hogy mindennapi életük helyzeteibe illesszék be, tegyék személyessé a termék 

megjelenését, valósággal csomagolják bele az életükbe. Nincs egységes kreatív anyag, 

inkább a kísérőszövegekben figyelhetünk fel a márka által megadott hívószavakra. 

Érdemes tehát figyelmesen elolvasni a posztok szövegeit is: van, aki alig várja, hogy 

végre fehérebbek legyenek a fogai (bár nem emlékszünk, hogy valaha is másmilyenek 

lettek volna), van, aki eddig is vakító fogsorának állítólagos titkát leplezi le a készülék 

bemutatásával. 

https://www.dazeddigital.com/beauty/article/43379/1/complex-relationship-influencers-teeth-whitening-kits
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Miközben az influenszerek próbálják elfeledtetni, hogy van nyáltermelődésük, érdemes 

egy pillantást vetni az itthon legaktívabb márka saját készítésű reklámjaira is. A márka, 

bár sok közösségi platformon van jelen, nem sok követővel és aktivitással rendelkezik, 

feltehetően nagyobb hangsúlyt fektetnek az együttműködések kialakítására. A 

megjelenő képek és videók azonban jó minőségűek, a készülékeket csakis gondosan 

elkészített, igényes felvételeken láthatjuk. 

 

53. ábra: BrightWhite story 

https://www.youtube.com/watch?v=QueiKJIqAHk
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Sőt, televíziós hirdetésekből ismert módon tökéletes a világ, amelyben főhőseink fogat 

fehérítenek. A fogfehérítés itt a reggeli rutin része, amely természetellenesen fehér, 

végtelenül tiszta és modern környezetben játszódik. A lassú, megnyugtató zene, a 

hatásos kameramozgások és lassítások, valamint a gyönyörű, ápolt és kisminkelt 

modell álomszerű jelenetben bontakoztatja ki a fogfehérítés műveletét. Ehhez a 

világhoz remekül illik az influenszerek csillogása és tökéletességre való törekvésük. 

A fogakról nem látunk közelit, és az összes reklámból hiányzik az előtte-utána állapotok 

bizonygatása is. Ebben a világban semmi nem utal sárga fogakra, vizuálisan csak a 

fehérség esztétikájának ígéretével találkozunk. 

A GVH közbeszól 

A történet 2020 végén vett drámai fordulatot, amikor a Gazdasági Versenyhivatal 

eljárást indított a termékcsalád forgalmazói ellen. A hivatal több szempontból is 

megtévesztőnek találta az együttműködésekből születő online reklámokat, illetve 

magát a terméket is. Amellett, hogy sok influenszer nem tüntette fel a fogfehérítőt 

bemutató posztjaiban a gazdasági érdekeltséget, problémásnak bizonyultak a 

fogfehérítőről szóló állítások is. A forgalmazók többek között peroxid-mentesnek 

vallották terméküket, valamint használatától gyors, szinte azonnal látható eredményt 

ígértek, de a hivatal gyanúja szerint mindez nem felelt meg a valóságnak. Mivel a 

termék dokumentációja is problémásnak, sőt, egészségügyi kockázatot hordozónak 

tűnt, a GVH 2021 elején megtiltotta a fogfehérítő népszerűsítését az eljárás lezárultáig, 

az érintett influenszerektől pedig helyreigazítást rendelt el. 

 

A márka képviselői egy – azóta törölt – posztban egyszerű félreértésnek, illetve lejárató 

kampánynak ítélték az ellenük indult eljárást. Pár hónap szünet után új weboldalon, új 

regisztrációs számmal kezdték el árulni és reklámozni termékeiket. A GVH hamar 

becsukta ezt a kiskaput is. 
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A versenyhivatal weboldalán idén márciusban jelent meg a közlemény, amelyből 

kiderült, hogy vizsgálatuk a forgalmazó tevékenységét jogsértőnek találta. A fogfehérítő 

népszerűsítése összesen tizenegy különböző módon ütközött a fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába, emellett ötféleképpen sértette meg a 

rá vonatkozó uniós ágazati szabályozást. A cég nem adta fel: egy év közösségi médiás 

csend után idén ősszel visszatértek a piacra, és igyekeznek helyreállítani 

reputációjukat. 

Ha lehet, reklámozzuk, ha nem, nem 

Az influenszerek profiljait böngészve helyreigazítással nem igazán találkozunk, sokan 

egyszerűen csak eltüntették az együttműködésre utaló posztokat profiljukról. Eltűnt 

például Király Viktor előadó, Rácz Jenő séf és Szarvas Andrea egykori szépségkirálynő 

fogfehérítős posztja is. Sokan érintetlenül hagyták a már feltöltött tartalmat, így 

Csonka András vagy éppen Détár Enikő profilján visszakereshető a kék fényes szelfi. 

Arra azonban semmi sem utal, hogy időközben milyen hatósági kifogások akadtak a 

termékkel. 

Izgalmas dokumentum Kabát Péter sportoló Instagram oldala, aki először 2020 vége 

felé reklámozta a készüléket. A botrány kirobbanásakor valószínűleg törölte az eredeti 

posztot, ugyanis a saját oldalán már nem visszakereshető a tartalom. Sőt, 2021 

márciusában már egy másfajta fogfehérítő eljárást hirdetett. Viszont idén októberben, 

ahogy az eredeti márka új erőre kapott, újfent a kék fénnyel pózolva láthatjuk a 

sportolót egyik posztjában. 

 

Lehetetlen megbecsülni, pontosan hány magyar influenszer ajánlotta ezt a fogfehérítő 

eljárást, és utóbb pontosan hányan gyomlálták a kék fényes készülék nyomait a 

profiljukról. Ugyanakkor úgy tűnik, feltételezhető egészségkárosító hatás, megtévesztő 

kommunikáció ide vagy oda, a forgalmazók bármikor könnyen találnak új alanyokat a 

fogfehérítős szelfik fizetett közzétételéhez. A saját testünket, egészségünket érzékenyen 

befolyásoló beavatkozásokat azonban továbbra is érdemes szakemberekre bízni. 
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Források, olvasnivalók: 

A Fyre-Festival esethez 

 Napokig röhögött a fél világ a bajba jutott luxusfesztiválozókon 

 Így szívattak meg sokezer pénzes fiatalt az influenszerek 

 A Netflix dokumentumfilmje 

 A Hulu dokumentumfilmje 

A fogfehérítő esethez 

 BrightWhite® Hungary 

 A GVH betiltotta annak a fogfehérítőnek a reklámozását, ami az elmúlt években 

a legtöbb magyar celeb szájában járt már 

 Egy rakás influenszert köteleztek helyreigazításra egy fogfehérítő miatt 

A GVH állásfoglalásai 

 Forgalomból kivont fogfehérítőt hirdettek, a GVH vizsgálatot indított 

 A GVH megtiltotta a BrightWhite fogfehérítő reklámozását 

 Jogsértőnek bizonyultak a Brightwhite fogfehérítő reklámjai 

 Továbbra is kerülendő a betiltott fogfehérítő, figyelmeztet a GVH 

  

https://index.hu/kultur/zene/2017/05/12/fyre_fesztival_luxus_elit_social_influencer/
https://forbes.hu/uzlet/igy-szivattak-meg-sokezer-penzes-fiatalt-az-influenszerek/
https://www.netflix.com/hu/title/81035279
https://www.hulu.com/movie/fyre-fraud-e47078f3-1c0e-49a8-9da9-c571a7a20fec
https://www.instagram.com/brightwhitehungary/
https://444.hu/2021/02/02/a-gvh-betiltotta-annak-a-fogfeheritonek-a-reklamozasat-ami-az-elmult-evekben-a-legtobb-magyar-celeb-szajaban-jart-mar
https://444.hu/2021/02/02/a-gvh-betiltotta-annak-a-fogfeheritonek-a-reklamozasat-ami-az-elmult-evekben-a-legtobb-magyar-celeb-szajaban-jart-mar
https://index.hu/gazdasag/2021/02/02/gvh-brightwhite/
https://gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-es-sajtokozlemenyek/forgalombol-kivont-fogfeheritot-hirdettek-a-gvh-vizsgalatot-inditott
https://gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-es-sajtokozlemenyek/a-gvh-megtiltotta-a-brightwhite-fogfeherito-reklamozasat
https://gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-es-sajtokozlemenyek/jogsertonek-bizonyultak-a-brightwhite-fogfeherito-reklamjai
https://gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-es-sajtokozlemenyek/tovabbra-is-kerulendo-a-betiltott-fogfeherito-figyelmeztet-a-gvh
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Feladatok 

Fyre 

 
54. ábra: Overhyped Festival Video - Be on Fyre | Shutterstock 

1. A Shutterstock készített a Fyre-fesztivál reklámfilmjéből egy paródiát, amelyhez 

kizárólag az adatbázisukban olcsón elérhető stock-videókat használtak fel: 

 Hogyan valósították meg az imitációt, miben utánozták az eredetit? 

 Mit sugall a saját reklámjuknak szánt paródia? 

2. Szerintetek hogyan kellene eldöntenie egy influenszernek, hogy milyen márkát, 

eseményt promótál fizetett együttműködés keretében? 

Fogfehérítés 

1. Keressetek rá a #brightwhite hashtagre Instagramon! Keressetek legalább 2-2 

szabályosan és szabálytalanul jelölt hirdetést! 

A szabályos hirdetésről: Fontos, hogy bármilyen jellegű üzleti kapcsolat, 

együttműködési forma egyértelműen és pontosan azonosítható legyen a 

fogyasztók számára, mégpedig jól észlelhetően, hangsúlyosan, szembetűnően, 

emellett egyszerűen, egyértelműen és közérthetően. A magyartól eltérő nyelvű 

utalás kerülendő. Instagram esetén fontos, hogy a jelölés a támogatott poszt 

elején legyen, még a fogyasztói továbbkattintás előtt. 

2. Képzeljétek el, hogy influenszerként belekeveredtek egy hasonló szituációba: egy 

általatok korábban hirdetett termék ellen vizsgálat indult feltételezett 

egészségkárosító hatása miatt. Hogyan jeleznétek követőitek felé a problémát? 

Fogalmazzatok meg egy posztot, vagy tervezzetek meg egy videót, amelyben 

ismertetitek a helyzetet! Mit gondoltok, miért választotta sok influenszer a poszt 

eltüntetését helyreigazítás helyett? 

https://www.youtube.com/watch?v=E5mz0wb7wi4
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REKLÁMRETORIKA MA 
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Bevezető 

A fogyasztói társadalmunk, fogyasztói kultúránk szinte minden aspektusa, pillanata át 

van itatva reklámmal, kereskedelmi üzenettel. Annyira természetesen vesz körül 

minket, hogy előfordul nem terhelésként éljük meg, annak ellenére, hogy a 

„reklámterhelés” kifejezést előszeretettel használjuk a reklámokról szóló 

beszélgetésekben. 

Bár a kereskedelmi üzenetek legfontosabb szerepe valóban a befogadók, a vásárlók, 

fogyasztásra ösztönzése, buzdítása, a reklámozott termék vagy szolgáltatás előnyös 

oldalainak bemutatásával, a vele kapcsolatos legfontosabb információk megadásával a 

reklám fontos és hasznos szerepet is betölt a mindennapi életünkben. 

Vannak szükségleteink, amelyeknek kielégítésére vágyunk, ezek nemcsak 

létfenntartásunkhoz, biztonságérzetinkhez, hanem önmeghatározásunkhoz, érzelmi 

jólétünkhez is kötődnek. Ha egy reklám egy áruról vagy egy szolgáltatásról olyan imázst 

alakít ki, hogy elhisszük, kielégíti ezeket a szükségleteket, sőt nélkülözhetetlen eszköz 

vágyaink eléréséhez.  

Az imázs megteremtésének alapja a meggyőzés nyelve, a reklám képi, hangzó és 

mozgóképi kifejezőeszközeinek összessége. 

A reklámokban használt számtalan képi klisé, sztereotípiákon alapuló asszociációk, a 

formai, mozgóképi megoldások minden médiafogyasztó számára ismertek, ha nem is 

tudatosultak, kisebb erőfeszítéssel szabatos listát tudnánk összeállítani róluk.  Meg 

tudjuk mondani, hogy társadalmi, nemi sztereotípiáink a fogyasztó fejében milyen 

szituációkban, élethelyzetekben milyen termékkel kapcsolódnak össze, milyen 

szerepük van az erős érzelmek ábrázolásának, a szexuális hívójelek megjelenítésének, 

a veszélyhelyzetek felbukkanásának, milyen hatást érnek el az élénk, telített színekkel, 

a csillogással, a színek kontraszthatásával, a nagyításokkal, lassításokkal, a kompozíció 

és az ábrázolt felületek plasztikusságával a reklámok alkotói.  Ismerjük mi a formai 

elemek szerepe, a képkivágások, a kameraállások és kameramozgások váltakozásának, 

a montázsnak, a tempónak, milyen asszociációkat gerjesztenek a zenei aláfestések. 

Az újmédia, a közösségi oldalak megjelenése nem írta újra teljesen a reklám nyelvét. A 

reklám retorikája alkalmazkodik az irdatlan mennyiségű, vonzó médiatartalomból való 

kitűnés vagy beleolvadás lehetőségéhez, a platformok, csatornák sokféleségéhez és új 

műfajokhoz adaptálódik a figyelem lekötését tökéletesítő algoritmusok hathatós 

támogatásával.  
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A leopárdot sétáltató nő 

Ajánlott a 3–10. évfolyam számára! 

A reklámok sokféle hatáskeltő eszközzel hatnak a leendő vásárlókra: 

humorral, zenével, sztárokkal, de természetesen a képi világuk is nagyon 

tudatosan megtervezett, időnként erősen manipulatív. 

Íme, egy jellegzetes példa, a Volkswagen egyik 2008-as reklámja: 

 

55. ábra: A Volkswagen Passat CC reklámja 2008-ból 

A reklám arra a poénra épül, hogy ráeszméltet minket a saját elragadtatásunkra. 

Olyannyira csak a gyönyörű autót figyeljük, hogy még olyasmit sem veszünk észre, mint 

egy leopárdot sétáltató nő a filmbeli utcán. 

Négy ügyes megoldással érik el ezt a hatást: 

1. A reklám színvilága szürkés, színeket szinte nem is látunk, csupán néhány helyen, 

mégpedig pirosat. 

Rózsák: 

 

  

https://vimeo.com/111825012?embedded=true&source=video_title&owner=33182057
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Az autó lámpája: 

 

Egy kislány kabátja: 

 

Újra az autó hátsó lámpái, amelyek még fel is villannak a kanyar előtti 

fékezéskor: 

 

Nagyon erős a kontraszt a piros és a környezet szürkés színei között, ráadásul 

folyamatosan arra kondicionálják a nézőt, hogy ezt a színt figyelje. 

2. Az autó éppen az ellenkező irányba kanyarodik, mint ahol a leopárdot sétáltató nő 

felbukkan, tehát nemcsak a felvillanó piros szín, hanem az autó mozgása is másfelé 

irányítja a figyelmünket. 
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3. Úgy szerkesztették a képet, hogy a leopárdot sétáltató nőt a kompozíció 

tulajdonképpen levágja a képről. 

 

4. Ráadásul az ismétléskor nem is ugyanazt a képet látjuk: 

 

Amikor újra megmutatják nekünk a leopárdot sétáltató nőt, már sokkal közelebb van 

hozzánk, nézőkhöz, és az utcarészlet színei is megváltoznak, egy világosabb foltban 

látjuk őt. Így furcsább lett volna, hogy nem vettük észre. 

Két kérdést érdemes lehet megvitatni a reklám kapcsán: 

1. A reklám eléri-e a célját, és a márkát, az autót jegyezzük-e meg, vagy azt, hogy „Hogy 

nem vettem észre egy leopárdot sétáltató nőt?” és nem tudjuk, milyen autóhoz 

kapcsolódott? 

2. Ha annyira megnyerő az autó formatervezési szempontból, kell-e ilyen trükköket 

alkalmazni a hatás érdekében, vagyis apró csalással is tenni érte, hogy tényleg ne 

vegyünk észre mellette semmi mást? („Amint meglátod, semmi mást nem fogsz 

látni” – írják az autóról). 
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Játék 

Teszteljük le saját figyelmünket az alábbi videóval, amelynek éppenséggel 

közlekedésbiztonsági üzenete van! 

 

56. ábra: Test Your Awareness: Do The Test 

Érdekesség: Mitől jó egy reklám? 

