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Elő szó 
 

 

Je len ki ad vány a Dér Cs. De zső és Zachar Ba lázs ál tal szer kesz tett Új utak  

a mű vé sze ti me nedzs ment ben cí mű, 2011-ben meg je lent kö tet foly ta tá sá nak 

te kint he tő. Cél ja, hogy a kul tu rá lis mar ke ting és kom mu ni ká ció ak tu á lis trend-

jeit, a di gi tá lis vi lág kul tu rá lis szak te rü let hez kap cso ló dó le he tő sé ge it mu tas sa 

be és se gít sé get nyújt son az online tér ben va ló el iga zo dás ban, hi szen ma ott 

gya ko rol hat juk a leg na gyobb ha tást a fo gyasz tó ink ra. A digitalizációban már 

utat tör ma gá nak a mű vé szet is, amely fel is mer te az app li ká ci ók ban, vlogok-

ban, blogokban és egyéb plat for mok ban rej lő le he tő sé ge ket. 

 

A mo dern hir de té si tren dek adu ászai az influenszerek let tek. Az új ki a dás 

elemzi a mak ro- és mikroinfluenszerek le he tő sé ge it és sze re pe it a ha zai kul tu -

rá lis szfé rá ban, to váb bá vá laszt ad ar ra, mi ért van ke ve sebb mű vé sze ti té má ra 

spe ci a li zá ló dott influenszer, mint amennyi re a pi ac nak szük sé ge van. A könyv 

gya kor la ti pél dá kon ke resz tül mu tat ja meg a kü lön bö ző kö zös sé gi mé dia ol da -

lak ke ze lé sét. A kul tu rá lis in téz mé nyek mar ke ting jé nek és ar cu la tá nak el en -

ged he tet len esz kö ze a YouTube, a Facebook, az Instagram, va la mint más kö -

zös sé gi fe lü le tek hasz ná la ta, ame lye ken már meg kezd ték tér hó dí tá su kat az élő 

vi de ók, va la mint a 360 fo kos ka me ra és a streamelés hasz ná la ta is. Mind ezek 

a kul tu rá lis in téz mé nyek sze mé lyes hang vé te lét erő sí tik a kö zön sé gük kel va ló 

két ol da lú kom mu ni ká ci ó juk ki ala kí tá sá ban. Egy szer re építenek bi zal mat, hír -

ne vet és már kát. A meg ter ve zett tar ta lom gyár tás, az ügye sen és kre a tí van vál -

ta ko zó nem fi ze tett és fi ze tett meg je le né sek al kal ma zá sa hosszú tá von mind 

hoz zá já rul a na gyobb for ga lom el éré sé hez. Az online tér és a digi ta lizáció pro -

fesszi o ná lis al kal ma zá sa má ra meg ke rül he tet len né vált a kul tu rá lis és mű vé -

sze ti lé te sít mé nyek éle té ben, a vir tu á lis kö zös ség, il let ve kö zön ség lét re ho zá -

sá ban és fenn tar tá sá ban. 

 

A kul tu rá lis mar ke ting és kom mu ni ká ció vi lá gá ba ka la u zo ló kö tet fő cél ja, hogy 

gya kor la ti pél dá kon ke resz tül mu tas sa be azo kat a szak mai tren de ket, ame lyek 

se gí tik a kor sze rű mar ke tingstra té gia meg ter ve zé sét és meg va ló sí tá sát, il le tő -

leg eset ta nul má nyok kal szem lél tesse a pro fesszi o ná lis ügy nök sé gek és a mű -

vé sze ti in téz mé nyek si ke res együtt mű kö dé sét. 

 

In ter jú alany ként a kö vet ke ző szak em be rek vol tak a se gít sé günk re, akik nek 

ez úton is kö szö ne tet mon dunk: 

• Ádám Or so lya Head of PR – Positive Adamsky, by Hinora Group, 

• Balogh Má té And rás ügy ve ze tő – kortársPRos, 

• Fabricius Gá bor film ren de ző, in no vá ci ós igaz ga tó – Republic Group, 
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• Fü löp No é mi fo tog rá fus, 

• Kraj Hen rik igaz ga tó, ar tis ta – Circus America, 

• Nagy Ka ta lin szí nész nő, 

• Petrekovits Már ton mar ke ting me ne dzser – Spirit Szín ház, 

• Rekeczki Ro land ter ve ző gra fi kus, 

• Vas-Zol tán Iván ren de ző, di rek tor – Tesla Te át rum, 

• Zámbó An na Head of PR – Republic Group. 

 

Külön is köszönetet szeretnénk mondani a Magyar Művészeti Akadémia Mű vé -

szet elméleti és Módszertani Kutatóintézet vezetőségének, illetve munkatár sai -

nak, akik támogatása nélkül nem készülhetett volna el a kiadvány. 

 

A szer zők



Kul tú ra és pi ac ku ta tás 
 

 

Kö zön ség ku ta tás a XX. szá zad ban 
 

Az el ső al fe je zet ben a ku ta tás tör té net tel fog lal ko zunk: a kul tu rá lis in téz mé nyek 

kö zül a szín há za kat vesszük gór cső alá. Azt vizs gál juk, hogy mi re vol tak kí -

ván csi ak a kö zön sé gük kel kap cso lat ban. Mi lyen for má ban kér dez ték meg a lá -

to ga tó kat és mér ték fel az igé nye i ket? Mi lyen konk lú zi ó kat von tak le be lő le? 

A ku ta tá si ered mény vál toz ta tott-e a ké sőb bi ek ben a szín ház mű kö dé sé ben? 

Ha igen, ho gyan? Ha nem, mi ért nem? 

A szín há zak so ká ig csak el mé le ti szem pont ból vizs gál ták né ző i ket. „Az em -

pi ri kus ku ta tá sok csu pán az 1920–30-as évek ben kez dőd tek. Meyerhold ren -

de ző asszisz ten se, Vaszilij Fjodorov olyan kér dő ívet dol go zott ki, amely »húsz 

le het sé ges né ző re ak ci ót tar tal ma zott a tel jes csönd től a szín pad meg ost rom -

lá sá ig. A kér dő ív alap ján pe dig Fjodorov rög zí tet te a né zők nek az elő adás alatti 

kö hö gé sét, ne ve té sét és más hall ha tó és lát ha tó re ak ci ó it.« Azon ban a kor kri -

ti ku sa, Mi ha il Zagorszkij tá mad ta a kér dő ívet, mert nem vizs gál ta, hogy »ki rea -

gált mi kor, ho gyan és mi re«.”1 

Na gyon iz gal mas a kér dő ív alap gon do la ta, hi szen az al ko tók nak min dig fon -

tos a né ző re ak ci ó ja. Ha a szí nész hall ja, hogy a kö zön ség moz go lód ni, kö hög ni, 

csö rög ni kezd, ak kor fruszt rált tá vál hat a szín pa don, és ez rá nyom hat ja a bé -

lye gét az elő adás ra is. Jobb eset ben vi szont a szí né szek na gyobb ener gi á val 

fo koz zák a han gu la tot. A Fjodorov ál tal ké szí tett kér dő ív ta lán még ma is hasz -

no sít ha tó, fő leg a kü lön fé le új ge ne rá ci ós esz kö zök vizs gá la tá nál. A ma gyar 

szín ját szás ra leg in kább Sztanyiszlavszkij ren de zői mód sze re ha tott, aki sze -

rint előbb jön lét re az ér ze lem, az tán a moz gás. De Meyerhold ren de zői el mé -

le té re is van nak itt ho ni pél dák. Mind két mód szert iz gal mas le het ilyen, né zői 

han gu la tot vizs gá ló kér dő ív vel ku tat ni. Azon ban ez nem csak a szín ház vi lá -

gá ra ér vé nyes. A mú ze u mok, a ga lé ri ák, a mo zik és a cir ku szok ese té ben is 

több szem pont ból ér vé nyes és hasz nos ta pasz ta la tok kal szol gál na egy ilyen 

vizs gá la ti mód szer, ki egé szít ve Mi ha il Zagorszkij kri ti kus ér ve lé sé vel. 

A szá zad for du lón je le nik meg a ku ta tás ban a pi a ci szem lé let. Im re Zol tán  

a né ző kö zön ség ku ta tá sá nak két for má ját kü lön böz te ti meg: a befogadáskuta -

tást és a kö zön ség fel mé rést. 

9

1      Szín ház és szo ci o ló gia ha tá rán. Szerk. DEMCSÁK Ka ta lin, IM RE Zol tán, Bp., Ki já rat, 2005, 111.; 
MAR TIN, Jacqueline – SAUTER, William (et al.): Understanding Theatre performance analysis in 
theory and practice. Stock holm, Almqvist & Wiksell, 1995, 26. 



A befogadáskutatás Fjodorov vizs gá la tá hoz ha son ló. Azt ta nul má nyoz za, 

hogy „a né zők mit él tek át az elő adás be fo ga dá sa kor, il let ve ho gyan ta pasz -

tal ták meg a szín há zi ese ményt. [...] A ku ta tó a né ző té ren ülő kö zön ség de mog -

rá fi ai, kul tu rá lis, és szín há zi dif fe ren ci á ló dá sá ra kí ván csi, mely nek fel mé ré sé -

hez a kö zön ség fel mé rés nél hasz ná la tos szo ci o ló gi ai és sta tisz ti kai mo del le ket 

al kal maz za.”2 

„A kö zön ség fel mé rés nél szo ci o ló gi ai, fő leg sta tisz ti kai mód sze re ket hasz -

nál nak, mi vel a kö zön ség össze té te lé re és kul tu rá lis at ti tűd jé re kí ván csi ak. [...] 