Feladatok még: 

 Néhány éve hódít a social experience, vagyis a társadalmi kísérlet mint 

reklámműfaj. Miért működik jól egy kísérlet reklámként? Miért van szükség rá, 

hogy le is leplezze magát? 

 Az autó technológiai-hűvös jellegéhez mennyiben illeszkedik egy kognitív 

pszichológiai kísérlet? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://onlinemarketinges.hu/mitol-jo-egy-reklam/


92 

Piros a barátod 

Ajánlott a 3–10. évfolyam számára! 

Coca-Cola – Testvéri szeretet 

Színkezelés és érzelmi hatáskeltés 

A 2016-os Super Bowlon debütált „Brotherly Love” (Testvéri szeretet) 

című 1 perces reklám egy testvérpár mindennapjairól szól. A Coca-Cola 

imázsreklámjaiban előszeretettel használ olyan megható, érzelmes 

történeteket, meséket, melyek el is feledtetik velünk, hogy nem rövidfilmet 

nézünk, hanem egy üdítőital reklámját. Vegyük sorra, hogyan sikerül 

elérni ezt a hatást a színek szimbolikus használatával és az érzelmileg 

könnyen átélhető cselekményívvel. 

 

57. ábra: Coca Cola - Brotherly Love | Coke / Avicii Hey Brother 

Üzenet 

A történet középpontjában egy 13 év körüli fiú és a bátyja állnak. Mindennapos 

cívódásaikat látjuk, ahogy az idősebb testvér piszkálja, ingerli és bosszantja az öccsét. 

Érezhető egyfajta fokozás is ezekben a jelenetekben, egy idő után már kezdjük igazán 

sajnálni a főszereplőt, akinek egy perc nyugta sincs a bátyja undok viselkedése miatt. 

Ám, amikor külső fenyegetésként megjelenik a főszereplővel egyidős, ám 

magabiztosabb és erősebb három fiú, a testvér azonnal a védelmébe veszi öccsét. Mert 

a testvéri, féltő szeretet mindent felülír. 

Ezzel az üzenettel bárki tud azonosulni, akinek van testvére, akár idősebb, akár 

fiatalabb. A kampány szlogenje, a „Taste the feeling” (Ízleld az érzést) is egy (jól ismert) 

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


93 

érzés megízlelésére hív meg (fakadjon az akár a termékből, akár a testvéri 

ragaszkodásból). A Coca-Cola reklámjai nem az eszünkre, hanem a szívünkre, az 

érzéseinkre akarnak hatni. Ehhez kell az ismerős élethelyzet, amivel könnyen 

azonosulunk, a jól kiszámított út, amin a jelenetezés végigvezeti a nézőt, és a végső 

tanulság, aminek pozitív a kicsengése. 

Zene 

A reklámok egyik fontos hatáskeltő eszköze a zene, főleg ha imázsreklámról beszélünk. 

Avicii Hey brother című dalának akusztikus verziója több szempontból is jól működik 

itt. Egyrészt a célcsoport által ismert, kedvelt előadót választottak. Elsődlegesen a 

kamaszokhoz, fiatalokhoz szól ez a reklám, de az üzenet bárki számára releváns lehet. 

Másrészt a dal szövege is kapcsolódik az üzenethez, a testvérek bármit megtennének 

egymásért. 

Színvilág 

A reklám minden egyes jelenetében jelentést hordozó szerepben tűnik fel a piros szín. 

A főszereplő fiú ruházatában mindig ott van, de a legtöbb jelenetben a háttérben is 

láthatóak a piros tárgyak vagy a piros ruhás statiszták. Annak ellenére, hogy csak 

három alkalommal látunk Coca-Cola-terméket (többnyire érintetlenül és bontva, 

olvasható címkével), a színek finoman hangolt adagolása kikezdhetetlenül összemossa 

a fejünkben a pirosat a márkával. A termék és a márka mindenütt jelen van, része az 

életünknek, hozzánk tartozik. 

Érdekes módon egészen a legutolsó jelenetig az idősebb testvér szürkés-kékes 

ruhákban mutatkozik. És a három kötözködő fiún is ezek a színek dominálnak. Nem 

kizárt, hogy a kék szín a rivális márkát is megidézi. A történetben ezekhez a színekhez 

negatív érzetek társulnak (a folyton szekáló bátyó, a heccelő fiúbanda), míg a piros 

árnyalatokhoz inkább pozitívak (együttérzünk a főszereplő fiúval, aki az áldozat 

szerepében van, majd a testvéri szeretet mindent legyőz). Nem véletlen, hogy a történet 

végén az idősebb testvér is „átáll a piros oldalra”, hiszen ez a szín (és márka) képviseli 

a kötődést és az óvó testvéri szeretetet ebben a vizuális világban. 

Nézzük végig a történet fordulatait érzelmi hatásaik szerint elsősorban a 

színhasználatra figyelve. 
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Piros baseballsapka, piros-fehér csíkos póló, piros kontroller. Az amerikai kiskamasz 

videójátékozással üti el az időt, kedvenc üdítője csak egy karnyújtásnyira vár rá 

kibontva. 

 

A főszereplő ismét piros mintás pólóban, míg bátyja egy piros telefonon beszél. A 

polcokon piros könyvek mellett a fiúkat ábrázoló bekeretezett képek, közös történetük, 

viszonyuk adja a történet alapját. 

 

A főszereplőn piros póló és tornacipő, míg a bátyján piros-fekete mintás táska. 

 

Családi vacsora, középpontban egy majdnem teli CC Zero-val, a poharakon olvasható 

márkajelzéssel. A főszereplő ismét pirosas ruhadarabot visel. 

 

Piros csíkos póló, piros-fekete füles táska. A háttérben több piros ruhás statiszta. 

A padon ismét ott a kibontott, ám még érintetlen palack. 
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58. ábra: A jelenet gifként 

Szinte heroikusan belép a színre az idősebb testvér. A fényviszonyok változása is jól 

szimbolizálja, mit jelent feltűnése a három fiúra nézve. Mesésen aránytalan méretű 

vetett árnyéka már most felértékeli a testvéri összetartozás erejét. Mintha a történet 

fordulatát az öccs szemszögéből, az ő érzéseivel átitatva látnánk, a bátyja hősként lép 

színre. 

A konfliktus természetesen eleve a palack felett robbant ki, ennek az értékvilágnak ez 

központi, egyszerre mindennapian elérhető, mégis mindig vágyott eleme, ami 

elengedhetetlen része a személyes komfortnak. 

 

Szinte klasszikus festményeket idéző beállítás. A kép jobb oldalán a piros színekkel 

(zokni, csuklópánt, pólók, táskák) láthatjuk a pozitív oldalt, míg a kép balján a kékes-

szürkés negatív oldalt nyomja el épp a piros. 

 

A kapcsolódás megtörtént, a Coca-Cola közvetít, összehozza a testvéreket. A háttérben 

két piros öltözetű statiszta. Az idősebb testvéren még átsuhan régi, kellemetlen 

önmagának egy emléke, amikor elfogja a vágy, hogy esetleg megtartsa az italt magának, 

de aztán testvéri nagyvonalúsága győzedelmeskedik, és átengedi ezt a felettébb értékes 

zsákmányt, amit visszaszerzett az ellenséges világtól. 

https://media.giphy.com/media/YxT34nXxG84B0EELeg/giphy.gif
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A logó és a szlogen a kép közepén jelenik meg, semmi fontosat nem kitakarva a hála és 

elismerés záró érzelmi reakciójából. A főszereplő végre nyugodtan elfogyaszthatja a 

Coca-Colát és megízlelheti az érzést. 

A mesei egyszerűségű érzelmi fordulatot konzekvens építkezés készíti elő, amely 

átgondoltan használja a márka azonosító színkódját, hogy a termékhez kapcsolódó 

érzéseinket bekösse egy nagyon ősi és általános értékrendbe. 

Feladatok 

Nézzétek meg az alábbi videót és elemezzétek, hogy a másik három országban futó 

verzió miben különbözik és miben hasonlít az eredeti reklámhoz! Beszéljetek arról is, 

hogy miért készülhet több verzió egy reklámból! 

Coca Cola Commercial Song 

https://www.youtube.com/watch?v=-8xlM5jlLf8
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Selena Gomez: a többmilliószor lájkolt Insta-kép 

Ajánlott az 5–10. évfolyam számára! 

2016-ban Selena Gomez fotója – tulajdonképpen a Coca-Cola hirdetése – 

volt a legkedveltebb fotó az Instagramon. Vajon mi kellett ahhoz, hogy 

ennyire sikeres legyen ez a kép? Hogyan működik ez a fotó? 

 

59. ábra: Selena & Coca-Cola képelemzés 

Mit látunk a képen? 

Első közelítésben még ne törődjünk azzal, ki szerepel a képen, csak próbáljuk felfejteni 

a vizuális kódolás rétegeit. A képen egy fiatal, vonzó, sötét tónusú lány oltja szomját 

egy klasszikus kólásüvegből szívószállal. A hirdetési szándéknak megfelelően tehát a 

terméket látjuk a kép centrumában, ráadásul a fogyasztás helyzetében, de a kép ennél 

persze jóval többet szeretne adni. A lány megjelenése, a palack színrevitele, vagy 

tágabban a kép színei, formái egységes vizuális üzenetté rendeződnek össze, amelyben 

minden részlet megtalálja a kapcsolódást a többihez. 

A képen nincs semmilyen kihívó gesztus, a modell mégis képes mozgósítani a nőiesség 

élénk jeleit. Átható tekintetét erősíti a hangsúlyos sötét, dús szemöldök és a smink 

hasonlóan sötétítő tónusai. Közben a sötét szem szembogarában mégis valami fényes, 

világos, szinte tükörszerű középpont tekint ránk. A modell haja dús, jóformán 

megzabolázhatatlanul, hullámosan zúdul alá egyik oldalon a hátára, másik oldalon elől 

a mellkasára. Egy tincs elől a szemébe is hullik, mintha ez a vad, természetes erő még 

a fotózás pillanatában sem engedte volna magát rendre utasítani. A modell körmei 

élénken pirosak és hosszúak (ez hagyományosan erősen szexualizáló vizuális vonás 

lenne), de ajkai például nem kaptak hasonló színű rúzst (ami alighanem közönségesbe 

https://www.youtube.com/watch?v=AA7b-Qmgkgg
https://www.youtube.com/watch?v=AA7b-Qmgkgg
https://www.youtube.com/watch?v=AA7b-Qmgkgg
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billentené a felvételt), hanem egészen világosak maradtak, színük és tagoltságuk 

száraznak mutatja őket, mintha a szomjúság érzetét szeretnék ezzel vizualizálni. Az 

általa viselt piros top sokat enged látni a modell karjából és vállából, amelyen a bőr 

tónusainak különbsége már mintha a napozás hatásait, foltjait mutatná. A fotó 

összességében sokrétűen érezteti a nézőivel, hogy forró nyár van, amikor a hűsítő kóla 

nagyon kívánatos. 

A modell merész megjelenése azonban nemcsak a nőiesség szempontjából 

értelmezhető, de mintha tovább erősítené a kezében tartott palack vizuális 

tulajdonságait is. Nézzük például az egyező színeket: a top, az énekesnő körömlakkja 

és a palack címkéje tökéletes harmóniában vannak, hiszen pirosak, ami már 

kódszerűen a márka színének számít. A piros-fehér sávos szívószállal a modell 

fülbevalója harmonizál, miközben a hajszíne nagyon közel áll magának az italnak a 

színéhez. A hasonlóság nemcsak színben, hanem az üveg formájának görbületeiben is 

tapasztalható, a modellnek a topban kirajzolódó keblei és a hajtincseinek hullámai is 

vizuálisan visszhangozzák a kontúrpalack ikonikus vonalait. A visszhang nemcsak a 

szemnek, a fülnek is szól: a modell kezén tetoválásként és a palack címkéjén is 

hangjegyeket látunk. A modellnek szoros kapcsolata van a zenével, miközben 

közismert, hogy a márka is keresi a stratégiai kapcsolódást a popzenéhez, a folyton 

változó fiatal célcsoport fontos médiumához. Szinte halljuk, ahogy összecsendül itt a 

termék és a modell. 

A kép kereskedelmi szándékokat hordoz, miközben divatfotóként is funkcionál (bár 

nem a modell öltözékét, sem a sminkjét, hanem egy italt népszerűsít). Mivel fotóként 

önerejéből is vonzónak kell lennie, hirdetési szlogen nem került rá. Illetve mégis, ám 

szinte bújtatottan, a palack címkéjén ott olvasható egy mondat két hangjegy között: 

You're the spark. Te vagy a szikra. A bíztató kijelentés szerint a kép nézői 

részesedhetnek a modell kreativitásában, sőt a kóla minden fogyasztója: te is olyan 

eredeti, felszabadult, vonzó és egyedi lehetsz, mint a képen szereplő énekesnő. 

Mindehhez persze társként kínálkozik a palackban lévő habzó (sparkling) ital, 

amelyben a buborékok úgy törnek fel, mint az eredeti érzések, gondolatok a 

fogyasztókban. 

Nagyon izgalmas cserefolyamatot láthatunk tehát kibontakozni a kép vizuális 

rétegeiben. A vonzó, nőies modell szépségét, vonzerejét, fiatalságát adja kölcsön a 

terméknek, miközben a brand évszázados kommunikációs hagyományaival, 

sokmilliárdos marketingköltésének globális erejével „klasszicizálja” a modellt, és 

„értelmezi”, beiktatja a márkához társított értékek világába. 

Na jó, és akkor kit látunk a képen? 

A kép megalkotottságának ravasz fogásai persze csak az összkép egyik felét jelentik.  

A fotó teljes hatásához az is jelentékenyen hozzájárul, hogy tudjuk, ki van a képen, és 

mérlegelhetjük, hogy milyen jelentést erősíthet meg, igazolhat a saját élettörténetével. 

https://buvosvolgy.hu/tudastar/cikk/Piros_a_baratod
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Selena Gomez 1992-ben született, s a karrierjét a tv-ben kezdte 2002-ben. A több 

évtizede legnagyobb hatású tömegmédium, a televízió fénykorának utolsó szakasza volt 

ez. 

Mindenesetre egy-egy népszerű sorozat akkoriban forintban kifejezve több száz 

milliárdos bevételt is hozhatott. Selenáról hamar kiderült, hogy nagyon komoly profitot 

lehet vele generálni. 

Már tiniként is a bulvárújságok címlapjának kedvelt figurája volt, románcai, szakításai, 

hétköznapi kalandjai máig rengeteg olcsó papírra nyomott lapot adnak el. Szerepelt 

minden fontos lifestyle magazin címlapján is, ahol nem a példányszám, hanem az 

exkluzivitás ad rangot, ott válnak el egymástól a szezonális jelenségek és a kulturális 

ikonok. 

A Wizards of Waverly Place sorozat főcímdalánál kiderült, hogy énekelni is tud, így 

azonnal elindította csatornáját a YouTube-on. Ekkor, 2010 környékén már jócskán 

zajlott az internet térfoglalása, jó ötletnek bizonyult Selena dalait és népszerű 

kooprodukcióit ezen a platformon is közreadni. 

Százmilliónyi nézője van a YouTube-on, a platform hirdetőinek nagy és összegszerűen 

is kifejezhető örömére. Még nagyobb forgalmat generál a zeneletöltő és 

streamingoldalakon, például a Spotify-on, ahol a milliárdot is meghaladó 

mennyiségben streamelik egy-egy albumának dalait. 

Népszerűségét látva több márka döntött úgy, hogy vele reklámozza termékeit. 2015-

ben még tv-reklámot forgatott a Pantene számára, de 2016-ban már influencerként 

posztolt a Coca-Coláról. (A kép mellett eleinte nem szerepelt jelzés, amely 

egyértelművé tette volna, hogy fizetett hirdetésről van szó. Bár a Coca-Cola 

bejelentette, hogy új kampányának arca Selena Gomez lett, a poszt mellé csak több 

mint két hónappal később került oda az #ad jelzés, az amerikai fogyasztóvédelmi 

hatóság elvárásainak megfelelően.) 

Felismerve, hogy a tévéreklámokat lassan, de biztosan felváltják a YouTube-os 

hirdetések, a szponzorált posztok és a véleményvezérek/vloggerek kreatív tartalmai, 

egészen korán, 2013-ban építeni kezdte Instagram-közösségét. 

Néhány éve visszatért a tévésorozatok közegébe is. Az újjászületett műfajban a 13 

Reasons Why producereként és a főcímzene szerzőjeként és előadójaként tette le a 

névjegyét. 

Selena Gomez éppolyan rugalmas, képlékeny és változékony, mint a médiarendszer 

maga. Gyerekszínészi karrierje óta minden akadályt sikerrel vett, a rendszer 

alakulásának minden pontján jól érzett rá, miként tud alkalmazkodni és előnyt 

kovácsolni belőle a maga számára. A 2016-os év legnépszerűbb fotójában a diadalmas 

közösségi média alighanem ezt a kimeríthetetlen készséget is ünnepli, a média mindent 

átformáló logikáját, vagyis saját magát. 
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Miért olyan hatásos ez a kép? 

A kép hatásához ugyanis kell egyfelől mindaz, amit a rövid elemzésben 

megállapítottunk a részletek gazdag összefüggéseiről. De kell az is, hogy Selena Gomez 

legyen a képen szereplő lány, akit ismerünk a tévéből, a Youtube-ról, a Spotyfy-ról, a 

bulvárlapokból és a magazinok címlapjáról. Hogy a képhez tapadjon minden történet, 

rajongás, titok, ígéret, amelyek a személyt körülveszik a kulturális termékek és 

platformok sokaságán. Hogy értsük, mit jelent a szikra (spark), ami őt annyira 

egyedivé és sikeressé tette. 

Nektek feltűnt még valami? 

Feladatok 

1. Beszéljétek meg, hogy számotokra mit fejez ki ez a fotó, mit mond a rajta szereplő 

lányról és mit mond a Coca-Coláról. A benyomásaitokat próbáljátok összekötni a 

kép egyes vonásaival: melyik fogásnak mi a hatása? 

Próbáljátok közben leírni a képet, hol készülhetett, milyen évszak van, milyen 

élethelyzetet örökít meg. 

2. Készítsétek el otthoni eszközökkel a fotó mását, vagy egy olyan képet, amely hasonló 

kompozíciós megoldásokkal dolgozik! 

3. Keressetek még olyan sztárokat, akik a médiarendszer ennyire sok szerepkörében 

voltak sikeresek, és sikerrel vették az életkori határvonalak akadályait! 
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Látod ezt az illatot? 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

Minden parfüm egy illat. De minden parfüm egy termék is egyben, amelyet 

el kell adni. Felmerül azonban a kérdés: hogyan lehet reklámozni valamit, 

aminek a hatását nem tudjuk bemutatni, hiszen nincs látható eredménye? 

Mit is csinál egy parfüm? Van-e egyáltalán haszna? Mit tudunk elmondani 

egy illatról egy reklámban, és mi az, amit valóban érdemes? 

A fenti, korántsem egyszerű kérdésekkel a reklámkészítő szakemberek már régen 

szembesültek. A legtöbb reklámban ugyanis bemutatható, ahogy az emberek örömmel 

használnak egy adott terméket, esetleg élvezik annak áldásos hatásait. Ez utóbbi lehet 

egy egyszerű problémamegoldás, ahogyan az új mosószer segítségével makulátlanná 

válik a makacs szennyeződésekkel borított ruha. De lehet kissé elvontabb is az 

eredmény: egy telekommunikációs cég új szolgáltatása például könnyebbé teheti a 

családtagok közötti kapcsolattartást, így a reklámban máris megjeleníthető a 

fenntarthatóbb béke és szeretet, esetleg a meghitt karácsonyi légkör. Parfümöknél nem 

ilyen egyértelmű a hatás, de mivel ennek ellenére számtalan parfümreklámmal 

találkozhatunk, a szakemberek vélhetően már kifundálták a megoldást erre a 

problémakörre. 

Sőt, ha közelebbről is megvizsgálunk néhány rekmlámanyagot, amely egy-egy illatot 

kíván eladni, szinte egészen pontosan meg lehet határozni, hogyan is kívánják vonzóvá 

tenni a terméket nők és férfiak számára egyaránt. Mivel a parfüm konkrét hatását, 

eredményét lehetetlen bemutatni, az üzenetnek az értelem helyett az érzelmeket kell 

célba vennie. Az illatok hatnak ránk: mit fogok érezni, ha ezt magamra fújom? Milyen 

hangulatot, lelkiállapotot próbál közvetíteni ez az illat? Természetesen szaglásunkhoz 

kapcsolódóan nem hagyhatjuk ki a szexuális vágyakkal való összefüggés megemlítését 

sem. Logikailag a tézis valahogy így hangzik: ha ezt a parfümöt használod, szexuálisan 

vonzóvá válhatsz mások számára. 

Ahogy illatokat, úgy érzéseket sem olyan egyszerű képekkel és hangokkal bemutatni, 

ráadásul a televíziós reklámokban a szexualitást nem lehet explicit módon ábrázolni. 

Marad tehát a képek és hangok együttese, és egy könnyen definiálható, jól bevált 

recept. 

A parfümről, mint termékről talán hamarabb asszociálunk női felhasználókra, de nem 

szabad elmenni szó nélkül a férfi parfümök reklámjai mellett sem. Ezen reklámok 

szereplője szinte mindig egy sármos külsejű férfi, esetleg egy hasonlóan jellemezhető 

híresség. A csábítás fontos elem, sokszor bukkan fel szép női karakter a férfi mellett. 

Ezen kívül megjelenhet: látványos, menő helyszín; férfiasan magabiztos mozdulatok és 

cselekedetek; hatásos zene. 
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60. ábra: DIOR HOMME - The New Fragrance 

A fenti reklámban a Dior egyik férfi parfümjét Robert Pattinson befutott amerikai 

színész szerepeltetésével igyekeztek népszerűsíteni. A nyitó képkockákon a sármos 

karakter laza bőrkabátjában egy roppant férfias mozdulattal beleboxol a levegőbe, 

mindeközben egy jellegzetesen amerikai városkép sziluettje rajzolódik ki a háttérben. 

A következő helyszín roppant előkelő, hozzá illően az öltözet is elegánssá válik. 

Megjelenik a női szereplő is, itt a csábítás inkább könnyed és játékos. Az érzéki csókot 

követően meztelen felsőtesttel láthatjuk a színészt, majd ismét bőrkabátban egy 

klasszikus férfiszerepben, amelyben meg kell védenie szíve hölgyét néhány gyanús 

alaktól. Ezután számos érzéki és romantikus jelenet következik, néhány impozáns 

háttérrel: egy kivilágított híddal és egy puha hófehér szőnyeggel. Közben önállóan is 

láthatjuk a főszereplőt, ahogy egyszerű fehér pólóban, önfeledten táncol – hiszen egy 

magabiztos férfi tánc közben is vonzó. Sárm, gazdagság, férfiasság, erő, csábítás – 

hívószavak, amelyekkel a férfiak figyelmét kívánják a reklámszakemberek felkelteni. 

 

61. ábra: Beyonce 'Rise' Fragrance - Full TV Commercial 

A fenti reklám Beyonce saját illatát mutatja be, a híres énekesnő szereplésével. 

A látványvilágban a sötétbarna és arany színek dominálnak, az arany csillogása 

kifejezetten hangsúlyos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ocjdar1yqW8
https://www.youtube.com/watch?v=Fx0oFC9EUuE
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A szikrázó köd dinamikus, de lassítva bemutatott robbanásai közül lassan kirajzolódik 

az énekesnő alajka, amint egy-két érzéki mozdulatsor után öntudatosan kihúzza magát 

és a kamerába tekint. A vágás az erőteljes zene ritmusát követi, és nem elhanyagolható 

a szöveg sem, amely nyugodt, szinte suttogó hangon szólít meg minket, és tettekre, 

felemelkedésre buzdít. Érdemes kiemelni az énekesnő megjelenését: csukott szemek, 

hátradobott haj, kecses kézmozdulat. Nem szabad ugyanis elfeledkezni a kódolt 

szexuális üzenetről, a számtalan parfümreklámban látható lehunyt szemmel mosolygó 

hölgyekről. A beállított póz nem véletlen, hiszen a csukott szemhéj a szexuális öröm 

univerzális jele, és a mozdulaton keresztül a reklám arról próbál meggyőzni minket, 

hogy ettől az illattól vonzóvá válhatunk, és hasonló örömökben lehet részünk. 

Beyonce reklámja csak egy a sok közül, amelyben egy hagyományos értelemben vett 

szépséges nőt láthatunk – esetleg egy hírességet –, káprázatos ruhában, sokszor 

csukott szemmel, látványos helyszíneken, lassított mozgással, érzéki zenével, 

csendesen odasuttogott, mélyértelmű mondatokkal. A ruha, a díszlet, a fények, mind 

együtt dolgoznak azon, hogy a végeredmény elegáns vagy szeretetteljes, esetleg luxust 

idéző legyen. A kivételesség és a fényűzés jól ismert vizuális nyelve azonban könnyen 

megkopik, és szinte sorsszerűnek érezzük, amikor a terméket már nem egy elegáns 

parfüméria polcain látjuk viszont, hanem a kisboltban, a pénztár mellett, 

könyörtelenül beárazva. 

 

62. ábra: Beyonce Rise nevű parfümje a CBA-ban 2022-ben 

Vajon meddig működik a sokadik, ugyanerre a kaptafára felhúzott reklám? Képes-e 

tényleg hatni az érzelmeinkre – vagy beáll a sorba, és közhelyesen hatásvadász marad?  

Sok esetben, úgy tűnik, a válasz elkeserítő. Míg a legtöbb reklámban arra törekednek, 

hogy stílusosan bemutassák, hogyan fogjuk érezni magunkat az adott termék 

használatától, addig a parfümreklámok esetében a stílus nagyon gyakran felülírja a 

tartalmat. Így viszont az elképesztő képsorok és az ütős zene elnyelik az üzenetet, és a 

reklám, legyen bármennyire költséges az elkészítése, hatástalan marad. 
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Érdekes viszont, hogy amikor Bűvösvölgy központjainkban a gyerekekkel készítünk 

parfümreklámot, a cél éppen a keretek definiálása. Számukra nem ilyen egyértelmű a 

parfümreklámok sablonossága, helyette a kihívást inkább az eredendő probléma 

feldolgozása jelenti: hogyan tudunk egy illatot képekkel és hangokkal bemutatni és 

eladni? Bár a csábítás egyenletét hamar megfogalmazzák, az első lépés az ő esetükben 

inkább annak tudatosítása, hogy a képek és hangok jellege és minősége képes 

hangulatot, érzelmet kelteni. Annak vizsgálata, hogy vajon sikerült-e egy eredeti, 

tényleg hatásos tartalmat előállítani, remek gondolatindító kérdés lehet az iskolai 

utómunka keretében. 

Hogy mennyire kiismerhető egy parfümreklám működése, remekül példázza a 

McDonald’s egyik hamburgerreklámja is, amely a felsorolt klisék használatával kelt 

egészen bizarr, parodisztikus hatást. Egy szép nő elképesztő ruhában, 

luxuskörnyezetben sétál, lassítva – ám mélyértelmű mondatok helyett a „burger” és 

„fan” (azaz „rajongó”, de ugyanakkor „ventilátor”) szavakat suttogja. A selymes fényű, 

lágy titokzatosságban tekergőző ruha mellett láthatjuk beúszni az élénk színben 

pompázó saláta- és hagymadarabokat. Ez a remekül megkomponált fél perc három új 

hamburgerre hívja fel a figyelmet, amelyeket a luxus jellemez.  

De az egész éppen ettől válik paródiává, hiszen egy gyorsétteremlánc könnyen és 

viszonylag olcsón elérhető termékéről beszélünk. 

 

63. ábra: The Signature Collection™ | Love affair - Luxury in a bun | TV Ad | McDonald's UK 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lP-38AZtQ3U
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Feladat 

Figyeljétek meg alaposan ezt a reklámot, ha kell, nézzétek meg többször is! Gyűjtsétek 

ki belőle azokat az elemeket, amelyek klasszikus parfümreklámmá teszik! 

 

64. ábra: Jennifer Lawrence Dior Commercial / The new fragrance 

Források 

 Why are perfume ads so weird? 

 The art of perfume commercials 

https://www.youtube.com/watch?v=QpD1TtdCSms
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ftf3d5qfVqI
https://www.youtube.com/watch?v=MAnb2zWYDus
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Kenzo World – Aki mer, az nyer? 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

A Kenzo World nevű parfümjének reklámjával felrúgta a McDonald’s által 

is parodizált műfaji konvenciókat, szinte minden szokásos sémától eltért, 

és ezzel az Epica Awards fődíját is elnyerte. 

Tágra zárt szemek 

Szexet nem lehet a reklámokban mutatni, ezért a parfümreklámok készítői, akik 

előszeretettel azonosítják a parfümöt a szexuláis vonzerővel, úgy próbálnak a szexről 

beszélni, hogy igazából nem beszélnek róla: a legtöbb parfümreklámban a lecsukott 

szem a szexuális élvezet jele. Ebben a reklámban ezzel a megoldással nem találkozunk 

– furcsa is lenne egy olyan márkától, amelyiknek a szimbóluma egy nyitott szem: 

 

Így a főszereplő, Margaret Qualley nem csukja be fülledten a szemét, sőt: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NoMqvniiEkk
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A szexualitás a legtöbb parfümreklámmal ellentétben itt nem befelé irányuló, súlyos, 

mézszerű érzés, hanem természetes, játékos tapasztalat: felsejlik a gyerekkor, amikor 

mindent a szájába vesz, megkóstol, megnyal a kisgyermek, mert így ismerkedik a 

világgal – ez egy friss, felfedezést ígérő szemlélet: 

 

Ez a reklám abban is eltér a bevett sémáktól, hogy a nőiességet nem csupán szépségre 

és szexuális vonzerőre redukálja, hanem megtalálja a gyermeki vágyak kiélésében is: ki 

ne szeretett volna mérgében az ujjából kicsapó lézersugarakkal pusztítani vagy repülni? 

 

A szavakon túl 

Ez a reklám nem használja a szóbeliséget, nincsen ködösen mélyértelmű mondat a 

végzetről meg a szenvedélyről, van helyette egy őszintébb és ösztönösebb kifejezésmód, 

a mozgás: mimika, gesztusok, tánc. Ezek pedig sok mindent visszaadnak a 

játékosságtól a bohóckodó majomkodásig, a gyermeteg duzzogástól a finom 

harmóniáig. Szlogen helyett pedig ott a filmet záró melldöngetés gesztusa. A kezdő 

képsorok feszengő, megfelelni igyekvő bólogatásától jutunk eddig a viselkedésig: az 

önmagára találó, kiszabaduló személyiség megnyilvánulásáig. Reklámszakember 

legyen a talpán, aki képes frappánsan leírni ezt a folyamatot. 
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A több néha több 

Kilóg a sorból ez a reklám az időtartamát tekintve is. A majdnem négyperces hosszban 

egy másik síkon is manifesztálódik az üzenet: nem az elvárások, a megszokás vagy a 

racionalitás miatt csinálunk valamit, hanem mert így jó. Ki ne vágyna arra, hogy ilyen 

ösztönös felelőtlenséggel élje az életét? Másrészt hiteltelen is lenne egy, a személyiség 

sokféle rétegének felszínre törését középpontba állító reklámtól, ha ezt a folyamatot tíz 

másodpercben igyekezne megmutatni. 

A zöld – és ami mögötte van 

A parfümreklámok női szereplői általában elegáns, gyakran aranyszínű és/vagy 

csillogó ruhát viselnek. Ebben a reklámban az öltözékért felelős Heidi Bivens 

szándékosan állította szembe a helyszín modern építészeti megoldásainak részleteivel, 

a rengeteg arany és csillogó felülettel a ruha zöldjét. A szokásosan használt ruhák arany 

színével és csillogásával ellentétben a zöld a nyugalom és a természetesség színe, 

ugyanakkor jól hozza a reklám üzenetét is: szabadjára engedni (gondoljunk csak a 

jelzőlámpa zöldjére) az ösztönöket, mindent, amit a társadalmi konvenciók ki- vagy 

bezárnak, mert nem illenek a szokványos keretekbe. Bivens elmondja azt is, milyen 

jelentősége van a cipő bokapántjának a nőiesség hangsúlyozásában. 

Légy te is X-Men! 

A zene (Sam Spiegel & Ape Drums ft Assassin – Mutant Brain) teszi teljessé a hatást, 

mert mutánsnak lenni itt az X-Men mutánsságát jelenti: olyan képességet, amelyet 

nyilvánosan illik elítélni, de titokban mindenki vágyik rá. Olyan képesség, amelyik ott 

van az emberben, csak tudnia kellene megtalálni, kiengedni és uralni (milyen jól 

„elmondják” ezt az önálló életre kelő kezek és lábak). Ez az egyediség és különlegesség 

kulcsa. 