Egy részt a kul tu rá lis ese mé nyek szá mát mér le ge lik, más részt ki mu tat ják, hogy 

a né ző mennyit költ kul tu rá lis ese mé nyek re és te vé keny sé gek re.”3 

Ilyen mennyi ség ku ta tást ma is al kal maz nak a kü lön fé le pi ac ku ta tá sok so -

rán. Na gyon hasz nos ada to kat le het ezek ből ki szűr ni, ame lyek a ké sőb bi stra -

té gia al ko tás nál vál nak kü lö nö sen hasz nos sá. Pél dá ul tám pont ként szol gál hat  

a je gyek ára zá sá nál, hogy a né ző mennyit költ kul tu rá lis szol gál ta tá sok ra. Köz -

tu dott, hogy a kul tu rá lis in téz mé nyek ese té ben a mar ke ting fő cél ja a jegy el -

adás. 

Az em lí tett vizs gá la ti mód sze rek kö zül ez a leg össze tet tebb és a leg hasz -

no sabb. Szé les kö rű rá lá tást ad a kul tu rá lis in téz mé nyek né zői össze té te lé re, 

ami nagy se gít ség a cél kö zön ség ki ala kí tá sá ban. A PR-ben a meg fe le lő mé di -

um ki vá lasz tá sá hoz is nagy ban hoz zá já rul, ha az in téz mény is me ri a fo gyasz -

tó i nak, lá to ga tó i nak a szo ká sa it, ami még a rek lám üze ne tek meg fo gal ma zá sát 

is se gít he ti. A fo gyasz tói ma ga tar tás vizs gá la ta a XX. és XXI. szá zad ban el en -

ged he tet len a stra té gia al ko tás hoz és a meg fe le lő esz kö zök ki vá lasz tá sá hoz, 

mert ez zel sok kal ered mé nye seb bé és ha té ko nyab bá vá lik a kom mu ni ká ció. 

 

 

A pi ac ku ta tás je len tő sé ge a XXI. szá zad ban 
 

Si mon Ju dit egy 2016-ban írt cik ke sze rint az el kö vet ke zen dő húsz év ben két 

szél ső sé ges ten den cia fog ja meg ha tá roz ni a mar ke ting ku ta tást. „A leg pesszi -

mis tább szcenárió: a ha gyo má nyos pi ac ku ta tás már »ki öre ge dett«, a Big Data 

idő sza ká ban a vál la la tok meg pró bál ták az ügy fe le ket és a pi a co kat ma guk 

meg fi gyel ni és az ada ta i kat ke zel ni. Ma ez már au to ma ti ku san tör té nik: az in -

for má ció, a cse lek vés és a re ak ció össze van köt ve egymással és a pi ac ku ta -

tás fe les le ges al kat résszé vált”.4 
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2      DEMCSÁK–IM RE: i. m. (2005), 114. 
 
3      Uo., 112. 
 
4      SI MON Ju dit: Ku ta tás-mód szer ta ni tren dek a mar ke ting ben = Ve ze tés tu do mány, 2016, 4. sz., 59–60. 
       http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2352/1/VT2016n4p54.pdf 



A má sik ál lás pont sze rint a pi ac ku ta tás so sem fog fe les le ges sé vál ni, sőt,  

a stra té gia al ko tás el ső lé pé sei kö zött tart juk szá mon. Az in for má ció és a cse -

lek vés kö zött ok-oko za ti az össze füg gés, amit vizs gál ha tunk, de az in for má ció 

át adá sa előtt már szük sé ges fel mé rést vé gez ni. Ha nem is mer jük a cél cso por -

tun kat, ho gyan adunk át ne kik hi te les in for má ci ót? Ho gyan bír juk őket cse lek -

vés re? Egy jó kam pány hoz vagy egy kul tu rá lis in téz mény si ke res üz le ti mo -

dell jé hez el en ged he tet len a pi ac ku ta tás, fő leg a di gi tá lis be ván dor lók és a di -

gi tá lis benn szü löt tek vi lá gá ban. 

Az el ső, szél ső sé ges szem lé let el len pon to zá sa a de rű lá tó meg kö ze lí tés, 

amely sze rint „a pi ac ku ta tás so ha nem ját szott ek ko ra sze re pet az ér ték al ko -

tás ban, mint ma: a tech ni kai fej lő dés és a digitalizáció so ha nem lá tott mér ték -

ben nö vel te meg a ku ta tá si té má kat és a ku ta tá si le he tő sé ge ket.”5 

A kul tú ra nyel vén az ér ték nek sok kal gaz da gabb a tar tal ma, mint a Si mon 

Ju dit ál tal hasz nált össze füg gés ben. A mű vé szet ben előbb szü le tik meg az ér -

ték, a ku ta tás ,,csak” a kom mu ni ká ci ó ját se gí ti elő. Azon ban tény, hogy a digi-

talizáció új ka pu kat nyi tott meg és ren ge teg új le he tő sé get ad a ku ta tá sok el -

vég zé sé hez. 

Egy mű vé szi pro duk tum el adá sá hoz el en ged he tet len a cél kö zön ség össze -

té te lé nek és igé nye i nek a fel mé ré se. Úgy a leg ha té ko nyabb és leg ért he tőbb 

egy pro duk ció vagy egy ki ál lí tás kom mu ni ká ci ó ja, ha va ló ban a cél kö zön sé gét 

cé loz za meg. A szak em be rek esze rint al kot hat nak a ké sőb bi ek ben ügy fél ka -

rak te re ket, ame lyek hosszú tá von szin tén hoz zá já rul nak a kul tu rá lis in téz mé -

nyek ered mé nyes mar ke ting stra té gi á já nak a meg al ko tá sá hoz. 

 

 

Sze kun der és pri mer ku ta tás 
 

Egy jól fel épí tett már ká nak vagy a hoz zá kap cso ló dó üz le ti stra té gi á já nak el -

en ged he tet len ré sze a pi ac ku ta tás, ugyan is a fo lya mat vé gé re szá mos ér té kes 

in for má ci ót ka punk. A jól el vég zett mun ka nem csak vissza jel zést ad a cég ko -

ráb bi te vé keny sé gé ről, ha nem táv la ti üz le ti ösz tön zők kel is el lát ja a vál la lat 

szak em be re it. De ho gyan kezd jünk ne ki a ku ta tás nak? A ku ta tás el ső lé pé se  

a cél ki tű zé se: mi re ke res sük a vá laszt? A kö vet ke ző sza kasz ban a ki tű zött 

 célhoz al kal maz zuk az adat gyűj té si tech ni kát, mód szert. Az adat gyűj tés pe ri -

ó du sá ban vé gez zük el ma gát a vizs gá la tot. Ezt kö ve ti az ada tok fel dol go zá sa, 

ami hez az ana li ti kus szem lé let a leg cél sze rűbb, mert jobb eset ben ren ge teg 

ada tot kell fel dol goz ni és ér tel mez ni. Az ötö dik lé pés ben pe dig is mer tet jük  
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a ku ta tá si je len té sün ket, ami ről vé gül dönt a ve ze tő ség: mi ként hasz nál ja fel  

a ka pott ered mé nye ket.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adat gyűj tést te kint ve két fé le tech ni kát kü lön böz te tünk meg: 

1. pri mert, ami kor ma gunk ku ta tunk új ada to kat, 

2. sze kun dert, ami kor a már ren del ke zés re ál ló ada tot sze rez zük be. 

Ide á lis eset ben előbb el vé gez zük a sze kun der ku ta tást, azu tán pe dig a pri -

mert, mert amit nem ta lál tunk meg a ren del ke zé sünk re ál ló in for má ci ók ból, azt 

le szűr het jük a sa ját ku ta tá sunk ból. A prob lé ma meg ha tá ro zá sa után el kell 

dön te nünk, hogy mi lyen jel le gű ada tok ra van szük sé günk. 

A kva li ta tív, va gyis mi nő sé gi ku ta tás in kább a je len sé gek oka it tár ja fel, ke -

vés em ber meg kér de zé sé vel. Konk rét szám ada to kat nem tu dunk meg be lő le, 

de ab ban pél dá ul se gít het, hogy fel mér jük, mi ért választanak bi zo nyos ter mé -

ke ket a fo gyasz tók, ho gyan vi szo nyul nak a mi már kánk hoz. 

A kvan ti ta tív, va gyis mennyi sé gi ku ta tás ez zel szem ben a „mennyi”-re ke -

re si a vá laszt: bi zo nyos je len sé gek mennyi re jel lem zők a fo gyasz tók ra, a cél -

cso port ra.7 

A kul tu rá lis in téz mé nyek (pél dá ul a szín há zak) a kva li ta tív ku ta tá s ból meg -

tud hat ják, ho gyan vé le ked nek a né ző ik egy elő adá suk tár sa dal mi kér dés fel ve -
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6      PAPP-VÁRY Ár pád: JPÉ mar ke ting. El mé let és gya kor lat jó zan pa rasz ti ésszel. Bp., Szá zad vég, 
2009, 165. 