Biztonságos lázadás 

Ennek a reklámfilmnek vannak előzményei: a rendezője Spike Jonze, aki a Fatboy Slim 

– Weapon Of Choice című számához készült videoklipet is készítette. A klipben 

Christopher Walken ösztönei szabadulnak el – bár fontos különbség, hogy Walken 

marad a társadalmi konvenciókat megtestesítő épületben és visszasüllyed az apátiába, 

míg Qualley önmagára ébredése tartós: kilép az eddigi keretekből, az utolsó, jellegzetes 

gesztusa már az épületen kívüli. A koreográfia is ismerős lehet: Sia Chandelier című 

videoklipjének a tánckoreográfusa, Ryan Heffington dolgozott Qualley mozdulatain is. 

Mindez nem csorbítja ennek a reklámnak az eredetiségét, inkább arról van szó, hogy a 

megfelelő összetevőkből lehet különlegeset alkotni. 

https://footwearnews.com/2016/fashion/celebrity-style/spike-jonzes-kenzo-world-commerical-costume-designer-heidi-bivens-on-the-viral-videos-dancing-shoes-253044/
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65. ábra: Fatboy Slim ft. Bootsy Collins - Weapon Of Choice [Official 4k Video] 

Milyen jellegzetes momentumokat ismétel a Kenzo reklámja? Miért pont ezeket? 

Lehetne rövidíteni ezt a reklámot? Van-e olyan részlete, amelyik az egész helyett 

állhatna? 

Források 

 Why are perfume ads so weird? 

 The art of perfume commercials 

 Epica Awards 

https://www.youtube.com/watch?v=wCDIYvFmgW8
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ftf3d5qfVqI
https://www.youtube.com/watch?v=MAnb2zWYDus
https://winners.epica-awards.com/2016/winner/59-05516-OFL/kenzo-parfums/kenzo-world
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Csoki – nem csak gyerekeknek 

Ajánlott az 5–10. évfolyam számára! 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a csokoládé már nem luxuscikk, hanem 

a mindennapjaink része. Szeletes, táblás, dobozos, vagy ahogy Gombóc 

Artúr mondaná: legyen akár kerek, szögletes, hosszú, rövid, mindenki 

megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Ezen kívül a csokoládé az 

ajándékozási kultúránk része, és számos ünnephez kapcsolódóan is 

felbukkan a boltok polcain. Csokoládéreklámokról beszélve a 

legvalószínűbb célcsoportként a gyerekek juthatnak eszünkbe. 

Amikor Bűvösvölgy központjainkban hasonló reklámot készítünk a 

tanulócsoportokkal, először ők is magukból indulnak ki. Ám a valóság sokkal 

árnyaltabb képet mutat: különféle célcsoportok számára, sokféle üzenettel, számtalan 

stílusban láthatunk édességeket a tévé képernyőjén megjelenítve. 

1. Kötelező kellékek: gusztaság és packshot 

A feladat nem egyszerű, hiszen egy ízt kell bemutatni képek és hangok felhasználásával. 

Ha jobban belegondolunk, ez az íz ráadásul nem is olyan különleges, és nem is olyan 

ismeretlen, hiszen a legtöbb csokoládé – kivéve talán a nagyon magas kakaótartalmú 

termékeket – egyértelműen édes. Persze az ízélményt lehet árnyalni különféle 

kombinációkkal, és sokszor az állagokkal, textúrákkal is kísérleteznek a gyártók. Az, 

hogy újabb és újabb termékeket jelentessenek meg a piacon, valójában elengedhetetlen 

is, hiszen a figyelmet fel kell kelteni, az érdeklődést fenn kell tartani. Az újdonság iránti 

vágy pedig mintha generációsan kódolva lenne, így az édességiparnak is tartania kell a 

lépést. 

A csokoládé azonban akkor is csokoládé marad, és legyenek a reklámok bármennyire 

különbözőek, egy dolog mindegyikben közös: a gusztaság. Bármilyen történetet 

meséljen is el a reklám, legalább egy snitt erejéig szinte biztosan szerepelnek benne 

olyan képsorok, amelyek az édesség iránti vágyat serkentik. Mivel gyakran használt 

jelző a „lágy‟, ennek alátámasztásaképp a csokoládé általában folyékony állagában 

jelenik meg. Sokszor láthatjuk rétegenként felépülni az édességet: ilyenkor a karamell 

látványosan nyúlik, a mogyoró lelkesen huppan, az ostya szikrázva törik. A felvételek 

közeliek, a mozgás lassított. A fények és felületek – a számítógépes rásegítés hatását 

sejtetve – tökéletesek és simák, bár meglehet, hogy ez a gyanú legtöbb esetben nem is 

áll olyan messze az igazságtól. 
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A gusztaság kihasználása meglehetősen kézenfekvő, egyszerű megoldás, hiszen 

logikája lényegében ennyi: a csokoládé megvásároltatásához csak elő kell idézni az 

édesség elfogyasztásának gondolatát. Az ilyen jellegű képsorok használata népszerű, 

ellenben ritkán találkozni már olyan anyaggal, amiben csak erre építenek: inkább 

régebbi reklámoknál vagy egy-egy új terméket bemutató anyagnál jellemző. Ha kicsit 

alaposabban is elmerülünk a csokoládéreklámok világában, láthatjuk, hogy 

kirajzolódik néhány irány, amely tartogat még meglepetéseket a csorduló csokin kívül. 

 

66. ábra: Régi Kinder Maxi King-reklám, amely szinte csak a termék összetevőit mutatja be 

A másik fontos összetevője (természetesen nem csak) a csokoládéreklámoknak a 

packshot, azaz egy olyan felvétel, amelyen jól látható a termék csomagolása. Ez a kép 

segít felismerni a boltok polcain a reklámozott árut, illetve a csomagolás újbóli 

megpillantása és felismerése a kínálatban ismerős, ezáltal bizalmas érzetet kelthet. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVIYWfQ5UZc
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A kívánatos képsorok és a packshot használatának fontosságát könnyen és gyorsan 

belátják a Bűvösvölgybe érkező gyerekcsoportok is. 

 

2. Szívküldi 

Mivel azt a kérdést, hogy vajon van-e a csokoládénak haszna, meglehetősen nehéz 

tényszerűen megválaszolni, a reklámok egy csoportja az érzelmi indoklást választotta. 

A reklámspot üzenete egy jól körülírható érzelem köré definiálódik. Ilyen például a 

Merci dobozos csokoládé reklámja, bár itt már a névadás is tudatosan a csokoládé egyik 

jellemző felhasználási módjára utal: az ajándékozásra. A „merci‟ ugyanis franciául azt 

jelenti, „köszönöm‟. 

 

67. ábra: [ReZe365] Merci Csokoládé Reklám 2013 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zfBvLVrddtY
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A reklámban különféle emberi kapcsolatokat bemutató jelenetek váltják egymást: 

szülő-gyermek, férj-feleség, nagyszülő-unoka, felnőtt gyermek és idősebb szülő, 

barátság, szerelmi szál. Különösebb esemény vagy indok nélkül is hálásak lehetünk 

ezekért az emberi kapcsolatokért, a reklám üzenete szerint pedig mindezt remekül 

kifejezhetjük a megjelenített termékkel. Meglehetősen tágas célcsoportú hirdetésről 

van tehát szó. A spot szereplői a reklámok által gyakran használt sztereotípiák szerint 

szép külsejű, jól szituált, látszólag remek életkörülmények között élő emberek. A színek 

világosak, a fények kellemesek. A zene lassú és lágy. 

 

68. ábra: Milka-reklám 

A Milka is hasonló logikát követ, bár ebben az esetben a reklám szerkezete sokkal 

erősebb: a kapcsolódás nélkül egymás után felvillanó jelenetek helyett egy kis humorral 

és fantáziával megspékelt narratívába ágyazódik a kidomborítani kívánt érzelem: a 

gyengédség. A megjelenített szereplők ebben az esetben is sokfélék: felnőtt 

szerelmesek, fiatal szerelmesek, felnőtt barátok. A reklám képi világa a hegyi falvak 

idilli, vidéki báját idézi. A zene ebben az esetben is nyugodt, kellemes. 

Az érzelmek használata tehát egyfajta univerzális próbálkozás, hiszen egy kedves, 

pozitív érzelemmel sok ember azonosulhat. Ezt a gyerekek is érzik, és a termék 

jellegéből fakadóan hamar társítanak a csokoládéhoz olyan pozitív érzelmeket, mint a 

boldogság, hála, vigasztalás, barátság vagy éppen a szerelem. 

3. A vicces reklám 

A humor használata a reklámokban nem újkeletű dolog, ettől függetlenül meglepően 

sok csokoládéreklámban találkozhatunk humoros vagy humorosnak szánt elemekkel. 

Egy jól sikerült, vicces reklám vagy reklámsorozat sokáig megmaradhat az emberek 

emlékezetében – talán többen is fel tudják idézni a Sport szelet segítő szándékú, ám 

mindig bajt keverő raszta hajú jamaikai figuráját. A márka azóta megjelent 

reklámjaiban is találhatunk humort bőven. 

A gyerekek által legtöbbet idézett reklám a Snickersnek köszönhető, az éhesen fáradó 

embereket parodizáló reklámjai miatt feltehetően sokáig a köztudatban marad a 

„Megállni tilos!” szlogen is. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipg0RC35nQU
https://www.youtube.com/watch?v=Ipg0RC35nQU
https://www.youtube.com/watch?v=Ipg0RC35nQU
https://www.youtube.com/watch?v=Ipg0RC35nQU
https://www.youtube.com/watch?v=Ipg0RC35nQU
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A sikernek ára volt, és valószínűleg nem is olcsó, hiszen nem egyszer bukkant fel 

híresség a spotokban. Ilyen többek között a jól ismert Mr. Bean karaktert megformáló 

Rowan Atkinson, a harcias Mr. T vagy az ikonikus Betty White. 

 

69. ábra: Mr Bean és a kung fu – Snickers-reklám Rowan Atkinson szerepeltetésével 

Mind a Snickers, mind a Sport szelet esetében kiolvasható a reklámokból egy jól 

definiált üzenet, ami így szól: a csokoládé erőt és energiát ad. Ehhez kapcsolódóan a 

célcsoport is talán valamivel fiatalosabb, sportosabb rétegként definiálható. De ettől 

függetlenül a humor is egy univerzális eszköz, amely emlékezetessé és jól 

megjegyezhetővé tehet egy márkát. 

4. Amikor a csokoládéreklám parfümreklámként viselkedik 

A csokoládéreklámok egy érdekes csoportja mintha kifejezetten a női fogyasztók 

számára szeretné izgalmassá tenni a csokoládéfogyasztást. Mintha a parfümreklámok 

készítéséhez hasonló logika vezetné az alkotókat: bár az illatot nem tudjuk bemutatni, 

be tudunk mutatni egy érzést, ami hozzá kapcsolódik – mindezt szexin. A csokoládéval 

is hasonló a helyzet, bár ebben az esetben a csábítás az édesség feladata. 

 

70. ábra: Kinder Bueno 

A Kinder Bueno reklámjában például egészen lassú, ritmusos zenével indul a spot. 

A packshot után a kanapén ülő szép hölgy beleharap a csokiba, de érdemes megfigyelni 

a szexuális hívójeleket is: a becsukott szemhéjat, a hátrahajtott fejet, a csokoládéról 

https://www.youtube.com/watch?v=qIVDxL2lgN4
https://buvosvolgy.hu/tudastar/cikk/Latod_ezt_az_illatot
https://buvosvolgy.hu/tudastar/cikk/Latod_ezt_az_illatot
https://www.youtube.com/watch?v=--aEn0k9aTc
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lassan lecsusszanó ajkakat. Az izgalmakat fokozza a vágás utáni sejtelmes homály is. 

Ezután egy képzeletbeli világba csöppenünk, ahol a meleg barna és luxust idéző arany 

színárnyalatok dominálnak. Természetesen itt is megjelenik a csokoládé 

gusztaságának triggerelő szándékú felhasználása, de a reklám készítői még tovább 

mennek. Az édesség alkotóelemeiből elképesztő, letisztult bézs látványvilágot 

komponálnak, amelyben káprázatos ruhában, lassított mozdulatokkal lépked a 

főszereplőnk. Az élvezetet láthatjuk közelről még egyszer, az utolsó falatnál is. 

Az édesség tehát csábít és kilégít. A stílus felülírja az üzenetet, és átveszi az irányítást 

az érzékek birodalmában való kalandozások során. 

5. Csokireklám – gyerekeknek? 

A fentebb felvázolt irányok után felmerül a kérdés, hogy hol vannak a gyerekeket 

megcélzó csokireklámok? Hiszen ők biztosan lelkes édességfogyasztók. És bár utóbbi 

állítás nagy valószínűséggel igaz, a gyerekeket egy reklám célcsoportjaként definiálni 

mégis több szempontból megfontolandó. 

Egyrészt egy olyan rétegről van szó, amely önálló keresettel nem rendelkezik, így 

nincsen vásárlóereje. És bár szüleik vásárlási döntéseikre képesek hatni, a gyerekeknek 

szóló reklámok etikailag is megkérdőjelezhetők. Hiszen egy sokkal befolyásolhatóbb 

közönségről van szó, akik számára az sem feltétlenül világos, hogy mit is akar egy 

reklám pontosan. A Gazdasági Versenyhivatal szabályozásában a kiskorúakat éppen 

ezért védelem illeti a reklámokkal szemben. Ennek értelmében a gyermekeknek szóló 

reklámban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül –többek között – a 

közvetlen használatra vagy vásárlásra buzdítás, vagy az, ha a reklám azt sugallja, hogy 

a gyermek hátrányba kerül, ha nem szerzi meg az adott terméket. Sőt, az EU felhívására 

a nagyobb élelmiszer- és italgyártó vállalatok egy önkéntes vállalás formájában olyan 

kereskedelmi kommunikációt folytatnak, amelynek keretében próbálják támogatni a 

szülőket, hogy gyermekeik számára a megfelelő étrendet és életmódot válasszák. 

Ennek ellenére természetesen vannak gyermekeknek szánt csokoládé- és 

édességreklámok. Jellegzetes módokon próbálják a célcsoport figyelmét felkelteni: 

pörgős zenével, élénk színekkel, vidámsággal, animált szereplőkkel. Emellett az sem 

ritka, hogy a reklám inkább az anyukákat szólítja meg, hiszen a legtöbbször ők azok, 

akik beszerzik a nassolnivalót csemetéiknek. Utóbbi lehetőséggel a Bűvösvölgyben 

alkotó gyerekcsoportok ritkán élnek, és a saját korosztályuknak szánt reklámok is jóval 

visszafogottabb képi világgal és hanghatásokkal operálnak. 
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71. ábra: Paula, a boci – azaz Paula, a puding 

+1. Abszurd majmolás 

Az egyik legkülönlegesebb csokoládéreklám ötletének megszületése valójában nem is 

csokireklámnak indult, mégis az egyik legkedveltebb spot lett 2007-ben a britek 

körében. Első megtekintésre az előttünk kibontakozó jelenet szinte érthetetlen: az első 

felében egy gorilla arcát láthatjuk, aki aztán Phil Collins slágerének dobszólóját adja 

elő mély átéléssel. Csak a végén tűnik fel a híres Cadbury csokoládé neve és szlogenje, 

a márka jelenlétére előtte csak a falak lila színe utalt. Eleinte a marketingesek is 

szkeptikusak voltak a sikert illetően, hiszen a reklámban látszólag nincs üzenet, 

nincsen csokoládé, ráadásul elég hosszúra is sikeredett. 

A reklám mégis hihetetlen népszerűséget ért el, és fellendítette a Cadbury egy korábbi 

szalmonellafertőzés miatt visszább apadt forgalmát is. Vírusvideóként elterjedt az 

interneten, és számtalan paródia is készült hozzá kapcsolódóan. Abszurditásának ereje 

viszont valószínűleg megismételhetetlen. Az abszurd humort alkalmazó reklámok 

kizökkentenek, meghökkentenek; a realitástól eltérő dolgok bemutatásával hatásosan 

képesek felkelteni a figyelmet. Akár még ez is kiolvasható a reklámból: a Cadbury 

csokoládé annyira jó, hogy szinte reklámozni sem kell – akár egy doboló főemlőst is 

mutathatunk nektek! 

 

72. ábra: Cadbury's Gorilla Advert Aug 31st 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=xuQCoH7zKfQ
https://www.youtube.com/watch?v=TnzFRV1LwIo
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A csokit szinte mindenki szereti, de ha a reklámokról van szó, a kirajzolódott irányok 

egyaránt mutatnak közhelyesebb és kreatívabb megoldásokat is. Érzelmek, humor, 

stílus – mind dominálhatnak. Amit viszont a gyerekek megtanulhatnak egy 

csokoládéreklám elkészítése közben, az az egység. Ha már kiválasztottunk egy irányt, 

tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy reklámunk a legjobban megállja a helyét a 

választott stílusban. 

Feladatok 

1. Stílusgyakorlatok: 

 Keressetek példát vicces csokoládéreklámra! Próbáljátok meg átírni: találjatok ki 

hozzá egy megható történetet! 

 Keressetek példát kedves érzelmeket közvetítő csokoládéreklámra! Milyen abszurd 

elemet tennétek bele? Milyen hatást keltene úgy a reklám? Biztos, hogy megérné 

megváltoztatni? Mérlegeljetek! 

Példák: 

 
73. ábra: Sport szelet – vicces ütközés 

 
74. ábra: Raffaello – szeretet 

2. Nézzétek meg figyelmesen az alábbi reklámot! Ha kell, többször is! 

 
75. ábra: Image | TIBI CSOKI 

 Kiket szólít meg a reklám? Próbáljátok nagyjából behatárolni a megjelenített 

célcsoportokat! 

 Milyen problémákat jelenít meg a reklám? 

 Meg tudjátok-e fogalmazni, hogy mitől lesz vicces ez a reklám? 

https://www.youtube.com/watch?v=tPDwLLz2GyQ
https://www.youtube.com/watch?v=FAhZagQ9FMk
https://www.youtube.com/watch?v=PVqu6A82cOo
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Megoldások 

A reklámban egyedülálló, valamint dolgozó felnőtteket láthatunk, férfi és női szereplő 

egyaránt látható. Megjeleníti a hódítási vágyat, a kapcsolatteremtéssel kapcsolatos 

szorongásokat, a munka miatti túlterheltséget. Úgy tűnik, mintha a Tibi csokoládé 

megoldást jelentene ezekre a problémákra, mintha tudna segíteni – de a reklám 

csattanójaként a spot beismeri, hogy erre a csoki nem képes. A humor forrása, hogy 

sok reklám ún. problémamegoldó reklám, azaz egyszerű termékek esetén is megoldást 

sugall bonyolultabb élethelyzetekre is – ezzel a tradícióval viszont ez a reklám 

szembemegy. 

Források 

 Gyermekeknek szóló reklámok 

 How we made Cadbury's Gorilla ad 

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/tajekoztatok/szakmai_felhasznaloknak_tajekoztatok_gyerekeknek-szolo-reklamok_2020_20_21&inline=true
https://www.theguardian.com/media-network/2016/jan/07/how-we-made-cadburys-gorilla-ad


119 

Frissen pörkölt érzelmeink – Hogyan próbálnak hatni ránk a 

kávéreklámok? 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

Nemcsak a szenvedélyes kávérajongók, hanem még a nem kávézók 

többsége is fel tud idézni jó néhány kávéreklámot, de egy-egy márka 

szlogenjét szinte biztosan. Mi az oka a kávéreklámok meglehetős 

gyakoriságának? A kávépiac telítettsége miatt kiélezett a verseny a márkák 

között, ezért különösen fontos a fogyasztók érdeklődésének fenntartása a 

folyamatosan változó kulturális közegben. Ennek eredményeképpen a 

kávémárkákhoz társuló üzenet is meg-megújul időnként, ugyanakkor 

vannak többé-kevésbé állandó reklámelemek. Mik a tipikus kávéreklám 

ismérvei és milyen alternatív megoldásokkal találkozhatunk? Nézzük meg, 

kiket és hogyan próbálnak megszólítani a kávéreklámok. 

A kávéfogyasztást lehet hétköznapi rutincselekvésnek, de akár különleges rituálénak is 

tekinteni, nem véletlen, hogy éppen ezt a kettősséget hozza játékba a kávéreklámok 

többsége. A korábbi reklámtrendekhez képest a kávéreklámok mindig is elsősorban 

életérzést próbáltak közvetíteni, tehát a kávézást a sima koffeinbevitelhez képest 

valamilyen többletjelentéssel felruházni, méghozzá alapvető érzelmi szükségleteinket 

célba véve. A reklámokban ezért a kávéfogyasztás hangulata és az általa megkapható 

érzelmi nyereség kerül a középpontba, a szlogenekben pedig a leggyakrabban az 

érzékeket mozgósító aroma, illetve zamat kifejezés jelenik meg a reklámüzenethez 

társítva. 

Érzelmi szükségleteink nyomában 

Vizsgáljuk meg, hogy a jellegzetes kávéreklámokban milyen üzenettel kapcsolódik 

össze a kávézás mint tevékenység! Az egyik hívószó a kikapcsolódás, ami arra a 

narratívára fűzhető fel, hogy a szürke hétköznapokban a kávézás jelenti a 

taposómalomból való kilépést. Ezt látjuk a jól ismert retró kávéreklámban is, amely az 

unalmas irodai környezet és a kávé által megidézett – a kávé kultúrtörténetére 

visszavezethető – egzotikus hangulat kontrasztjára épül, megmosolyogtató naivitással. 

 

76. ábra: Sas Reklámok: Mulatt Kávé 

https://www.youtube.com/watch?v=8LiD4FDnGHU
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A humor olykor más kávéreklámokban is felbukkan, de alapvetően az érzéki, meghitt 

hangulat ábrázolása dominál. Jellemzően bensőséges családi vagy baráti pillanatokat 

láthatunk ezekben a spotokban, andalító zenei aláfestéssel kísérve. A kávézás a nap 

fénypontját, a megérdemelt jutalmat jelenti, a kisfilmek képi világa is ehhez igazodik. 

A gőzölgő kávét hosszan bemutató snittek, lassított felvételen pergő kávészemek, meleg 

– de az adott márka arculati színeit bőségesen szerepeltető – színvilág, lágy fények, 

közeli képkivágások boldogságot sugárzó arcokról, mind olyan eszközök, amelyek 

hatásosan keltik fel a pozitív érzéseket a nézőben. 

 
77. ábra: Douwe Egberts kávé reklám 

 
78. ábra: Egy kis nosztalgia 2.évad-Tchibo reklám 

1998 

Hasonló érzelmi húrokat pengetnek az összetartozás, hagyomány tematikára felépített 

történetek, melyekben a meghittség a nosztalgia érzésével vegyül. Ezekben a 

reklámokban mindig megjelenik a család, melynek jeles alkalmaihoz generációk óta 

elengedhetetlenül hozzátartozik a közös kávézás. Prousti párhuzammal élve, a kávé 

aromája képes felidézni a boldog családi emlékeket vagy akár a hiányzó családtagokat. 

A reklám, azt sugallva, hogy az idők során az adott kávémárka is szinte családtaggá vált, 

a márkahűség fenntartására irányuló kereskedelmi célt megható üzenetbe csomagolja. 

 
79. ábra: OMNIA - Ünnepi hagyományok (2012) 

 
80. ábra: Omnia kávé reklám - Az aroma ami 

összehoz minket. 

Egy további jellegzetes toposz a kávéreklámokban a gondoskodás, törődés, ami az 

élelmiszerreklámokban gyakran előfordul és hatásos üzenetek társíthatók hozzá, 

jellemzően az anyaszereppel kapcsolatba hozva. 

https://www.youtube.com/watch?v=I_16hi25xnU
https://www.youtube.com/watch?v=BU0JzGj39cI
https://www.youtube.com/watch?v=BU0JzGj39cI
https://www.youtube.com/watch?v=Xif9zJIzSSg
https://www.youtube.com/watch?v=RcPIq7l3Vd8
https://www.youtube.com/watch?v=RcPIq7l3Vd8
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81. ábra: OMNIA - A legszebb ajándék a törődés 

(2003) 

 
82. ábra: Tchibo Family - A világ legcsodálatosabb 

hivatásához 

Sok kávéreklámban a kávé egy nehéz helyzetet feloldó vagy azon átsegítő 

megoldásként, tehát a siker kulcsaként jelenik meg, legyen az generációk közötti 

konfliktus vagy hétköznapi bosszúság. 

 
83. ábra: Douwe Egberts Omnia - Ki kér egy 

Omniát? 

 
84. ábra: Egy kis nosztalgia-Eduscho kávé reklám 

 
85. ábra: Nescafé Classic Crema Kávé Reklám 2013  

 
86. ábra: A Costa kávéval jobban indul a reggel 

A legtöbb hagyományos kávéreklámban a fenti narratívák valamelyike, illetve 

kombinációja szerepel. Ezek a hasonló kaptafára készült reklámok, bár kellemes 

érzelmeket generálnak, kissé egysíkúak és nem utolsó sorban összekeverhetők, ez 

pedig a reklám halála. 

A kávém én vagyok! 

Az utóbbi években egyre-másra jelennek meg a megszokott trenddel szembemenő 

kávéreklámok. Ezek egy része kifejezetten a fiatal korosztályt szólítja meg a szórakozás, 

aktivitás, ismerkedés, csábítás hívószavakra felépített üzenettel, de találunk humoros 

példákat is, melyekben olyan kínos és mulatságos hétköznapi szituációk jelennek meg 

a kávézással összefüggésben, melyekben sokan magukra ismernek, és ez kedvez a 

márkával való azonosulásnak. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yund7-n-llc
https://www.youtube.com/watch?v=Yund7-n-llc
https://www.youtube.com/watch?v=aLDfMQ7Frs0
https://www.youtube.com/watch?v=aLDfMQ7Frs0
https://www.youtube.com/watch?v=tD3V1tafTYA
https://www.youtube.com/watch?v=tD3V1tafTYA
https://www.youtube.com/watch?v=gpacytn2txo
https://www.youtube.com/watch?v=7b5dcoVepfI
https://www.youtube.com/watch?v=eC4vI7UXr6k
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87. ábra: NESCAFÉ - MÉREGerős kávé 

 
88. ábra: Jacobs 3in1 - Parkolás 

A kávéfogyasztási kultúra sokszínűbbé válása egyúttal a reklámok kommunikációját is 

átalakította: már nemcsak az otthoni környezetben jelenik meg a kávé, hanem a házon 

kívüli tevékenységek kísérőjeként is. A kávézáshoz asszociált „nyugalom szigete” 

jelentés kiegészült az „aktív életvitel része” jelentéskörrel. Ehhez igazodva a célcsoport 

is „megfiatalodott”. 

 
89. ábra: Bravos. A kávé, ahogy Te szereted. 

Kávé luxuskivitelben 

A kávézás mint életstílus üzenethez jól társítható a minőség és a luxus fogalma, amit 

előszeretettel alkalmaznak a hírességeket szerepeltető kávéreklámok. Egy közkedvelt 

celebritás (vagy annak hasonmása) arcával fémjelzett termék, ami az átlagember 

számára is elérhető, a különlegesség érzésével ajándékozza meg a fogyasztót. „Ha 

máskor nem is, de legalább a kávézás idejére én is lehetek kiváltságos” – üzenik ezek a 

reklámok. 

 
90. ábra: Nespresso - Like A Star 

 
91. ábra: Espresso Club 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qi-a_TWdspI
https://www.youtube.com/watch?v=d7ajy3bZbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=ygIf4sv854Y
https://www.youtube.com/watch?v=tPsm2r7uCi4
https://www.youtube.com/watch?v=56DKvnXmpxo
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Amikor a kevesebb több 

Ami az egyik oldalról kifinomultság és stílus, az máshonnan nézve öncélú 

modorosságnak hat. Ebben a szellemben keletkeztek a művészien megkomponált 

kávéreklámok karikatúrájaként is értelmezhető, humorral átszőtt vagy pimasz 

fricskával végződő reklámok. Akármi is a koncepció, a játékosság és a kreativitás 

határozottan tetten érhető néhány újabb kávéreklámban, és ettől valóban 

emlékezetessé válnak. 

 

92. ábra: McDonald's: We Could 

 

93. ábra: Minden csésze kávé egy új kezdet! | HU 

Egészen a legutóbbi időkig a kávézáshoz az egyénre és szűkebb környezetére, valamint 

az adott pillanat átélésére fókuszáló üzenetek társultak a reklámokban. 

A klímaváltozásra való reagálásképpen azonban a Föld jövője mint tágabb perspektíva 

is előtérbe került, és a fenntarthatóság társadalmilag fontos üzenetének 

kommunikálása is hangsúlyosabbá vált. 

Végül lássunk néhány igazán különleges, a szokványostól merőben eltérő 

kávéreklámot! A reklámokat gyakran éri az a vád, hogy a tömegkultúra részeként 

sekélyesek, és sok esetben ez alól a kávéreklámok sem kivételek. Számos példa akad 

azonban, ami rácáfol erre: egy ismert filmrendező (David Lynch) alkotása, vagy akár 

egy MOMÉ-s diplomamunka. 

 
94. ábra: Paal Istvan Nespresso MOME 

 
95. ábra: DavidLynchCoffee.mp4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZhDaBaZafws
https://www.youtube.com/watch?v=icdTVX0_ZT0
https://www.youtube.com/watch?v=iVsQ5jIV5xg
https://www.youtube.com/watch?v=ccdmQ2v6ad8
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96. ábra: #welcometocoffee by Taylors of Harrogate (full length) 

A hűség receptje 

Hogyan működnek tehát a kávéreklámok? A titok nyitja talán az, hogy egyaránt 

hatással vannak az érzékeinkre és az érzelmeinkre is. A legtöbb ember a forró vagy 

éppen jeges kávé látványa alapján képes felidézni a kávé illatát, ízét, ami többnyire 

önmagában is kellemes érzés. A reklámfilm vizuális élménye mintegy „megágyaz” az 

érzelmi szükségleteink beteljesülését sugalló – megható vagy felszabadító – verbális 

üzenetnek, az ehhez illeszkedő, jól megválasztott zene pedig még tovább fokozza a 

bevonódásunkat, így hatásosabban célba ér a reklámüzenet. Ahhoz azonban, hogy ez a 

hatás hosszútávon érvényesüljön, fontos a márkahűség felkeltése és fenntartása. 

A kávéreklámok ennek érdekében igyekeznek a fogyasztói igények és a környező világ 

változásaira rezonálni, ugyanakkor arra is törekednek, hogy az adott kávémárka image-

ét megújítva is megőrizzék. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BrQfpdQv2Mo
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Feladatok 

1. Válasszatok ki egy kávéreklámot, fogalmazzátok meg, hogy mi az üzenete, 

figyeljétek meg, hogy milyen vizuális eszközökkel (színek, fények, képkivágás, 

snittek) fejezi ezt ki a reklám! 

2. Nézzetek utána a packshot kifejezés jelentésének, és beszéljétek meg, hogy a 

reklámfilmekben mikor szerepel és miért. 

3. Keressetek márkaspecifikus elemeket a kávéreklámokban! Figyeljétek meg az 

arculati színek szerepeltetését, illetve azt, hogy hogyan különbözteti meg magát az 

adott márka másoktól, mik a jellegzetességei egy adott márka reklámfilmjeinek! 

4. Tervezzetek meg egy olyan kávéreklámot, ami fiataloknak szól! Írjatok 

forgatókönyvet, készítsetek storyboardot, fogalmazzátok meg az üzenetet, 

találjatok ki szlogent, válasszatok zenét. A rendelkezésre álló eszközökkel 

készítsétek el a filmet! 

+1 rendhagyó kávéreklám: 

 
97. ábra: Douwe Egberts Belgium - Something To Share - TV-spot 

Megoldások 

1. Üzenet: Miről szól a történet?, reklámszöveg, szlogen eszközök: vizuális eszközök 

(színek, fények, képkivágás, snittek), hangeszközök (zene). 

2. Packshot: termékfotó, amelyen jól látszik a csomagolás, és a logó jellemzően a 

reklámspot végén látható, azért, hogy jobban bevésődjön az emlékezetbe. 

3. A márkához társított szín nemcsak a reklámozott terméken, hanem máshol is 

megjelenik a reklámfilmben (pl. szereplők ruhája, berendezési tárgy). Az is lehet 

márkára jellemző, hogy melyik híresség szerepel a reklámjaiban, de akár a kisfilmek 

sajátságos stílusa is (humoros, fiatalos, romantikus stb.). 