 
7      Uo., 26. 
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té sé ről és an nak fel dol go zá sá ról, míg a kvan ti ta tív mód szer rel az is ki de rül het, 

hogy a lá to ga tó ik hány szá za lé ka ked ve li a pró za, il le tő leg a ze nés elő adá so -

kat. Ez egy faj ta irányt is mu tat hat a kö vet ke ző évad mű so rá nak össze ál lí tá -

sához. 

 

 

A PR-ku ta tás mód sze rei a XXI. szá zad ban 
 

Míg a pi ac- és a mar ke ting ku ta tás el sőd le ges cél ja az el adás, ad dig a PR-nek  

a hír név- és bi za lom épí tés a fe la da ta. Fel mér he ti a kö zön ség kö ré ben a kul tu -

rá lis in téz mény ar cu la tá ról ki ala kí tott vé le ményt vagy a mű vé szei irán ti ra -

gasz ko dást. A mar ke ting és a PR ku ta tá sá nak mód sze rei meg egyez nek, de mo -

ti vá ci ó juk el té rő. A PR-nek csak köz ve tett cél ja az el adás. Sós Pé ter sze rint  

a ,,cél kö zön ség meg is me ré sé nek alap ve tő esz kö ze a ku ta tás. A cél zott ku ta tá -

sok [...] két do log ra irá nyul nak: hogy meg is mer jük az adott cél cso port(ok) ak -

tu á lis be ál lí tó dá sát; meg tud juk azo kat a le het sé ges ér zel mi és gon do la ti ér ve ket, 

amelyek az adott cél cso port(ok)ra nagy va ló szí nű ség gel ha tást gya ko rol hat.”8 

Fjodorov kö zön ség ku ta tá sá nak alap gon do la ta igen ha son ló a Sós Pé ter ál tal 

le ír tak hoz. Ez a mo dern PR-el mé let azon ban már meg vá la szol ja a XX. szá zad -

ban fel tett: ,,ki re a gált, mi kor, ho gyan és mi re” kér dé se ket. Ma már jó val össze -

tet tebb ké pet kap ha tunk a kul tu rá lis in téz mé nyek kö zön sé gé nek össze té te lé -

ről és fo gyasz tói szo ká sa i ról. 

„A klasszi kus célcsoportkutatás há rom alap ve tő kér dés re kon cent rál: 

1. Is mert ség: ah hoz, hogy mennyi re is mert egy adott té ma, már ka, tár sa dal -

mi ügy, in téz mény a cél cso port ja i nak kö ré ben, is mert sé gi ku ta tást kell vé gez -

nünk. 

2. Vé le mény, be ál lí tó dás: [...] meg kell is mer nünk a ku ta tás ban részt ve vőt. 

3. Mo ti vá ció: azt de rít het jük ki be lő le, hogy a cél kö zön sé günk mennyi re 

haj la mos cse lek vés sé, ak ci ó vá vál toz tat ni mind azt, ami vel lé nye gé ben egyet -

ért vagy po zi tí van gon dol ko dik ró la.”9 

Mind há rom célcsoportkutatás iz gal mas, de hogy me lyik for mát vá laszt juk, 

at tól függ, hogy mi a kul tu rá lis in téz mény cél ja. Ezt min dig az adott kam pány 

ha tá roz za meg. 

Az is mert ség re jó pél da a 2017-ben nyílt Tesla Te át rum. Az el ső be mu ta tó -

ja óta el telt két év alatt szá mos or gá nu mon, kü lön fé le esz kö zök kel pró bál ták 

ki épí te ni a már ka hír ne vét. 2019-ben a mun ka tár sak min den elő adás előtt ki -
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osz tot tak a kö zön ség nek egy nyom ta tott kér dő ívet, amely ben a Tesla szí né -

sze i ről, elő adá sa i ról, ar cu la tá ról kér dez ték őket. A hó na po kon át tar tó vizs gá -

lat pon tos ké pet adott a szín ház két éves mű kö dé sé ről, sőt, sok új öt let tel is 

szol gált a te át rum kre a tív csa pa tá nak. 

Az is mert ség ku ta tá sa ab ban az eset ben a leg hasz no sabb, ha egy új vagy 

nem ré gó ta fu tó kam pány ról, elő adás ról vagy nem rég nyílt in téz mény ről kér -

de zi a lá to ga tó kat. 

A má so dik mód szer a vé le mény, az az a be ál lí tó dás vizs gá la ta. Ez az üze net 

meg fo gal ma zá sá nál és a köz ve tí tő or gá num ki vá lasz tá sá nál ját szik fő sze re pet. 

Pél dá nak oká ért a Sade már ki 120 nap ja cí mű elő adást jobb eset ben nem a Ba -

ba-Ma ma Ma ga zin ban kell meg hir det ni. En nek ma gya rá za ta egy részt a né zői 

össze té tel, más részt egy mű vé szi pro duk tum nak – le gyen az film, ki ál lí tás vagy 

elő adás – az üze ne te min dig jó val össze tet tebb, mint egy fi zi kai ter mék nek.  

A kom mu ni ká ci ós szak em ber nek szá mos té nye zőt kell meg vizs gál nia: a mű 

ke let ke zé sé nek kö rül mé nyeit, a stí lu sát, az al ko tó it, az eset le ges elő í té le te ket, 

az er köl csi ér té ke it, a tár sa dal mi fe le lős ség vál la lá sát stb. A mű vé szek fe la da -

ta in tu í ci ó ik meg élé se és köz ve tí té se, amit a kom mu ni ká ci ós szak em ber nek 

kell sza vak ba ön te nie a fo gyasz tók szá má ra. Azon ban a köz ért he tő en meg fo -

gal ma zott üze net nek is köz ve tí te nie kell a mű ere de ti mon da ni va ló ját. 

Vé gül a har ma dik kér dés kör, va gyis a mo ti vá ció vizs gá la ta a PR tük ré ben, 

a né ző tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás irán ti haj la mát ku tat ja. Éven te több al ka -

lom mal is le het ta lál koz ni olyan jó té kony sá gi kam pánnyal, amit mű vé szek 

szer vez nek hát rá nyos hely ze tű em be re kért, pél dá ul fes tők ké pe ket ajánlanak 

fel, szí né szek kor há zak ban ol vas nak fel, ze né szek kon cer te ket szer vez nek stb. 

A kul tu rá lis in téz mé nyek PR-jének na gyon fon tos ré szei a jó té kony prog ra mok, 

fel aján lá sok, ezért el en ged he tet len a kö zön ség be ál lí tó dá sá nak vizs gá la ta. 

Ren ge teg le he tő sé get rejt ma gá ban egy-egy CSR10 te vé keny ség. „Meg győ ző dé -

sünk, hogy a PR jö vő je a cél kö zön ség jobb meg is me ré sén, a ku ta tá sok el vég zé -

sén és hasz no sí tá sán mú lik. A XXI. szá zad PR-cé gé nek mély re ha tó an szük sé -

ges meg is mer nie cél kö zön sé gét, és en nek alap ján kell ki dol goz nia az üze ne te it 

és kom mu ni ká ci ós mód sze re it.”11 

Sós Pé ter sza va it alá tá maszt ja, hogy ma már szin te az összes or gá num 

méri, és ez ál tal is me ri a fo gyasz tói össze té te lét, en nek kö szön he tő en a PR-es 

tud ja, hogy me lyik fe lü let szer kesz tő jé nek ér de mes saj tó köz le ményt kül de nie, 

in ter jút szer vez nie az adott plat form ra, hogy a le he tő leg ha té ko nyabb le gyen 

az ál ta la kép vi selt kul tu rá lis in téz mény kom mu ni ká ci ó ja. 
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Eset ta nul mány a pi ac ku ta tás fon tos sá gá ról a kul tú rá ban 
 

Nem zet kö zi pél da 
 

Egy nem zet kö zi kon zul tá ci ós cég, az Oliver Wyman ve ze tői ké szí tet tek egy 

fel mé rést, amely ki lenc na gyobb szim fo ni kus ze ne kar nak ké szült. Azt ta pasz -

tal ták, hogy azok nak, akik elő ször lá to gat nak ko moly ze nei kon cer tet, 90 szá -

za lé ka nem ve szi meg a je gyet egy má so dik kon cert re a kö vet ke ző évad ban. 

A ki a dá sok nagy sá ga pe dig nem en ged het te meg, hogy a kö zön sé gük csak 10 

szá za lé ka le gyen vissza té rő. 

Er re nyúj tott meg ol dást a szim fo ni kus ze nei vi lág egyik meg ha tá ro zó alak -

ja, Jack McAuliffe. Azt ta ná csol ta, hogy az elő adás utá ni har ma dik na pon küld -

je nek e-mailben egy kér dő ívet azok nak, akik elő ször vet tek részt a kon cer ten. 

A kér dő ív a de mog rá fi ai ada to kon túl az ér zel mi vi szo nyu lást is vizs gál ta. Meg -

kér dez te pél dá ul, hogy a kon cert nek me lyik ré szét él vez ték a leg in kább és mi -

ért. Ez zel meg erő sí tet ték a né ző ben az elő adás ál tal ki vál tott ha tást, és ma ra -

dan dób bá tet ték az em lé ket. A fel mé rés előtt ar ra szá mí tot tak, hogy a né zők -

nek csak a 20 szá za lé ka fog ja el ol vas ni az e-mailt, de eh hez ké pest a 45 szá -

za lé ka meg nyi tot ta, és 40 szá za lé ka ki is töl töt te a benne sze rep lő kér dő ívet. 

A ki töl tők nek cse ré be ked vez ményt aján lot tak fel a kö vet ke ző kon cert re.  

A fel mé rés vég ered mé nye pe dig az lett, hogy ez zel az e-mailes esz köz zel, sok -

kal köz vet le neb bé tet ték a kom mu ni ká ci ó ju kat a kö zön ség gel. Ez a mód szer 

fel bá to rí tot ta a lá to ga tó kat, hogy vissza tér je nek egy má so dik kon cert re, így 

15–30 szá za lé kuk vá sá rolt is mét je gye ket.12 

Ez az eset ta nul mány na gyon jól szem lél te ti a ko ráb ban már ki fej tett ku ta -

tá si mód sze re ket. A mar ke ting nek si ke rült az el adás ösz tön zé sét tel je sí te nie, 

hi szen 15–30 szá za lék ra nö vel te a jegy ér té ke sí tést. Ezen fe lül ez a DM- (Direct 

Mar ke ting) kam pány a PR te vé keny ség bi za lom épí té sét is ki szol gál ta. Meg erő -

sí tet te a né ző ben a kon cert ál tal ki vál tott ér zel me ket, és az e-mailes meg szó -

lí tás sal közelebb hoz ta hoz zá juk a ko moly ze nei in téz mé nyek kom mu ni ká ci ó -

ját is. 

 

 

Ha zai pél da 
 

2018 vé gén az Óbu dai Kul tu rá lis Köz pont fel ké ré sé re az Arts & Bu si ness Lab 

kér dő íves ku ta tást vég zett az ke rü le ti la kos ság és a kör nyék be li lá to ga tók kö -
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ré ben. A ku ta tás cél ja egy óbu dai kul tu rá lis hű ség prog ram ki ala kí tá sa, va la mint 

egy ah hoz kap cso ló dó adat bá zis fel épí té se volt. A ki töl té si kedv nö ve lé sé hez 

nye re mény já ték is in dult, a kér dő ívet vé gül 217 fő töl töt te ki. A ku ta tás ered -

mé nye sze rint a ki töl tők kö zel 80 szá za lé ka járt már az Óbu dai Kul tu rá lis Köz -

pont va la me lyik in téz mé nyé ben. Vá la sza ik alap ján a lá to ga tó kat leg na gyobb 

arány ban a mű vé sze ti és szak mai prog ra mok, va la mint – kö zel egyen lő arány -

ban – a csa lá di- és gye rek prog ra mok, il let ve a kul tu rá lis szó ra koz ta tó ese mé -

nyek ér dek lik. A meg kér de zet tek a prog ra mo kat el ső sor ban az in téz mé nyek 

Facebook-ol da la in és a prog ram új ság ban ke re sik, emel lett fon tos in for má ci ós 

té nye ző a pla kát és az is me rő sök aján lá sa is. A lá to ga tá si szo ká sok alap ján  

a leg töb ben ne gyed éven te lá to gat nak el egy prog ram ra, de a vá lasz adók több 

mint a ne gye de ha von ta több ször is el lá to gat va la me lyik in téz mény be. A vá -

lasz adók több sé ge je lez te, hogy szí ve sen részt ven ne egy, az in téz mény ál tal 

lét re ho zott hű ség prog ram ban. A hű ség prog ram ban részt ve nni kívánók hang -

sú lyoz ták, hogy a ked vez mé nyek kel já ró elő nyö ket él vez nék a leg in kább, és ezt 

el is vár nák el az online nyo monkö ve té si le he tő ség gel együtt. A vá lasz adók 

több mint 90 szá za léka nő volt, és kö zel 50 szá za lé kuk az 50 éves nél idő sebb 

kor osz tály ba tar to zott. A ki töl tők több mint fe le fel ső fo kú vég zett ség gel ren -

del ke zett, és már voltak gyer me kei. 

A ku ta tás ered mé nye alap ján az in téz mény hű ség prog ram já nak a 34 év fe -

let ti, a ke rü let ben élő nő ket kell meg cé loz nia, akik nek már van nak gyer me kei 

és/vagy uno kái (80,2 szá za lék). A fel mé rés alap ján el ső sor ban csa lá di és gyer -

mek prog ra mok ra, va la mint szó ra koz ta tó és mű vé sze ti prog ra mok ra ér de mes 

ked vez mé nyes jegy vá sár lá si le he tő sé get biz to sí ta ni a cél cso port szá má ra.13 

A hű ség prog ram ki vá ló le he tő ség ar ra, hogy az in téz mény meg tart sa a lá -

to ga tó it és ál lan dó vissza té rés re ösz tö nöz ze őket. Az ál lan dó kö zön ség hosszú 

tá von je len tős költségmegtakarítást je lent az in téz mé nyek szá má ra, mi vel 

nem kell emel ni ük a mar ke tin ges bü dzsét egy új kö zön ség meg győ zé sé hez. 

 

Össze fog la ló kér dé sek 

Mi volt Fjodorov em pi ri kus ku ta tá sá nak mód szer ta na? 

Me lyik a leg pesszi mis tább és a leg op ti mis tább for ga tó könyv? 

Mi a pi ac ku ta tás fo lya ma ta? Mi lyen fő lé pé sek ből áll? 

Mi kor vég zünk sze kun der ku ta tást? 

Mit aka runk meg tud ni, ami kor pri mer vizs gá la tot vég zünk? 

Mi a kü lönb ség a kva li ta tív és a kvan ti ta tív ku ta tás kö zött? 

Mely há rom alap ve tő kér dés re kon cent rál a klasszi kus célcsoportkutatás? 

Mi nek a je len tő sé gé re világítanak rá az eset ta nul má nyok?
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Al ko tó és kö zön ség kap cso la ta 
 

 

A kul tú ra csa tor nái és cél cso port jai a XX. szá zad ban 
 

Már a XX. szá zad el ső fe lé ben meg fo gal maz ták azt a gon do la tot, hogy a „mű -

ve lő dé si, kul tu rá lis ja vak” az elitkultúrában jön nek lét re, s on nan „eresz ked nek” 

alá, „süllyed nek le” a tár sa da lom egé szé nek szint jé re. Ez alap ján azt a kö vet -

kez te tést von ták le, hogy „a né pi (po pu lá ris) kul tú rá ban ott van nak a lent meg -

szü le tett ér té kek, va la mint az elitkultúrából alá szállt ér té kek”.14 

A XX. szá zad for du ló já nak eu ró pai kul tú ra fo gyasz tá sa össze tett és sok ré tű: 

ki fej lő dő ben van a mo dern pol gá ri ál la mi ság, ugyan ak kor még sok he lyen él  

a ha gyo má nyos ural mi rend, pél dá ul a mo nar chi kus be ren dez ke dés. E két ar cú -

ság sok ol da lú kul tú rát te remt. Pél dá ul e kor szak nak nincs ural ko dó stí lus irány -

za ta. Egy más mel lett él és hat a re a liz mus, a na tu ra liz mus, az imp resszi o niz -

mus, a sze cesszió, de ki ala ku ló ban a lá za dó avant gárd is. No ha el kü lö ní ten dő 

a magaskultúra a né pi kul tú rá tól, de ezek nem ér té ke i ben, ha nem a köz ve tí tő 

csa tor ná ik ban kü lön böz nek egymástól. A tár sa dal mi elit mű vé szi igé nye i nek 

olyan mű fa jok fe lel nek meg, mint az ope ra, míg a kis pol gá ri ré teg a cir kusz ban 

vagy az or fe um ban ta lál ki kap cso ló dá si le he tő sé get. A XX. szá zad sok ré tű kul -

tu rá lis igé nye it szol gál ja ki a szín ház, ahol egy szer re szól tak a fel ső, ki mű velt 

elit hez és a ke vés bé kva li fi kált vá ro si, kis vá ro si pol gá rok hoz. A kor egyik ki -

emel ke dő drá ma író ja, Mol nár Fe renc szín da rab ja i ban a leg kü lön bö zőbb tár sa -

dal mi osz tá lyok hoz tar to zó sze rep lő ket vo nul tat fel. Az 1900-as évek ele jén 

in dul hó dí tó út já ra a mo zi, amely nem az elitkultúrától át vett ér té ke ket köz ve -

tít a po pu lá ris kul tú rá nak, ha nem új mé di um ként egy szer re for mál ja mind két 

ré teg ér ték rend jét. Te hát a XX. szá zad a mű vé sze ti stí lus irány za tok sok ré tű -

sé ge, a kul tu rá lis ér té kek ki ala ku lá sa és köz ve tí té se szem pont já ból gyö ke re -

sen új, ne he zen át te kint he tő vi lá got ho zott el. 