4. Hasonlóan a játékfilmekhez, a reklámfilmeknek is van forgatókönyve, és az egyes 

jeleneteket akár képregényszerű formában (storyboard) is meg lehet jeleníteni, 

mivel így átláthatóbb a tervezési szakasz. Ha a célcsoport a fiatal korosztály, 

számukra releváns üzenetet és szlogent kell megfogalmazni. 

https://www.youtube.com/watch?v=bXFrexIjLaM
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Kapcsolódó linkek: 

 A Meki jól megmutatta a világnak, mi a baj a mai kávéreklámokkal 

 Pepe esete Palomával 

 A kávé egy csodálatos drog 

 Kávéháború George Clooney hasonmása miatt 

https://www.nosalty.hu/ajanlo/meki-jol-megmutatta-vilagnak-mi-baj-mai-kavereklamokkal
https://marketingtitkok.hu/2019/08/14/lehet-nem-unalmas-egy-kavereklam/
http://reklamklub.com/a-kave-egy-csodalatos-drog
https://filmsor.net/kavehaboru-george-clooney-hasonmasa-miatt/
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Reklámos kutyatipológia 

Ajánlott az 5–10. évfolyam számára! 

Mi kell egy jó reklámhoz? Szép nő, kisgyerek, humor, cukiság – vagy ezek 

bármiféle kombinációja. A cukiság igen gyakran egy kutyában ölt testet. 

Ez annyira jól bevált recept, hogy a CIB reklámjáról készült werkfilmben 

(ön)ironizálnak is rajta (1:40-től). 

 

98. ábra:CIB Előrelépő Személyi kölcsön ősz 2017 - werk film 

A kutya az ember legjobb barátja, mint tudjuk: mindenki ismeri ezeket a jószágokat, 

sokféle emlékünk, élményünk kapcsolódik hozzájuk, rengeteg fajtában, színben, 

méretben, habitussal ugrándoznak körülöttünk, így kifejezetten alkalmasak arra, hogy 

olyan elvont dolgokat is közérthetően megjelenítsenek, mint a vadság, a lustaság vagy 

éppen a szépség. 

De a helyzet pont a kutyák sokfélesége miatt nem egyszerű, mert nem mindegy, hogy 

milyen kutya kerül egy reklámba. Precíz tervezés kell ahhoz, hogy a megfelelő üzenetet 

közvetítsék. Nézzünk néhány példát arra, hogy ugyanaz a márka hogyan használ más 

és más kutyákat eltérő üzenetei közvetítésére. Az autóreklám sajátos, gazdag 

hagyományokkal rendelkező zsáner, kötelező és választható elemekkel, kikezdhető 

műfaji jellemzőkkel, általában méretes produkciós büdzsékkel. Figyeljünk ezekre is, ne 

csak a kutyákra. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SAvmzgoue6A


128 

BMW 

A BMW az autóinak a sportos változatát M-mel jelöli, és egy kutyával reklámozta. Mi 

más jeleníthetné meg egy autó erejét és agresszivitását, mint egy fekete doberman? 

 

99. ábra: new official bmw m commercial!!! unleashed 

Természetesen a többség nem vesz sportkocsit, ezért egy kombiról is el kell hitetni, 

hogy a nagyobb helykínálat, a használhatóság nem jelenti a lemondást a motorerőről, 

a gyorsulásról, a sebességről. Ebben a spotban egy weimari vizsla szerepel (hogy a 

színében is passzoljon az autóhoz), egy sokkal szerethetőbb kutyus, és inkább humorral 

igyekeznek ennek az autónak a célcsoportjára hatni. A vizsla mint fajta azért jól 

megjeleníti a márka prémium színvonalát is. 

 

100. ábra: BMW 5 - Commercial 

Volkswagen 

A GTI változat reklámjában a sebességet hangsúlyozzák, mint az autó legfontosabb 

tulajdonságát, egy alapvetően lustának tartott kutyával, egy basset hounddal. Itt a 

kutya maga is csak élvezi a sebességet, a színe, a megjelenése viszont ügyesen üzeni: 

nem kell vadállatnak lenni csak azért, mert valaki szereti a sebességet. A BMW először 

említett reklámjával párba állítva nagyon kontrasztos a két cég gondolkodásmódja, és 

jól érzékelhető az is, mennyire más vásárlókat céloznak meg. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlMvStDmk3k
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101. ábra: 2016 Volkswagen Golf GTI - Funny TV Commercial 

Egy másik reklámjukban a kutyus belebolondul a Volkswagenbe: „Nem kell 

Volkswagent vezetned, hogy lenyűgözzön” – mondja a szlogen is. De miért pont egy 

fehér foxterriert bolondít meg az autó? Mert megjelenít mindent, amit a márka közölni 

akar magáról: tiszta, ártatlan, jó szándékú – sugallja a színe; játékos, szerethető, de 

mégis elnyűhetetlen energiabomba – mondja a viselkedése. 

 

102. ábra: This dog is quite impressed by Volkswagen. 

És végül igazi kutyaseregszemle a „Mindenkinek jut neki való Volkswagen” szlogenű 

szpotban. Rengeteg típus a márkán belül, és mindnek a lényege jól megragadható egy 

kutyával. 

 

103. ábra: Woofwagen Volkswagen UK Dogs Advert - Scoring for TV 

https://www.youtube.com/watch?v=pfqEfYqKfwQ
https://www.youtube.com/watch?v=ySC2aCAG18s
https://www.youtube.com/watch?v=x-jVlQK6eJk
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Audi 

Ebben a reklámfilmben az Audi is a sebességet hangsúlyozza, de egy szerethető 

kutyafajtával, egy shar pei-jel, amelynek a ráncai kisimulnak az autó sebességétől. Egy 

márka minőségének érzetét erősíti, hogy nem a „legolcsóbb”, kreatív értelemben 

legkézenfekvőbb megoldást választja az üzenetének megfogalmazásához: milyen 

egyszerű lenne a gyors kocsi=gyors kutya képlet alapján dolgozni, és egy vágtázó agárt 

mutatni! 

 

104. ábra: Audi Commercial 

Az autósokat zavarják, megijesztik az utánuk szaladó, fenyegetően ugató kutyák – ezt 

az emléket idézi fel és használja ki ez a filmecske, természetesen úgy, hogy még csak 

véletlenül se sajnáljuk meg a pórul járt ebet – miért is tennénk, hisz koromfekete, mint 

az ördög maga. 

 

105. ábra: Audi A4 - The Dog 

A kompromisszumot általában jó dolognak tartjuk, de nem az Audi: két kutya virtuális 

összegyúrásával bizonyítja nekünk ezt. Talán nem véletlenül választottak 

„alapanyagul” a kutyafajták széles skálájának két végéről. 

https://www.youtube.com/watch?v=2OFH75GXmZs
https://www.youtube.com/watch?v=wiorPhCXH1U
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106. ábra: Audi Dog Commercial 

Ismét két kutya, amelyeket most nem gyúrtak egybe: a kutyusok (és gazdáik) jelenítik 

meg azt, hogy mi az Audi, és mi nem. Az ebekben nincs nagy különbség: kicsit hosszabb 

szőr, kicsit karakteresebb pofa, kicsit rakoncátlanabb viselkedés – na de az üzenetben? 

 

107. ábra: Fun Audi Commercial! Starring Pete George "Those Dogs" 

Végül egy vicces videó a Volkswagentől arról, hogy nem is olyan egyszerű a bevett 

reklámos eszköztárat, így a kutyákat sem használni. Ez a spot nagyon jó arra is, hogy 

lássuk, a reklámfilmesek mit tartanak hatásosnak a kisgyerek – szép nő – kutya sémán 

túl, persze minden más csak ezek után, azaz ezek mögött következhet (a videóban 0:20-

nál) 

 

108. ábra: Volkswagen Game Day Teaser German Engineers Create The Ultimate Game Day Commercial 

https://www.youtube.com/watch?v=jYm-ePMaZDw
https://www.youtube.com/watch?v=KCOlGorBiy0
https://www.youtube.com/watch?v=2kvWtRaWoOg
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Lehet szemezgetni, és bár Abraham Lincoln és a hamburger együttes szerepeltetése 

elsőre furcsának tűnik, azonnal érthetővé válik, ha tudjuk, hogy ez a reklám a Super 

Bowl szünetében ment. 

Feladatok 

Nézd meg újra a Volkswagen kutyaseregszemlés szpotját, és gondold végig, hogy 

milyen szempontok alapján társították a típusokat és a kutyafajtákat! 

Milyen kutyafajtákkal jelenítenéd meg egy autó 

 megbízhatóságát 

 kényelmét 

 tágasságát 

 alacsony fogyasztását 

 biztonságosságát? 

Keress más autómárkáktól is kutyás reklámokat! Ők milyen kutyákkal, milyen üzenetet 

fogalmaztak meg? 

Próbáld meghatározni a fenti reklámok célcsoportját! Mennyiben segített a reklámban 

szereplő kutya/kutyák? 

Milyen autót reklámoznál ezzel az ebbel? 

Milyen kutyával reklámoznád ezt az autót? 

http://media.borsonline.hu/cikk/9/82826/big-lead/650x360/82793.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyújtott_limuzin#_blank
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Reklámkarácsony 

Ajánlott az 5–10. évfolyam számára! 

A reklámok sokszor veszik célba értelmünk helyett az érzelmeinket, 

amihez a történetmesélés remek eszköz. Az idő azonban pénz, és ez a 

reklámok esetében hatványozottan igaz – így minél kevesebb idő 

felhasználásával kell minél hatásosabban elmesélniük egy történetet. 

A film eszköztárának kreatív felhasználása segíthet megoldani a 

problémát. 

Karácsony környékén megszaporodnak az ünnephez, szeretethez, családhoz 

kapcsolódó történetalapú reklámok, amelyek szívmelengető érzelmeket próbálnak 

kiváltani a nézőkből. Ezek a reklámok az adott termék vagy szolgáltatás népszerűsítése 

mellett azt is üzenik, hogy a hirdető törődik az ünnep fontosságával, és a karácsonyhoz 

kapcsolódó pozitív értékek igenis beépíthetőek a márkanév hallatán megmozduló 

asszociációs hálóba. Erre bizonyos szempontból szükség is van, hiszen a karácsony 

legnagyobb kritikája éppen a túlfogyasztás, a vásárlási láz és az ajándékozási téboly, 

tehát minden, ami alapvetően kedvez a kereskedelem résztvevőinek. 

A brit John Lewis áruházlánc a karácsonyi reklámok zászlóshajója, az ő anyaguk 

megjelenése már egyértelműen jelzi az ünnep közeledtét. Ezek a reklámok általában 

két-két és fél percesek, és kisfilmeket idéző szakértelemmel – no meg büdzsével – 

készülnek. A „kisfilm” fogalmának felvetődése elgondolkodtató: miért ne 

nevezhetnénk egy reklámot rövidfilmnek, ha ugyanúgy mozgóképekkel szeretne 

történetet elmesélni, hatást kiváltani? A Telekom 2018-as Használati útmutató a 

nagyinak című reklámjának is pontosan ez volt a célja. Negyvenöt másodpercben, 

bravúrosan sűrített elbeszéléssel mesélik el egy nagymama karácsonyát, akit a Jászai 

Mari-díjas Sólyom Katalin alakít. 

A reklámszöveg a 35. másodpercben indul el, így számunkra az azt megelőző tartalom 

lesz igazán érdekes. A szüzsé, azaz a képernyőn látható cselekménysor egészen 

egyszerűnek tűnik. Egy idősebb hölgy a lakásában pakolászik, majd az egyik kibontott 

ajándék hatalmas dobozán megtalálja az unokája levelét. Az instrukciók alapján végül 

bekapcsolja a routert, a tévét, és videochatel a gyermekkel. A cselekmény helyszíne egy 

klasszikus polgári társasházi lakás két helyisége, ideje nem több néhány percnél. 

Beszédet csak a huszadik másodperctől hallunk – de nem a főszereplőnk szólal meg, 

hanem az unoka írott szavait hallhatjuk. 

Látszólag egyszerű a cselekmény, de az egész mögött egy sokkal összetettebb, megható 

történet bontakozik ki, ami a cselekmény finom utalásaiból, a színészi játékból és a 

képek frappáns elrendezéséből építkezik. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b-IHrpWym-0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=b-IHrpWym-0&t=1s
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Hogyan éri el hát pontosan ez a harmincöt másodperc, hogy a végére a mi szívünk is 

összeszoruljon egy kicsit? 

A reklám egy távolabbi képkivágással indít. Ebből máris rengeteg információt 

kiolvashatunk. Megismerjük például a helyszínt, a kissé kopott, régies berendezésű, 

klasszikus polgári lakás belterét. Azonnal láthatjuk a főszereplőnket is, egy idősebb 

hölgyet, aki épp a karácsonyfa alól szedi össze a csomagolópapírt. Fontos: az ajándékok 

kibontása már megtörtént, a karácsony lecsengőben van. 

 

Közelebb jövünk. Egy pillanatra felbukkan a kutya is, aki láthatóan kimerült. A hölgy 

felfedezi, hogy a szaloncukrot kiették a papírból, de csak mosolyog a csínyen. Vajon ki 

követte el? 

 

Poharat vesz le a szekrény tetejéről. A pohár szokatlan helye figyelmetlen vendégekre 

utal. Ráadásul távolabb, az asztalon szintén látható egy pohár, félig narancslével. Kezd 

összeállni a kép: a hölgy nem egyedül töltötte a karácsonyt, vendégei voltak. Apró 

részlet még: a lámpa a háttérben nem világít. 
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A tükröződés által egyszerre láthatjuk a családi fotót, és a fotón megpihenő tekintetet. 

Most már tudjuk: a család járt vendégségben. A nagymama tekintetét másodszor látjuk 

közelről. Ez a tekintet nagyon fontos eszköz, hiszen még tükröződve is hatásos. 

 

A konyhába érve újabb bizonyítékot találunk arra, hogy vendégek jártak itt: a jobb 

oldali konyhapulton több használt tányér és edény is látható. Most, hogy van 

lehetőségünk megszámolni a tányérokat, tegyük meg: éppen öt darab tornyozódik ott. 

A családi fotón négyen voltak, a nénivel együtt így összesen öten ehettek. Minden képi 

elem, kellék tudatos döntés eredménye, semmi nincs a véletlenre bízva! A lágy 

ellenfényben ablakon kipillantó nagymama alakja végképp melankóliát ébreszt. 

 

Az ablakon kinézve egy családot láthatunk: nagyszülőket, gyermeket, unokát. Érdemes 

megemlíteni a kisgyerek magenta színű kabátját, ami a Telekom színe – a legtöbb 

képkivágásban található hasonló szín. 

 

Egy közeli a nagymama arcáról – és egy tekintet, amiben minden benne van: az 

egyedüllét nyomasztó súlya, a szeretett családtagok hiánya. Bár együtt tölthették a 

karácsonyt, a látogatás nem pótolja állandó hiányukat. 
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Az eddig látott képsorok ezzel a tekintettel nyernek értelmet: itt voltak, de már 

elmentek. Az ittlét boldogságát beárnyékolja a távozás szomorúsága. Az ünnep már 

elmúlt. 

 

Fordulat: eddig csak picinyke, homályos részletekben bukkant fel a nagy, magenta 

színű doboz, amit most teljes valójában láthatunk. Alakja egy tévét idéz, a megbontott 

csomagolás színe pedig a szolgáltatót. Kezd körvonalazódni a hirdető kiléte. 

 

Innentől egyre-másra bukkannak fel az elektronikai eszközök – például a router, rajta 

a Telekom-logóval. Most már tudjuk, hogy a vendégek, mielőtt elmentek, hagytak egy 

meglepetést a nagymamának. 

 

A televízió bekapcsolása a csúcspont: egészen 4 másodpercig láthatjuk a nagymama 

tekintetét. Mi még nem tudjuk, mit néz, a kamera csak később vált a készülék felé, ahol 

családi fotók és videók úsznak be a képbe. De nem is ez a fontos, hanem ez az aránylag 

hosszan kitartott tekintet, amely maga az eksztázis: a magányos elrévedést, az űrt, amit 

a szerettek távozása hagyott, kezdi kitölteni valami. Láthatjuk az örömöt és a 

meghatottságot. Nem véletlen, hogy egy Jászai Mari-díjas színésznőt választottak a 

szerepre, hiszen nagyon precíz színészi játékot kellett abba a néhány másodpercbe 

sűrítenie. 
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De ekkor vált a zene is: az eddig szinte észrevehetetlenül halk, lassú dallam feltör, teret 

adva az érzelmek megélésének. Térjünk vissza az apró részletre: a lámpa a háttérben 

már világít! Fény gyúlt a szívekben? 