 

 

A XXI. szá zad mű vé szé nek és kö zön sé gé nek kap cso la ta 
 

Fon tos meg vizs gál ni, mi lyen mo ti vá ci ók áll nak egy mű vé szi pro duk tum meg -

szü le té se mö gött, hi szen ezek is me re te nagy ban be fo lyá sol hat ja a kom mu ni -

ká ció si ke res sé gét. A kö zön ség el ső sor ban egy mű vé szi al ko tás vagy elő adás 
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ér zel me i re tud rá han go lód ni. Ez az al fe je zet azt mu tat ja be, mi lyen szint jei le -

het nek a kü lön fé le mo ti vá ci ók meg szü le té sé nek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth C. Hirschman el mé le te az al ko tó és a kö zön ség kap cso la tá nak há -

rom szint jét kü lön böz te ti meg: az énközpontú, a szak ma ori en tált és az üz le ti 

ala pok ra he lye zett kre a ti vi tást. Az el mé le tet gya kor la ti pél dá kon ke resz tül 

mu tat juk be.15 

Énközpontú kre a ti vi tás: min den igé nyes mű vész a sa ját be nyo má sa it al kot -

ja meg a sa ját nyel vén ke resz tül. Egy írói kur zu son Puzsér Ró bert pub li cis ta, 

kri ti kus azt mond ta, hogy min den ki nek kö te les sé ge a sa ját én jé nek ír nia. „Mi 

a mú zsá nak írunk, nem a tö meg nek.” Ha ez tet szik a kö zön ség nek, ak kor előbb-

utóbb az in téz mény is si ke res lesz, oda szok nak. Te hát az iga zi mű vé szet el -

sőd le ges fe la da ta az ön ki fe je zés. 

Szak ma ori en tált kre a ti vi tás: a mű vé szek nél ve szé lyes ki fe je zé si út le het az 

ön cé lú elő adás, kép ző mű vé sze ti al ko tás. Ezt sem a szak ma, sem a kö zön ség 

nem sze re ti, ezért kes keny a ha tár vo nal az énközpontú és a szak ma ori en tált 

kre a ti vi tás kö zött. Hogy egy mű vé szi pro duk tum ne vál jon ön cé lú vá, ah hoz 

fon tos vissza csa to lást kap hat a szak má tól. Nem vé let len, hogy a fil mek nél pre -

mi er előt ti ve tí tést tar ta nak, és a szín há zak nál is is mert a szak má nak tar tott, 

be mu ta tó előt ti elő adás. Eze ken az al kal ma kon ál ta lá ban meg je len nek az adott 

stí lus irány zat ban jár tas mű vé szek, al ko tók, kri ti ku sok. A szín ház ese té ben 

még az is elő for dul hat, hogy egy-egy szak mai ta ná csot meg fo gad va, vál toz tat -

nak egy je le ne ten a tény le ges pre mi er előtt. A jól si ke rült elő adá sok, ki ál lí tá sok 

dí ja kat ered mé nyez het nek, ame lyek eme lik az al ko tók, az in téz mé nyek re pu -

tá ci ó ját, erő sí tik a né zők bi zal mát, és nem utol só sor ban nö ve lik a mű vé szi 

pro duk ció üz le ti ér té két. Az egyik leg jobb pél da er re az Oscar-díj, hi szen ez  

a leg erő sebb re fe ren cia egy szí nész szá má ra. A ne ve zett vagy dí ja zott szí nész 

is mert sé gét, el is mert sé gét ug rássze rű en eme li, hogy az Oscar-díj jal je len tős 

szá mú pub li ká ció fog lal ko zik a bul vár saj tó hír adá sa i tól az elem ző szak mai kri -

ti ká kon át a sta tisz ti ká kig. 
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AZ ALKOTÓ ÉS A KÖZÖNSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLAT SZINTJEI

Énközpontú kreativitás 

Elsődleges közönség: én 

Elsődleges cél: önkifejezés

Szakmaorientált kreativitás 

Elsődleges közönség: 

a szakmabeliek, hivatásosak 

Elsődleges cél: elismerés

Üzleti alapokra helyezett kreativitás 

Elsődleges közönség: 

nagyközönség 

Elsődleges cél: pénz



Üz le ti ala pok ra he lye zett kre a ti vi tás: a pénz mo ti vál ta mű vé sze ti in téz -

mények kö zé so rol ha tó itt hon az Operettszínház, a Dé ri Mú ze um Munkácsy-

ki ál lí tá sát kí sé rő fény já ték vagy az idő sza kos Frida Kahlo-ki ál lí tás a Ma gyar 

Nem ze ti Ga lé ri á ban. Ame ri ká ban a Bro ad way-elő adá sok vagy a holly wo o di 

kép re gé nyes film adap tá ci ók je len tős ré sze ide so rol ha tó. Több mint egy év -

szá za da je len van a szó ra koz ta tó ipar ban az ope rett, a Bro ad way-mu si cal és  

a film, de az eszközrendszerük so kat fej lő dött. Ezek re a mű fa jok ra min dig lesz 

igény, hi szen a nagy kö zön sé get szó lít ják meg. Nem fel té te lez nek elő ze tes tu -

dást vagy ko moly is me re te ket a né ző től, ezért bár ki szá má ra könnyed szó ra -

ko zást kí nál hat nak. Mar ke ting- és rek lám szem pont ból ez kü lö nö sen iz gal mas 

és ered mé nyes te rü let, mert vi szony lag rö vid időn be lül le het nagy elő adás -

szá mo kat el ér ni. Ki ne tap sol na szí ve sen a Csár dás ki rály nő re? Ki ne néz né meg 

az új Batman-fil met? Vagy ki uta sí ta ná vissza a Bro ad way meg un ha tat lan Chi -

ca go mu si cal jé re szó ló je gyet? Olyan, sok éves múlt ra vissza te kin tő kul tu rá lis 

már kák áll nak mö göt tük, ame lyek mel lett a né zők je len tős ré sze már el kö te -

lez te ma gát. 

Az al ko tó és kö zön ség kap cso la tá nak e há rom szint jét a mar ke ting szak em -

ber, Joanne Scheff Bernstein fog lal ja össze. A mar ke ting fo gyasz tó köz pon tú, 

de ez nem je len ti azt, hogy a mű vé sze ti ve ze tők fel ad nák mű vé szi el ve i ket, 

önál ló sá gu kat. Nem „több Bro ad way-show kell és ke ve sebb Sha kes pe a re”16; 

te hát azt sem je len ti, hogy az in téz mény nek ki kell szol gál nia min den kul tú ra -

fo gyasz tó hó bort ját. Csu pán azt je len ti, hogy mar ke ting szem pon tú összeg zést 

kell ké szí te ni, amely nek se gít sé gé vel a pro duk ció el ér he tőbb és él vez he tőbb 

lesz. 

 

 

Kre a ti vi tá si szin tek a mű vé szek pers pek tí vá já ból 
 

Hirschman há rom szin tes el mé le té ről a gya kor lat ban is meg akar tunk bi zo nyo -

sod ni, ezért mű vé sze ket kér dez tünk ar ról, mit tar ta nak a leg ér de ke sebb nek  

a szak má juk ban, il let ve ho gyan je le nik meg a min den nap ja ik ban a kul tú ra 

kép vi se le te. 

Vas-Zol tán Iván nak, a Tesla Te át rum igaz ga tó já nak és ren de ző jé nek két 

fon tos szem pont ha tá roz za meg a mun ká ját: egy részt meg kell ta lál ni azo kat 

a cél cso por to kat, ame lyek hez az in téz mény kul tu rá lis kí ná la ta el jut, és ak ti vi -

tást kell ki vál ta nia: el kell ér nie, hogy a kö zön ség szín ház lá to ga tó vá vál jon. 

Más részt az in téz mény ál tal kép vi selt szín há zi vi lág kép és íz lés tu da to sul jon 
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a má sod la gos cél cso port ban, va gyis a szak má ban és a kul tú rá ra nyi tott tár sa -

dal mi ré te gek ben.17 

Más mo ti vá ci ó ról szá mol be Kraj Hen rik, aki a Circus America igaz ga tó ja, 

ar tis tá ja és ko mi ku sa. „Ál ta lá ban min den nagy uta zó cir kuszt, di nasz ti ák üze -

mel tet nek, ami azt je len ti, hogy be le szü let nek. Én is egy ilyen di nasz ti á ból 

szár ma zom. Több száz év re vissza me nő leg nőt tek így fel ge ne rá ci ók, csak 

min dig újabb és mo der nebb esz kö zö ket hasz nál tak. En gem a szü le im er re ne -

vel tek gye rek ko rom óta, és magamban is érez tem ezt az am bí ci ót. Át kell lát -

ni az ipar, a logisztika egé szét, és min den re egy sze mély ben kell oda fi gyel ni. 

Ez a ké pes ség már gyer mek kor ban meg mu tat ko zik. Ve ze tő nek szü let ni kell.”18 

Ér de kes meg fi gyel ni a két di rek tor vá la szá ban, hogy mennyi re el té rő mo ti -

vá ci ó kat, eset leg ve ze tői eré nye ket igé nyel egy szín ház és egy cir kusz igaz ga -

tá sa. Mind ket ten a kul tú rá ban, a mű vé sze tért dol goz nak, még is más hon nan 

kö ze lí tik meg ugyan azt a fel ve tést. Szin tén er ről a kér dez tük a ter ve ző gra fi -

kust, a fo tog rá fust és a szí nész nőt. 