 

A ráadás: az unoka virtuális képének óvatos, alig észrevehető simogatása. 

A magánynak vége, a technika lerombolta a fizikai távolság korlátait. 

 

Az unoka leveléből és a hátrahagyott meglepetésből kirajzolódik a reklám tárgya: a 

Telekom-szolgáltatások egyesítésével távolról is lehet tartalmat megosztani, például 

egy okostévén keresztül. Az üzenet viszont még ennél is világosabb: bár az ünnep 

elmúlt és a családtagok ismét messze vannak egymástól, létezik megoldás, ami 

összeköti őket. Ez a megoldás a Telekom, hiszen már a szlogen is ezt hangsúlyozza: 

Együtt veled. 

A történetünk 35 másodpercig tart, amelynek az első 20, szótlan másodperce a 

legizgalmasabb. Minden egyes mozdulat és képi elem a történet elmesélésére fókuszál. 

Ezzel a sűrítéssel elérték, hogy a film tempója lassú és merengő maradjon, ami sokkal 

jobban segíti a hangulat megélését. Nagyon tudatosan és erőteljesen használták a 

színész tekintetét. A zene is nagyon koncentrált: az elején halk, szinte nem is halljuk, 

elnyomják a lakásban pakolászó magányos nagymama zörejei, majd a megfelelő 

ponton súlyozza az eksztázist. A reklámok további nagy fegyvere az ismétlés, így nem 

véletlen, hogy ilyen aprólékosan kidolgoztak minden részletet. Ha valakinek első 

látásra nem egyértelmű a történet, a jól átgondolt elemekből előbb-utóbb biztosan 

összeáll a teljes kép. És miközben a reklám idős célcsoportja bejárhatta az elemzett 

érzelmi ívet, még azt is megmutatta neki a reklám, hogy hogyan kell bekapcsolni a 

szolgáltatást. 
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Feladatok 

1. Találjatok ki rövid történeteket, amelyek reklámként is működhetnének! Milyen 

megható meséhez tudna kapcsolódni mondjuk egy sportruházati márka, egy 

gyorsétteremlánc vagy éppen egy futárszolgálat? 

2. Filmes gyakorlat: 

Próbáljátok minél kevesebb snittben, minél rövidebben elmesélni az alábbi 

egyszerű történetet! A cselekmény legyen egyszerű, rövid időtartamú, sűrített! 

Tervezzétek meg a forgatókönyvet minél alaposabban! Milyen a képkivágás, mit 

látunk benne, milyen a környezet, mi történik közben, mi hangzik el, meddig tart? 

Történet: Egy fiú és egy lány megismerkedik egy bárban. Szerelembe esnek, 

összeköltöznek. A lány azonban rájön, hogy a fiú megcsalja őt, ezért szakítanak. 
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Ki nevet a végén? 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

A humor meglehetősen gyakran használt kommunikációs stratégia. 

Személyközi kapcsolatainkban segíthet kiépíteni a bizalmat, oldani a 

feszültséget, megteremteni egy játékos, könnyed alaphangulatot – és talán 

éppen ezt várják alkalmazásától a hirdetők is. A humor remek eszköz lehet 

a figyelem felkeltésére, és mivel képes pozitív érzelmeket kiváltani a 

befogadóból, egy jól sikerült, vicces reklám a márkához kapcsolódó pozitív 

asszociáció kiépítésének alapköve lehet. 

A humor azonban kétélű fegyver, érdemes óvatosan használni. Nagyon eltérő lehet az 

emberek ízlése ezen a téren, és nem is minden esetben helytálló a humorhoz nyúlni. 

Bizonyos termékek, szolgáltatások kapcsán, és válsághelyzetben jobb megtartani a 

komolyságot. Ráadásul a látszat ellenére sok elmélet szerint a humor háttere negatív, 

hiszen a csattanó sokszor mások kárára történik, és a nevetség tárgya is valamiféle hiba. 

És ugyan melyik hirdető akarná, hogy kinevessék termékét vagy szolgáltatását? Vagy, 

ami talán még rosszabb: ugyan ki akarná a lehetséges vevőit nevetségessé tenni? 

Lássuk tehát, hogy mikor is érdemes nevetni, milyen jellegű humor működhet a 

televíziós reklámokban, és hogyan tud egyáltalán segíteni a humor a hirdetésben. 

Pénzügyi megbízhatóság a visszájáról 

A pénzügyekről nem feltétlenül a nevetés és a játékosság jut eszünkbe, éppen ezért 

érdekes, ha a bankszektor humorral reklámoz. 2007-ben bukkant fel például a 

Budapest Bank arcaként a Stefanovics Angéla színésznő által megformált Emese alakja. 

A legtöbb reklám hasonló módon épült fel: a végletekig lelkes Emese előállt egy kedves, 

de kissé oktondi ötlettel, ami szerinte megkönnyíthetné a banki ügyintézést – amire 

persze a bank is kínál igazi, komoly megoldást. Mivel Emese reménybeli banki 

alkalmazottként jelent meg a reklámokban, nevetséges karakterét a potenciális 

ügyfeleknek nem kellett magukra venniük, de szórakoztató alakját könnyen 

megjegyezték. Használata ötletes lépés volt, hiszen a megmosolyogtató ötletekkel 

összevetve a bank valódi lehetőségei sokkal észszerűbbnek, elfogadhatóbbnak, jobbnak 

tűntek. 
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109. ábra: BB Reklám - Emese 0. rész, állásinterjú 

Fikció és valóság kontrasztjának kihasználása így nem is ritka: hasonló logikával 

hirdetett a Cofidis személyi kölcsönöket értékesítő vállalat is. Reklámsorozatukban egy 

képtelen, abszurd állítás mellett tüntettek fel egy tényt magukról. A képtelen szpotok 

az abszurdum erejét kihasználva erősítették a Cofidis ajánlatainak valóságosságát. 

 

110. ábra: Cofidis - Hihetetlen, de igaz! Unikornis preroll 

A szabad képzelet = többletérték 

Az abszurd humor talán az egyik legjellemzőbb humorfajta, ha reklámokról van szó. Az 

abszurd esetében a humor forrása a logika szándékos megsértése, hogy a váratlan és 

kiszámíthatatlan elemek meghökkentsék a befogadót. Egy régebbi, hazánkban is futott 

Mentos-reklám remekül bemutatja, hogyan is működik ez. Eleinte csak békésen 

legelésző haszonállatokat látunk, akik aztán hirtelen fűnyíróra pattannak. A motorosok 

módjára vágtató juhok látványa kellően meghökkentő. És, bár az egész teljes 

mértékben ellentmond a valós világ logikájának, a szlogent megvizsgálva a látottak 

mégis értelmet nyernek: “Save your mouth for Mentos”, azaz tartogasd a szádat a 

Mentos cukorka számára – és mivel a juhok is ezt eszik, fűnyírási alternatíva után 

kellett nézniük. Mivel a reklám nem céltalan, sőt, nagyon is konkrét célokkal 

rendelkezik, ez a humorfajta akkor tud a legjobban működni, ha a hirdetett termékkel 

vagy szolgáltatással összefüggésben a megszegett logika végül valahogy mégis értelmet 

nyer. 

https://www.youtube.com/watch?v=ItV-TOkr5qY
https://www.youtube.com/watch?v=w1TIjWfrU68
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A televíziós reklámok befogadásának módját tekintve tehát abszurd csattanóra építeni 

több szempontból is praktikus. Egyrészt a reklám lehet kellően rövid, hiszen az 

abszurdum nem igényel sok felvezetést és magyarázatot. Másrészt a döbbenet, a 

meghökkenés erőteljes reakció, így fokozottan hatásos lehet – amennyiben fogékony 

rá a célközönség. 

 

111. ábra: Mentos Sheep Commercial . Funny 

A túlzás érthető és csökkenti a terheket 

Az abszurd humor mellett remekül működhet még a paródia, a túlzás is. Talán sokan 

emlékeznek azokra a Snickers reklámokra, amelyek az éhes embereket parodizálták. 

Az éhség miatt fáradt, nyűgös, ügyetlen illetőt a negatív tulajdonságokat túlzóan 

képviselő karakterekkel jelenítették meg. A humorosságot fokozta, hogy az éhes 

karaktereket nem egyszer olyan hírességek játszották, mint Betty White, Elton John, 

vagy a Mr Beant megformáló Rowan Atkinson. 

 

112. ábra: snickers-reklám 2010 

Ahogy a Snickers esetében is történt, a humor a márka védjegyévé is válhat. 

Az elsősorban férfiaknak szánt dezodorokat és borotválkozás utáni arcszeszeket gyártó 

Old Spice például fogta a férfiasság fogalmát, és eltúlozva, eltorzítva tárta azt elénk. 

2010-ben két egykori NFL-játékost is szerződtettek. Terry Crews izmos alakja 

képviselte az erőt: a legtöbb reklámban félmeztelenül szerepel, izomzata sokszor kel 

végletes módon önálló életre, és beszédmódja is túlzottan hangos, üvöltő jellegű. 

https://www.youtube.com/watch?v=NlU1mhT84AA
https://www.youtube.com/watch?v=ZN_T_-mc2hk
https://www.youtube.com/watch?v=ZN_T_-mc2hk
https://www.youtube.com/watch?v=ZN_T_-mc2hk
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Isaiah Mustafa ezzel szemben a nőket hódító, lágy hangú sármőr paródiája. Mivel 

mindkét bemutatott férfitípus irreális, így ezek a reklámok mintegy mentesítik a 

célcsoportot az azonosulástól. A férfiasság nyomasztó ideája helyett a márka inkább azt 

üzeni: látjátok, képesek vagyunk nevetni magunkon. 

 

113. ábra: [ReZe365] Old Spice Danger Zone-reklám 2011 (Legyen férfias az illatod. Mert férfi vagy) 

A komédia segíti a történetet 

Előfordulhat még reklámokban helyzetkomikum is. Ez a fajta humor talán a 

háztartáshoz, családi idillhez kapcsolódó reklámokhoz illeszkedik a legjobban: könnyű 

dekódolni, széles célközönsége lehet. Az alábbi reklám magyarul is futott. A főszereplő 

férfi, mióta a Bonux új mosószerét használja, imádja a törölközők illatát. Ám hamar 

kiderül, az a törölköző valójában a kutyáé. Egy egyszerű félreértésről van szó, mégis 

működik. 

 

114. ábra: Reklama - Bonux 3v1 (CZ, 2017) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d8TouF4zmRk
https://www.youtube.com/watch?v=d8TouF4zmRk
https://www.youtube.com/watch?v=d8TouF4zmRk
https://www.youtube.com/watch?v=JTkTanfsFfk
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Óvatosan az iróniával! 

Ritkán használják viszont reklámokban az iróniát és a szarkazmust. Mindkét 

humorfajta lényege, hogy a kimondott jelentést felülírja a közlés módja. A hallott 

szavak befogadása után dekódolni kell a kontextust is. Fennáll viszont a veszély, hogy 

a reklám nézőjéhez csak az elsődleges jelentés jut el, mert valamilyen okból nem tudja 

a közlés módját értelmezni. A reklámok üzenetének azonban világosnak, tisztán 

érthetőnek kell lenniük – így ezekkel ritkán találkozhatunk. A reklámkészítés kreatív 

folyamat, de a humor is ugyanúgy kreativitást igényel. Éppen ezért jelentős eredmény, 

ha egy vicces reklámra még évek elteltével is emlékeznek az emberek. Sokat segíthet a 

márka építésében, de óvatosan kell bánni vele, hiszen biztosan mindenki tudna 

humorosnak szánt, de annál idegesítőbbre sikerült reklámokat is felsorolni. 

Feladatok 

Gondoljátok végig, hogy az alábbi termékek/szolgáltatások marketingeseiként ti 

készítenétek-e humoros reklámot? Ha igen, miért, ha nem, miért? Ha igen, milyen 

jellegű humort használnátok? 

 sportos autó, amelyet elsősorban tehetősebb, felnőtt férfiaknak próbálnak eladni 

 telekommunikációs cég új szolgáltatása, amely az idősebbeknek szól 

 utcai sportcipő, amelyet fiataloknak szánnak 

 tusfürdő új illattal, kifejezetten nőknek 

 új áruházlánc jelenik meg Magyarországon, kedvező árakat ígér 
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AZ ÁLHÍREK IS PÉNZZEL TÁPLÁLKOZNAK 
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Hogyan tartják életben a reklámok az álhíreket? 

Ajánlott a 7–10. évfolyam számára! 

Egyre többet beszélünk és egyre többet tudunk az álhírekről, 

működésmódjukról, fajtáikról, káros hatásaikról. Mégis úgy tűnik, az 

álhíroldalak továbbra is virágoznak. Az egyre szigorodó törvényi előírások 

és a kamuoldalakat leleplező tényellenőrző oldalak ellenére sem tűntek el, 

sőt, még csak visszafogottabbak sem lettek. És ha valaki azt gondolná, hogy 

ebben szerepe van a pénznek, akkor jó úton jár. 

A legelemibb gazdasági logika, hogy az előállított termékeket el kell adni, ám minél 

nagyobb a verseny a piacon, annál rögösebb a fogyasztóhoz vezető út. Sokféle 

praktikával lehet az embereket vásárlásra csábítani, de a leginkább használt forma a 

reklámozás. A kereskedelmi üzenetek tervezésénél pedig a legfontosabb kérdés az, 

hogy hová kerülnek majd – ez meghatározza ugyanis a reklámok sok paraméterét: egy 

rádióreklámban például nem lehetnek képek. 

Ma már egyre fontosabb hirdetési közeg az online tér: az eléréshez viszonyítva 

gazdaságosnak számítanak a neten szétszórt reklámok, másrészt azonnal 

megvásárolhatóvá teszik a hirdetett terméket (elég belekattintani a hirdetésbe, hogy a 

webshopban találjuk magunkat), és ami talán a legfontosabb: a sütik segítségével 

rengeteg információ nyerhető a felhasználókról, azaz nagyon jól célozhatóak az 

internetes reklámok. Nem véletlen, hogy 2021-ben a Coca-Cola is megpróbálta 

megnövelni a targetált, azaz célzott reklámokra szánt költéseit.  

A tartalom a digitális térben megfelelő eszközök, szoftverek és kreatív ötletek 

mozaikdarabkáiból áll össze – mindez pénzbe kerül, és minél nívósabb a kontent 

(jelentse ez akár a megbízhatóságot, akár az érdekességet, esetleg a frissességet), annál 

többe. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a netes tartalmak úgy léteznek a többség 

fejében, mint ingyenes dolgok. Ez viszont azt jelenti, hogy még nagyobb szerepe van a 

reklámozóktól érkező pénznek a tartalomgyártásban, hiszen ezek hoznak bevételt. 

(Vannak persze olyan online lapok, amelyek előfizetéshez kötik a hozzáférést, de 

jelenleg még ez a ritkább.) Minél több munkát, eszközt igényel a tartalom előállítása, 

annál többe kerül, ezért a reklámhelyek is egyre drágábbak – nézzünk számokat: az nlc, 

az egyik legnagyobb online női magazin munkatársai az 1 100 000 oldalletöltés/nap, 

507 000 látogató/nap és 802 000 Facebook-követő éléréséért napi 50-60 cikket 

alkotnak meg, cserébe a legolcsóbb sztenderd hirdetési hely az oldalon napi nettó 

340.000 Ft-ba kerül. 

  

https://kreativ.hu/cikk/a-coca-cola-megduplazta-reklamkolteset-2020-hoz-kepest
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Az üzleti lehetőség 

Manapság mindenki tartalomgyártó is: fotókat, videókat oszt meg a közösségi 

felületeken a gördeszkás trükkjeiről vagy élete első rappeléséről, esetleg élőben 

közvetíti, amint rekordokat dönt egy videójátékban. Az internet népe pedig (néha 

mindenféle racionális ok nélkül) felkapja ezeket a tartalmakat. A koncentrálódó 

figyelem viszont üzleti lehetőséget rejt: például a YouTube (azaz a Google) bizonyos 

peremfeltételek (pl.: minimum 1000 feliratkozó) teljesülése esetén maga kínálja fel a 

tartalom hirdetési felületként való felhasználásának az esélyét. 