Rekeczki Ro land ter ve ző gra fi kus így fo gal ma zott: „A ter ve zés fo lya ma ta, il -

let ve a kész pro duk tum ról ér ke ző vissza jel zés a leg ér de ke sebb a mun kám ban. 

A ter ve zés azért, mert kör be kell jár ni a le het sé ges meg ol dá so kat, hogy utá na 

ki vá laszt has suk a leg meg fe le lőb bet. A vissza jel zés a hir de tés, pla kát, online 

be jegy zés (poszt) ha tá sa mi att fon tos, hogy mit gon dol ró la a kö zön ség.”19 

Fü löp No é mi fo tog rá fus sze rint a leg iz gal ma sabb „meg ta lál ni azo kat a meg -

ren de lő ket, akik kel úgy tu dok együtt mű köd ni, hogy a mun ka sza bad le gyen.  

A fo tó zás ban azt sze re tem, ha rám bíz zák az al ko tás fo lya ma tát, ha sza ba don 

ter vez he tek és al kot ha tok.”20 

Nagy Ka ta lin szí nész nő a szín pa di mű vé szet mö gött ál ló iz gal ma kat hang -

sú lyoz za. „Min dig új ki hí vá sok kal szem be sü lök. Sok szor olyan ka rak te re ket kell 

el ját sza nom, ame lyek egyál ta lán nem áll nak kö zel hoz zám, olyan hely ze tek be 

kell be le kép zel nem magam, ame lyek ide ge nek tő lem. Több ször ját szot tam ki -

fe je zet ten ne ga tív ka rak tert, és min dig meg kel lett ta lál nom a moz ga tó ru gó ját, 

az igaz sá gát. Sok szor a leg kü lön bö zőbb em be rek kel kell szo ros vi szonyt ki ala -

kí ta nom: egy mun ka fo lya mat ere jé ig egy más csa lád já vá vá lunk, ilyen kor több 

időt töl tünk együtt, mint a csa lá dunk kal. Ezért a pre mi er után leg több ször 

üres sé get érez az em ber, hi szen va la mi meg sza kad, és le het, hogy hó na pok 

után lát juk egymást legközelebb.”21 
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A mű vé szi mo ti vá ció meg is me ré se bi zo nyo san se gí ti a kom mu ni ká ci ós 

szak em be rek mun ká ját egy kul tu rá lis pro jekt kap csán, hi szen ha té ko nyabb és 

gör dü lé ke nyebb lesz az együtt mű kö dés, a kö zös mun ka, ha ért jük a má sik fél 

szak mai nyel vét, mozgatóerőit. 

 

 

Kul tú ra, rek lám, kre a ti vi tás 
 

„A rek lám nem csak ipar, ha nem mű vé szet is.”22 

Oliviero Toscani 

 

A kul tú ra és a rek lám egy for mán ki tün te tett sze re pet oszt az em be ri kre a ti vi -

tás ra. A kul tú ra élet for mát, ér té ke ket és ide á lo kat dolgoz ki és köz ve tít, az az 

„rek lá moz”. A rek lám szin tén egy faj ta élet for mát ter jeszt.23 A mű vé szet köz -

ve tí té se azon ban nem fel tét le nül egyen lő a mű vé szet rek lám já val. 

Sas Ist ván sze rint „a rek lám nyíl tan vál lalt, alap ve tő cél ja, hogy kü lön bö ző 

ter mé kek, szol gál ta tá sok ke len dő sé gé nek nö ve lé sé nek ér de ké ben rá ve gye  

a fo gyasz tó kat a vá sár lás ra. A rek lám so sem mond – és va ló já ban nem is 

mond hat – mást, mint hogy ve gyünk va la mit, és et től min den rend be jön. A rek -

lá mok út ján a nye re ség el vű cé gek a fo gyasz tást te szik a tár sa da lom köz pon ti 

ér té ké vé. A rek lá mok azt su gá roz zák, egy re töb bet kell fo gyasz ta nunk, egy re 

töb bet kell vá sá rol nunk.”24 

En nek tük ré ben a kul tú ra nem te kint he tő rek lám nak, leg fel jebb fi gye lem fel -

hí vás nak. A kul tu rá lis in téz mé nyek ál tal be fo ga dott, meg te rem tett mű vé szi pro -

duk ci ók ak kor hi te le sek, ha úgy hív ják fel egy tár sa dal mi ügy re vagy ér ték re 

a fi gyel met, ha köz ben nem állítanak, ha nem kér dez nek. Pél dá ul egy fog krém -

rek lám az össze te vők ről és a ha té kony ság ról szól, eset leg azt is el árul ja, hol kap -

ha tó és mennyi be ke rül. Ez zel szem ben a mű vé szet ben egy fest ményt lát nánk, 

amely a vér ző fo gak ki hul lá sát áb rá zol ja, az zal a cím mel: Te sem hasz nálsz fog -

kré met? Így hív ja fel a fi gyel met a fo gak vé del mé nek fon tos sá gá ra. De ez sok kal 

in kább ha son lít a PR-re, mint sem a rek lám ra. Mert mi től len ne rek lám? At tól, 

ha a fest mény alatt lóg na a már ká zott fog krém. El adás ösz tön ző le het a kép kö -

ré ren de zett promóció is, ahol egy stand nál ked ves hoszteszek kí nál ják a fog -

kré met a fog prob lé mák meg elő zé sé re, ki emel ve a ter mék va la mennyi elő nyét. 

Ma gya ri Beck Ist ván ar ra is pél dá val szol gál, ami kor a mű vé szet gya ko rol 

ha tást a rek lám ra. „A drá ma író Brecht köz is mert mód sze re i nek egyi ke az volt, 

21

Dér Cs. Dezső – Márkus Renáta: Új utak a kulturális marketingben

22     TOSCANI, Oliviero: Rek lám, te mo soly gó hul la. Ford. VERESSNÉ DE ÁK Éva, Bp., Park, 1999, 91. 
 
23     MA GYA RI BECK Ist ván: Kul tu rá lis mar ke ting és kreatológia. Bp., Semmelweis, 2006, 30–31. 
 
24     SAS Ist ván: Reklám és pszichológia. Harmadik, javított, bővített kiadás. Bp., Kommunikációs Aka -

dé mia, 2007. 34. 



hogy idő ről idő re va la mi je len ték te len moz za nat tal vagy song gal meg sza kí tot ta 

a drá mai cse lek ményt, vissza zök kent ve a né zőt ab ba a va ló ság ba, amely ből az 

a mű vet né zi. E mód szert ké sőbb át ve szi a rek lám is. A mar ke ting szak em be -

rek a fil me ket és a te le ví zi ós adá so kat egy idő ben az ér zé ke lé si kü szö bök alat ti, 

na gyon rö vid pe ri ó du sok kal sza kít ják meg, hogy ter mé ke ket rek lá moz za nak.”25 

Meg jegy zen dő azon ban, hogy Brecht az el ide ge ní tő ef fek tu so kat ta ní tá si cél -

zat tal ik tat ta be da rab ja i ba. Így al kot ta meg az epi kus szín ház dra ma tur gi á ját: 

az elő adást meg sza kí tó da lok, fel ira tok és transz pa ren sek tu da to sí tot ták a né -

ző ben, hogy ez nem a va ló ság, csak an nak má sa. Ar ra kész tet te a kö zön sé get, 

hogy gon dol kod jon és ele mez ze a lá tot ta kat már az elő adás alatt. Ez zel szem -

ben a rek lá mot nem pe da gó gi ai, ha nem ér té ke sí té si szán dék hoz za lét re. Azon -

ban igaz, hogy a te le ví zi ós rek lá mok meg sza kít ják a film né zést, ki zök ken tik  

a né zőt a be fo ga dás ból. Ilye nek a YouTube-rek lá mok is, amely nek hir de té sei 

meg tö rik a videó meg te kin té sét. Ezek mi att is ala kult ki az úgy ne ve zett rek -

lám zaj. 

Most kö ze lít sük meg a kul tu rá lis rek lá mot a gya kor lat szem pont já ból. Wolf 

Gá bor az aláb bi ta ná cso kat ad ja az ön rek lá mo zás ra: „Amit meg kell ta nul nunk, 

az a por té kánk promotálása! Gon dolj a kö vet ke ző re: ugye nem csak a pén zért 

csi ná lod? Ugye van egy ma ga sabb cé lod! Ha ki mersz áll ni a vi lág elé, ha hiszel 

a meg ol dá sod ban, ak kor a sze rény ség gel csak ár ta nál a kül de tés nek! Merd te -

hát di csér ni a por té ká dat, merd ki mon da ni ró la, hogy »ez a leg jobb!«, merd 

sorol ni az elő nye it, mert a ve vő so sem tel je sen biz tos a dol gá ban, és kell ne ki 

a meg erő sí tés – ha Tő led nem kap ja meg, ak kor még is ki től kel le ne?”26 

E kér dés re  Hirshman szak ma ori en tált kre a ti vi tá sa ad vá laszt.27 Esze rint az 

al ko tó em bert a szak má já nak el is me ré se, kri ti ká ja, dí ja zá sa te szi hi te les sé. 

Ezek a ki tün te té sek be szél nek he lyet te, és a PR te kin te té ben is sok kal hi te le -

sebb rek lám ként hat, mint ha az al ko tó a sa ját pro duk ci ó ját di csér né. Azon ban 

a mű vész nek is tisz tá ban kell len nie a por té ká já nak ér té ké vel, hi szen így ma -

rad hat ön ma gá val azo nos és kö vet ke ze tes a nyil vá nos ság előtt. 

 

Össze fog la ló kér dé sek 

Mi lyen szin tek ből áll az al ko tó és a kö zön ség kap cso la ta? 

Mi a rek lám cél ja? 

Mi a leg főbb kü lönb ség a rek lám és a kul tú ra kö zött? 

Ho gyan von ha tó pár hu zam Brecht epi kus szín há za és a te le ví zi ós rek lá mok 

kö zött?
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Kul tú ra és mar ke ting 
 

 

Fo gal mi hát tér 
 

Elő ször vizs gál juk meg kü lön a két fo gal mat, hogy utá na együtt ér tel mez hes -

sük azo kat. 

A kul tú ra össze tett fo gal ma ma gá ba fog lal ja a szel le mi és az anya gi kul tú -

rát. A tör té ne lem so rán el té rő je len tést tár sí tot tak a kul tú rá hoz. Ma már nem 

a föld mű ve lés jut ró la el ső ként eszünk be, ha nem eset leg egy nép cso port val -

lá sa, tár sa dal mi nor mái, po li ti ká ja, tör té nel me, hi e del mei, mű vé sze te vagy szo -

ká sai, ha gyo má nyai. Eb be a tág ér tel me zés be tar to zik be le a „magas kul tú ra” 

fo gal ma is, ami azért nem ér tel mez he tő ön ma gá ban, mert be fo ga dá sát nagy -

ban be fo lyá sol ja, hogy a fo gyasz tó mi lyen kul tu rá lis, tár sa dal mi hát tér rel bír. 

A mar ke ting leg egy sze rűbb de fi ni á lá sa Sergio Zyman, a Co ca-Cola volt mar -

ke ting igaz ga tó ja tol lá ból így hang zik: mi nél töb bet ad junk el, mi nél több em -

ber nek, mi nél gyak rab ban, a le het sé ges leg ma ga sabb áron.28 En nél rész le te -

sebb és tu do má nyo sabb de fi ní ci ót nyújt az Ame ri kai Mar ke ting szö vet ség 

(AMA) meg ha tá ro zá sa, ame lyet a mar ke tingszak ma leg is mer tebb alak ja, Philip 

Kotler is idéz: „A mar ke ting olyan szer ve ze ti funk ció és el já rás, amely a vá sár -

lók szá má ra ér té ket te remt, kom mu ni kál és köz ve tít, va la mint az ügy fél kap -

cso la to kat oly mó don ápol ja, hogy azok a szer ve zet és az ér de kelt sze mé lyek 

szá má ra egya ránt hasz not hajt sa nak.”29 

 

 

A kul tu rá lis mar ke ting meg ha tá ro zá sa 
 

A két te rü le tet együtt is ér tel mez zük an nak ér de ké ben, hogy a ké sőb bi ek ben 

ért he tőbb le gyen köny vünk gon do lat me ne te. Ha meg ért jük a kul tu rá lis szfé rá -

ban dol go zók és a mar ke tin ges szak em be rek nyel vét, mo ti vá ci ó ját, könnyeb -

bé vá lik az együtt mű kö dés a két szak ma kö zött. A cél a ha té kony sá got mu ta -

tó mé rő szá mok nö ve lé se, ami vel a szak em be rek és a fo gyasz tók is jól jár nak. 

Vizs gál juk meg, hogy in ter jú ala nya ink ho gyan ha tá roz ták meg a kul tu rá lis 

mar ke ting fo gal mát. A meg kér de zet tek kü lön bö ző té nye zők alap ján vizs gál ták 

a té mát, eze ket az aláb bi ak alap ján cso por to sít hat juk. 
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Mar ke ting szem lé let 
 

Petrekovits Már ton, a Spirit Szín ház mar ke tin ge se sze rint a kul tu rá lis mar ke -

ting de fi ní ci ó ja nem tér el a mar ke tin gé től. „Ál ta lá nos ság ban vé ve a mar ke ting -

ben igyek szünk össze han gol ni a ter mé ket vagy a szol gál ta tást a cél pi ac cal. 

Annyi a kü lönb ség, hogy ná lunk a ter mék egy olyan él mény be li do log, ami nek 

nin csen pénz ben ki fe jez he tő ára, ezért na gyon ne héz meg ha tá roz ni, hogy mi -

lyen elő adás mi lyen jegy áron fut. Nyil ván a költ sé ge ket le kell fed ni. Az biz tos, 

hogy a kul tu rá lis szfé rá ban ret te ne te sen ne héz vé gig jár ni azo kat a klasszi kus 

mar ke ting fo lya ma to kat, ame lye ket más te rü le ten. A mar ke ting nem más, mint 

jó zan pa rasz ti ész.30 Ha az em ber egy ki csit is talp ra e sett és ren del ke zik em -

ber is me ret tel, ak kor lát ja, hogy mi az, ami re ne ki szük sé ge van, te hát fel tud ja 

kel te ni az igényt. Ha eh hez tő ké je is van a mé di um fe lü le tek meg vá sár lá sá ra, 

ak kor on nan tól fut a sze kér.”31 

Petrekovits Már ton vá la szá ban ér de mes meg fi gyel ni az olyan fo gal ma kat, 

mint szol gál ta tás, cél pi ac, ár kép zés, él mény, igény fel kel té se, tő ke, mé di um fe -

lü let. A ké sőb bi stra té gia al ko tás ban ezek nek kulcs sze re pük lesz. 

 

 

Me nedzs ment szem lé let 
 

A kul tu rá lis mar ke ting Vas-Zol tán Iván, a Tesla Te át rum igaz ga tó ja sze rint  

„a ke res let és a kí ná lat kom mu ni ká ci ó já nak és a ke res ke del mi ér de kek össze -

egyez te té sé nek össze vont fo lya ma ta. A kul tú ra eb ben a mar ke ting ér te lem ben 

ugyan úgy áru ként je le nik meg, mint bár mi lyen más tár gyi a sí tott fo ga lom, akár 

fi zi kai, akár el vont ér te lem ben. Nyil ván en nek meg fe le lő en meg kell ta lál ni azt 

a cél cso por tot, akik hez el jut, és ez mi nél ha té ko nyabb gaz da sá gi ered ménnyel 

kell, hogy ér vé nye sül jön.”32 

 

 

Fo gyasz tói szem lé let 
 

Nagy Ka ta lin szí nész nő a fo gyasz tók ol da lá ról kö ze lí ti meg a fo gal mat. „A kul -

tu rá lis mar ke ting olyan esz köz, amely a fo gyasz tók szá má ra el ér he tő vé te szi 

a kul tú rát. Le he tő sé get nyújt a mé lyebb meg is me ré sé re, új ága za tok fe lé nyi -
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tás ra. Olyan em be rek szá má ra is el ér he tő vé te szi, akik nek ed dig va la mi ért 

nem fel tét le nül volt fon tos, vagy nem érez ték kö zel ma guk hoz.”33 

 

 

PR-szem lé let 
 

Petrekovits Már ton hoz ha son ló an Ádám Or so lya is úgy gon dol ja: „Nincs kü -

lönb ség kul tu rá lis és nem kul tu rá lis mar ke ting kö zött. Ta lán annyi, hogy akik  

a kul tú rá ban mar ke ting gel fog lal koznak, ál ta lá ban nem szak em be rek. Ke vés az 

olyan em ber, aki ér té ke sí té si szem pont ból fel is me ri, hogy mi az, ami ütős, és 

az üze net is olyan, ami be hoz za a kö zön sé get. Az kü lön böz tet he ti meg a ket -

tőt, hogy ha va la ki kul tu rá lis mar ke ting gel fog lal ko zik, ak kor egy szer re kell 

lát nia a sa ját szfé rá ját és más szak te rü le te ken dol go zók gon do la ta it is.”34 Ez -

zel a fel ve tés sel egyez nek Balogh Má té And rás, a kortársPRos ügy ve ze tő jé nek 

gon do la tai, mi sze rint a „kul tu rá lis mar ke ting itt hon nem lé te ző fo ga lom. Csak 

olyan hely szí ne ken tud mű köd ni, ahol ké pe sek stra té gi á ban gon dol kod ni, elő -

re lá tó an ter vez ni.”35 

A mar ke tin ges szak em ber nek, aki a kul tu rá lis te rü let mel lett dönt, na gyon 

össze tett és oly kor meg fog ha tat lan ter mé ket vagy szol gál ta tást kell ér té ke sí -

te nie. A két szfé ra kö zöt ti el té rés jól meg ha tá roz ha tó. Az előb bit a mű vész ön -

ref le xi ó ja, a mű vé szi pro duk tum el fo ga dá sá nak (vagy meg nem ér tett sé gé nek) 

üze ne te ad ja, az utób bit a kre a tív mun ka, a stra té gia ki ala kí tá sa és a meg fe le -

lő cél cso port meg ta lá lá sa je len ti, amely nek vég ső cél ja a pro fit nö ve lé se. 