Az üzleti lehetőség itt a tartalomgyártók és a hirdetők összekapcsolásában van: a 

Google ügyesen az egymást még nem ismerő felek közé lép, akik rajta keresztül már 

kezet rázhatnak egymással. Persze ezért pénzt kér a techcég, de érdemi munkát is 

végez, a Google AdSense oldalán így fogalmaznak: „A tartalomkészítés időigényes 

feladat – a bevételszerzésnek azonban nem kell annak lennie”, ezt a részt intézi a 

Google a bevétel 32%-áért. És mit értékel olyan nagyra az óriáscég a többnyire amatőr, 

kedvtelésből létrehozott kontentekben? Hát azt, hogy nem minden hirdető játszik 

nagyban: az nlc hirdetési tarifáit (azaz az ott előállított tartalom színvonalát és az általa 

generált figyelmet) csak a nagyobb cégek tudják megfizetni, a kisebbeknek olcsóbb 

hirdetési helyek kellenek, még akkor is, ha azok tartalma halványabb, nyersebb, 

ügyetlenebb, azaz jóval kisebb elérést jelentenek. Általában ezen az alsóbb szinten 

nincs meg a szakmai tudás, idő, kapcsolatrendszer sem a hirdetők, sem a 

tartalomgyártók oldaláról a reklámelhelyezéshez, valószínűleg a többség nem is akarna 

vagy merne bajlódni ezzel. A fenti példához visszatérve: ők nemhogy nem ráznának 

kezet, ki sem nyújtanák a kezüket egymás felé. De nem is kell, mert itt van a Google. 

(32%-ért.) 

Egy reklám titkos élete 

A nagy telekommunikációs vállalat, a Magyar Telekom lenti reklámja a 

mindenegybenblog.com oldalon jelent meg. 

 

https://www.google.com/intl/hu_hu/adsense/start/?gclid=EAIaIQobChMI9aX3ncHi-gIVjOd3Ch0D8wB1EAAYAiAAEgK51PD_BwE
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De mi is itt a látnivaló? Ha alaposabban szemügyre vesszük az oldalt, mondjuk ezt a 

cikket: Szörnyen eltorzult Margot Robbie arca! Nézd meg mi lett a gyönyörű 

modellel…, akkor gyanús dolgokra lelünk. A cím ellentmond a szöveg első sorának, 

„…nézd meg, mi lett a gyönyörű modellel” – „…Oscar-jelölt színésznő”, de a szörnyen 

eltorzult arc olvastán sem arra számítunk, hogy egy szerep kedvéért kisminkelték 

Margot Robbie-t, ezért joggal érezhetjük becsapva magunkat. Ezek fényében a címbeli 

„nézd meg” felszólítás is tukmálássá válik. Nem véletlenül vannak rossz érzéseink, az 

ilyen megtévesztő tartalmakat nevezik álhírnek. Abban, hogy pontosan milyen 

kontentet sorolnak ide, segít ez az infografika – a példaként kiemelt álhírünk a 

kattintásvadász kategóriába tartozik. Vagyis a Telekom egy megtévesztő tartalmakkal 

is operáló oldalon (is) hirdet, csúnyán fogalmazva: pénzeli ezt a vállalkozást. 

A kérdés, hogy árt-e egy márka imázsának, ha ilyen oldalon jelenik meg a logója? Végül 

is a tartalomhoz nyilvánvalóan semmi köze. Nézzünk egy korábbi, nagy port kavaró 

esetet 2016-ból! Maria Sarapova teniszező, aki akkoriban a világ legjobban kereső női 

sportolója volt, megbukott egy doppingteszten. Hogyan reagáltak erre azok a márkák, 

amelyeknek a reklámarca volt Sarapova? A Nike, a Tag Heuer és a Porsche is 

felfüggesztette az együttműködést a játékossal. Nyilván azért, mert egy márka 

imázsának nem tesz jót, ha egy csalót támogat. A Nike sportruházatot árul, ezért egy 

sikeres sportolóval reklámozza a termékeit: „a mi cipőnkben, pólónkban tud ennyire 

sikeres lenni, mi is hozzáadunk valamit a teljesítményéhez”. Milyen üzenete van annak, 

hogy hiába a profi szerelés, mégiscsak tiltott szerek kellenek a győzelemhez? 

A telekommunikációs vállalatot is minden bizonnyal zavarja, hogy egy kamuoldalt 

támogat a reklámköltéseivel. És itt meg is állhatunk, mert érdemes lenne mindkét 

állítást (a vállalatot zavarja; a mindenegybenblog.com kamuoldal) tényekkel 

alátámasztani. Kezdjük a weboldallal: könnyedén ellenőrizhető, hogy ennek az 

oldalnak nincsen impresszuma, azaz nem tudni, ki az oldal tulajdonosa, hol van az 

irodájuk, mi a telefonszámuk, még csak egy e-mail sincs megadva, amelyen fel lehetne 

venni velük a kapcsolatot, másrészt egyetlen szerző nevét sem találjuk meg: mindent 

„admin” írt. A Telekom esetében pedig a World Federation of Advertisers (WFA, azaz 

a Hirdetők Világszervezete) által megfogalmazott Global Media Charter azon részét 

idézzük, amelyik arról szól, hogy a szervezet tagjai tudják, hogy az ő reklámköltéseik 

tartanak életben megtévesztő oldalakat, és elkötelezik magukat amellett, hogy nem 

támogatnak az embereket megtévesztő tartalomgyártókat, sőt, erre kérik a partnereiket 

is. A Telekom tagja a szervezetnek, tehát magáénak vallja ezt az álláspontot. Persze 

valószínűleg a jelentős magyar bank és a kiskereskedelmi hálózat sem örül (bár nem 

tagjai a WFA-nak), amikor a hirdetése egy megtévesztő tartalom mellett bukkan fel, itt 

épp az avilagtitkai.com oldalon: 

http://mindenegybenblog.com/?p=4917
http://mindenegybenblog.com/?p=4917
https://buvosvolgy.hu/tudastar/cikk/Mik_azok_az_alhirek
https://www.theguardian.com/sport/2016/mar/08/nike-and-tag-heuer-cut-ties-with-maria-sharapova
https://www.theguardian.com/sport/2016/mar/08/nike-and-tag-heuer-cut-ties-with-maria-sharapova
https://wfanet.org/about-wfa/our-members/global-brands
https://avilagtitkai.com/articles/view/videon-a-robotno-aminek-allampolgarsagot-adtak-eloszor-a-vilagon-felelmetes-az-emberek-kora-lealdozoban


148 

 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! 

Mi is zajlik itt? Vannak olyanok, akik felismerték, hogy a tartalomgyártással pénzt lehet 

keresni, ha elég érdekes, figyelemfelkető az, amit csinálnak, azaz, ha kicsikarnak 

valahogy egy kattintást a netezőkből. Ez viszont vagy úgy lehetséges, hogy valaki profi 

apparátussal dolgozik (ami drága), vagy úgy, hogy olcsón. Az olcsóság sokszor azt 

jelenti, hogy ellenőrizetlen, eltorzított információk kerülnek az oldalra, gyakran rosszul 

megírva, helyesírási hibákkal, újra meg újra felmelegítve. A durvább eset, amikor 

egyszerűen eltulajdonítanak, jelöletlenül újraközölnek valamit. Itt például Kun Orsolya 

cikkét olvashatjuk a 24.hu-n: 

 

  

https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2020/06/21/maroslele-valyoghaz-felujitas/
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Itt pedig azokat, akik közkincsnek tekintik a munkáját: 

   

De engedély nélkül használhatnak fel képeket is (vagy azok biztonsági vízjel fölötti 

részét): 

 

A kép tulajdonosa egyébként az epa (European Pressphoto Agency): 

 

Az ilyen megtévesztő híroldalaknak a szerzői nyilván pénzt akarnak keresni, hiszen tele 

van reklámokkal az oldaluk, és legtöbbjük a Google kódját használja. Más módon nem 

is lehet velük hirdetési szerződést kötni, mert nincs sem impresszumuk, sem bármilyen 

elérhetőségük. 

https://epaimages.com/search.pp?page=8
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Érdemes összevetni, hogy mit találunk mondjuk az nlc.hu és az avilagtitkai.com 

médiaajánlat és kapcsolat menüjében. (És ha már arra jár valaki, akkor az 

impresszumot se hagyja ki.) Csakhogy ne kelljen az avilagtitkai.com-ra is kattintani: 

 

A cégek viszont hirdetni szeretnének, ezért reklámköltéseik egy részét rábízzák az olyan 

szolgáltatókra, mint a Google. A fenti, példaként hozott oldalak is mutatják, a Google 

szűrőjén azért viszonylag könnyű átcsusszanni, főleg, ha nem angol nyelvű tartalomról 

van szó: a ProPublica több ezer weboldal vizsgálata alapján arra jutott, hogy míg az 

angol nyelvű, megbízhatatlan oldalak 13%-án futnak a Google hirdetései, addig a 

harminc legnagyobb szerbiai, boszniai és horvátországi oldalból huszonhaton. Bár az 

eredményeik publikálása előtt a Google-nek is elküldtek néhányat az általuk felfedezett 

példák közül, a cikk megjelenéséig ezeknek csak kis részét zárta ki a Google a hirdetési 

hálózatából. (Érdemes erről elolvasni az Urbanlegends cikkét.) 

A helyzet tehát az, hogy az ügyeskedők ki tudják használni, hogy a nagy cégek sok pénzt 

költenek online hirdetésekre, de nem tudják ellenőrizni, hogy milyen felületekre kerül 

a reklámjuk, és ezzel akaratlanul is életben tartanak álhíroldalakat. 

Mit lehet tenni? 

A Google-t nagyon nehéz lenne rászorítani, hogy minden vele szerződő tartalomgyártót 

ellenőrizzen, ráadásul nem lehet azt állítani, hogy teljesen tétlen lenne: 2021-ben 63 

ezer webhelyről távolított el általa kihelyezett hirdetéseket. A reklámozók nem fogják 

magukra vállalni a tartalomszűrés feladatát, inkább elvárják a hirdetéseiket elhelyező 

partnereiktől, hogy tegyék ezt meg. Természetesen az szóba sem jöhet, hogy ne 

hirdessenek. Persze megjavulhatnának azok is, akik álhíreket írnak, de erre még 

kevesebb az esély. 

A netezők számára marad a tudatos tartalomfogyasztás. Az álhíroldalak a közösségi 

médiában ajánlgatják magukat, és amikor egy ismerőstől érkezik a megosztás, 

óvatlanabbak vagyunk. A legcélravezetőbb tisztában lenni azzal, hogy melyik tartalom 

megtévesztő, milyen eszközökkel élnek, hogy kattintásra csábítsanak, hogyan lehet 

kiszűrni az ilyen oldalakat (impresszum!)… vagyis, hogy mire érdemes, és mire nem 

érdemes kattintani, ha nem akarunk magunk is jövedelmet terelni a hírökoszisztéma 

kalózai felé. 

  

https://www.urbanlegends.hu/2022/11/google-ads-hirdetesi-rendszer-alhirek/
https://buvosvolgy.hu/tudastar/cikk/Hogyan_ellenorizheted_egy_cikk_hitelesseget
https://buvosvolgy.hu/tudastar/cikk/Hogyan_ellenorizheted_egy_cikk_hitelesseget
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Feladatok: 

1. Vajon mennyi bevétele van egy álhíroldalnak? Derítsd ki, hogy havonta, mondjuk 

októberben mennyi reklámbevétele lehetett az avilagtitkai.com oldalnak! 

2. Mi a különbség a figyelemfelkeltés és a kattintásvadászat között? Vesd össze a 

cikkben is említett négy cikk címét, és fogalmazd meg a különbségeket! 

a. Álomszép porta lett a nagyszülők egykori vályogháza 

b. Álomszép ház lett a nagyszülők értéktelennek gondolt vályogházából 

c. Örököltek egy romos vályogházat, így varázsolták át amerikai stílusú 

álomházzá! Meseszép! 

3. BÁMULATOS!! EZ a magyar házaspár CSODÁT művelt a megörökölt romos 

vályogházukkal! ÍGY varázsolták át amerikai stílusú álomházzá, melynek csodájára 

járnak a szomszédok is. – Szerintetek milyen lett? 

4. Miért gyanús szerzői jogilag a Margot Robbie-ról a mindenegybenblog.com oldalon 

közölt kép? Hogyan lehetett kideríteni, hogy honnan származik a kép? 

5. Olvasd végig ezt a cikket: Videón a robotnő, aminek állampolgárságot adtak, először 

a világon! Félelmetes: az emberek kora leáldozóban?, és a buvosvolgy.hu-n lévő 

infografika segítségével sorold be a megtévesztő tartalmak kategóriáiba! 

6. Keress olyan esetet, amikor kiderült, hogy ki áll egy megtévesztő oldal mögött! 

Miért bukott le? 

Megoldások: 

1. A feladat megoldásához a weboldal látogatottsági adataira és a hirdetési tarifákra 

lesz szükség. Előbbi megtalálható a similarweb netes statisztikákkal foglalkozó 

oldalán, a hirdetési tarifák pedig a Google AdSense oldalán elelnőrizhetőek ebben 

a kalkulátorban. Ha az októberi 67700-as látogatószammal számolunk, akkor, 

mivel az AdSense éves becslést ad meg: 1625$/12=135$, ez 400-as árfolyammal 

számolva 54.000 Ft, de ebből 32%-ot levesz a Google, azaz 36.720 Ft lehet a bevétel. 

2. Az eredeti cím („Álomszép porta lett a nagyszülők egykori vályogháza„) 

figyelemfelkeltő, az „álomszép” szó erős töltést hordoz, de ezen kívül más eszközt 

nem használ. A többi, kattintásvadász címnél jól megfigyelhető, hogy egyre erősebb 

érzelmi töltést hordoznak, pl.: ellentéttel: álomszép–értéktelen; ismétléssel: 

varázsol, álomház, meseszép; illetve kattintásra buzdítanak, némelyik csak 

finoman: „így varázsolta át…”, némelyik nyíltan: „Szerintetek milyen lett?”. A 

kattintásvadászat jól tetten érhető az írásjelekben: a felkiáltójelek halmozása (bár a 

helyesírási szabályok szerint vagy egy vagy három szerepelhet, itt meg kettő van) 

vagy a csupa nagybetűs írásmód is ennek a jele. A címek egyre hosszabbra híznak, 

minél több hatáskeltő eszközt zsúfol beléjük a szerzőjük. 

  

https://egyazegyben.com/alomszep-haz-lett-a-nagyszulok-ertektelennek-gondolt-valyoghazabol-122490
https://avilagtitkai.com/articles/view/videon-a-robotno-aminek-allampolgarsagot-adtak-eloszor-a-vilagon-felelmetes-az-emberek-kora-lealdozoban
https://avilagtitkai.com/articles/view/videon-a-robotno-aminek-allampolgarsagot-adtak-eloszor-a-vilagon-felelmetes-az-emberek-kora-lealdozoban
https://buvosvolgy.hu/tudastar/cikk/Mik_azok_az_alhirek
https://www.similarweb.com/website/avilagtitkai.com/
https://www.google.com/intl/hu_hu/adsense/start/?gclid=EAIaIQobChMI9aX3ncHi-gIVjOd3Ch0D8wB1EAAYAiAAEgK51PD_BwE
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3. A kép gyaníthatóan valamilyen nagy külföldi rendezvényen készült (pl.: M. R. 

ruhája, frizurája, a háttérben lévő feliratrészlet jelzi ezt), ezért sejthető, hogy egy 

magyar, nem a mainstream online médiához tartozó oldal nem fog fotóst küldeni 

egy ilyen eseményre. Már csak azért sem, mert ez igazából senkinek, még a nagyobb 

oldalaknak sem érné meg, olcsóbb megvenni valamelyik nagy hírügynökségtől a 

fotót. A kép megtalálásában a fordított képkeresés segít. 

4. Kattintásvadász és elfogult: a robotokat, a mesterséges intelligenciát gyilkosnak 

állítja be (ráadásul filmek alapján). 

5. Például: Hírhedt magyar kamuhíroldal-hálózatot lőtt le a Facebook. Azért bukott 

le, mert egy kutató arcképével és nevével visszaélve próbálta hitelesíteni az álhíreit, 

de az illető feljelentést tett. 

 

https://index.hu/tech/2018/06/27/hirhedt_magyar_kamuhiroldal-halozatot_lott_le_a_facebook/
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