 

 

Pár hu za mok kul tú ra és mar ke ting kö zött 
 

Meg kér dez tük in ter jú ala nya in kat, ho gyan tud ná nak pár hu za mot von ni a mar -

ke ting és a kul tú ra kö zött. Kap tunk ha son ló és el té rő vá la szo kat is. A kre a ti vi -

tás fon tos sá gát min den ki ki emel te. Fabricius Gá bor film ren de ző és rek lám -

szak em ber ezt ki egé szí tet te az in no vá ció és a fel fe de zés örö mé vel.36 Rekeczki 

Ro land sze rint a ter ve ző gra fi ka ke res ke del mi cé lú, de sok eset ben kép ző mű -

vé sze ti ih le té sű, sőt, egyes hir de té sek is le het nek mű vé szi mi nő sé gű ek.37 

Rekeczki vé le mé nyét Fü löp No é mi fo tog rá fus is osz tot ta: a mar ke ting is le het 
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33     A szer zők in ter jú ja Nagy Ka ta linnal. (2019) 
 
34     A szer zők in ter jú ja Ádám Or so lyá val, Positive Adamsky, by Hinora Group, head of PR. (2019) 
 
35     A szer zők in ter jú ja Balogh Má té And rás sal, a kortársPRos ügy ve ze tő jé vel. (2019) 
 
36     A szer zők in ter jú ja Fabricius Gá bor ral, a Republic Group in no vá ci ós igaz ga tó já val. (2019) 
 
37     A szer zők in ter jú ja Rekeczki Ro landdal. (2019) 



mű vé sze ti al ko tás, pél dá ul a hir de té si szö ve ge ket meg kell al kot ni az ér vé nyes 

trend nek meg fe le lő for ma nyel ven.38 Ezek re a gon do la tok ra fe lel Ádám Or so -

lya vé le mé nye: fon tos nak tart ja az ügy fél meg is me ré sét, va gyis, hogy mi ként 

vi szo nyul a sa ját ter mé ké hez. A PR-nek és a mar ke ting nek az a fe la da ta, hogy 

el jut tas sa az ügy fél üze ne tét a meg fe le lő fo gyasz tó hoz.39 Vas-Zol tán Iván sze -

rint a mar ke ting nek és a kul tú rá nak nap ra kész nek kell len nie, te hát fon tos 

ismer nie, hogy a cél kö zön ség mi lyen ak tu á lis tren dek re nyi tott. A kor sze rű 

szín há zi for mák ke re sé sé nél el en ged he tet len a kö zön ség ér zé keny sé gé nek és 

be fo ga dó ké pes sé gé nek is me re te, és en nek szel le mé ben kell meg ta lál ni a meg -

fe le lő stra té gi át Mind eh hez kre a ti vi tás ra van szük ség, és ez a mar ke ting re is 

igaz.40 

Számos kulturális szereplő véleménye még ma is, hogy a kultúrához nem 

kap csolódhat erős marketing szemlélet. Nagy Bálint, az International Business 

School tanszékvezető főiskola tanára szerint általában a következő indokok 

merülnek fel erre válaszként. „A kul tú ra pro duk tu ma ter mé sze té nél fog va 

egye di, míg a tö meg ter mé kek sztenderdizáltak, rep ro du kál ha tók és sok szo ro -

sít ha tók. A mar ke ting tö meg ter mé kek ér té ke sí té sé re szü le tett, míg a kul tu rá lis 

ter mé kek ér té ke sí té se spe ci á lis kö rül mé nyek közt tör té nik. A mar ke ting pénz -

ről és pro fit ról szól, a mű vé szet ter mé ke i nek ér té ke pénz ben nem, vagy el sőd -

le ge sen nem pénz ben fe jez he tő ki.”41 

Valóban: a festménnyel ellentétben egy doboz kóla bármikor reprodukál-

ható, a művész is ugyanarra kíváncsi, mint a gyártó, azaz az értéke sít he tő ség -

re. A marketing szempontjából minden, jó minőségű termék eladható, csak meg 

kell találni az egyedi terméktulajdonságait (USP: Unique Selling Point). A tö -

meg cikkek és a művészi produktumok esetében is elengedhetetlen a meg kü -

lön böztethetőség! Tegyünk egy próbát, először a művészet területén. Ha azt 

mondjuk, Gustav Klimt, bizonyára az arany és a túldíszítés jut eszünkbe; Frida 

Kahlo: virágok, Mexikó, szemöldök; Salvador Dalí: szürrealizmus, álom; Quentin 

Tarantino: vér, erőszak, frappáns dialógusok – és még hosszú lehetne a lista. 

Most vizsgáljuk meg a hagyományos termékek USP-jét. Ha azt mondjuk, Coca-

Cola, a márkanév bizonyára a piros színű arculatot, a karácsonyi reklámokat 

idézi fel, míg az IKEA a könnyen összeszerelhető bútorokkal és az áruházi la -

birintusokkal társítható. A megkülönböztetés tekintetében a művészi alkotás és 

a sorozatgyártott termék legfőbb ellentéte, hogy amíg az IKEA USP-jét hosszú 

évtizedek alatt, több száz reklámszakemberrel dolgozták ki, addig a művészeti 
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38     A szer zők in ter jú ja Fü löp No é mivel. (2019) 
 
39     A szer zők in ter jú ja Ádám Or so lyá val. (2019) 
 
40     A szer zők in ter jú ja Vas-Zol tán Iván nal. (2019) 
 
41     Új utak a mű vé sze ti me nedzs ment ben. Szerk. DÉR Csa ba De zső, ZACHAR Ba lázs, Bp., Arts & Bu si -

ness, 2011, 58. 



termék egyediségét maga az alkotó tehetsége adja. A kultúra marketingesének 

az a feladata, hogy ezt a megfelelő üzenettel juttassa el a fogyasztóhoz. 

Fabricius Gá bor sze rint a kul tu rá lis ter mék ab ban tér el a töb bi áru cikk től, 

hogy az egy tár sa dal mi, be fo ga dói cso port nak az iden ti tá sát, az iden ti tá sá val 

kap cso la tos em lé ke it, gon do la ta it, vé le ke dé sét vagy kér dés fel ve té sét fe je zi ki. 

Te hát egy faj ta té ma, egy be szél ge tés az al ko tó és a be fo ga dó kö zött. Di a ló gus, 

hi szen az al ko tó nem lé te zik a be fo ga dó nél kül, pár be szé dük pe dig ma ga a mű 

és be fo ga dá sá nak fo lya ma ta. Egyet len pél dát idéz ve: a mű nem ma ga a könyv, 

ha nem a könyv és az ol va sá sa köz ben fel me rü lő gon do la tok és ér ze tek összes -

sé ge, ami csak eb ben az össze tett sé gé ben vál hat si ke res üz le ti ter mék ké.  

A mar ke ting lé nye ge az adott cél cso port mi nél pon to sabb meg ha tá ro zá sa, majd 

a ter mék elő nye i nek meg győ ző be mu ta tá sa a meg ha tá ro zott cél cso port nak. 

Le egy sze rű sít ve: a kul tu rá lis mar ke ting jól meg fo gal ma zott kér dés fel ve tés  

a kö zös ség szá má ra.42 

 

Össze fog la ló kér dé sek 

Mi a mar ke ting meg ha tá ro zá sa? 

A PR-szem lé let sze rint mi okoz za a kul tu rá lis mar ke ting ne héz sé ge it? 

Fabricius Gá bor sze rint mi kü lön böz te ti meg a kul tu rá lis ter mé ket más 

árucikk től? 

Mi lyen pár hu za mok fe dez he tők fel a kul tú ra és a mar ke ting vi lá ga kö zött?
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42     A szer zők in ter jú ja Fabricius Gá bor ral. (2019)





Me nedzs ment esz kö zök a kul tu rá lis mar ke ting ben 
 

 

El ső lé pé sek – a brief (fe la dat le írás) szü le té se 
 

A mun ka fo lya mat egyik leg iz gal ma sabb ré sze a ter ve zés, de ah hoz, hogy  

a szak em ber el tud ja lát ni a fe la da tát, előbb pon tos és rész le tes briefet kell 

kap nia. Ez se gí ti a gör dü lé keny együtt mű kö dést, csök ken ti az eset le ges fél re -

ér té sek szá mát, meg könnyí ti a két fél kö zöt ti kom mu ni ká ci ót. A brief fon tos 

elő fel té te le a ha té kony terv meg szü le té sé nek. 

Fabricus Gá bor sze rint egy kul tu rá lis in téz mény nek szá mos cél cso port ja van. 

Ha az ügy fél fel mér te a cél cso por tok lé lek ta ni, fo gyasz tá si, vá sár lá si és iden -

ti tás be li sa já tos sá ga it, ak kor eze ket be le kell fog lal nia a briefbe. Fon tos a he -

lyi és a nem zet kö zi a ver seny tár sak elem zé se, és a vo nat ko zó kul tu rá lis pi a ci 

ten den ci ák is hasz nos tám pon tot nyújt hat nak. Ha az in téz mény ren del ke zik 

kö zép tá vú stra té gi á val, ak kor az is sok fon tos in for má ci ó val szol gál hat a mar -

ke tin ges nek. Vég ső, de je len tős tar tal mi ele me a briefnek a cél. Ha mind ez 

meg van, ak kor le het a kom mu ni ká ció mö göt ti kre a tív mun ká val fog lal koz ni.43 

Az el ső lé pést az ügy fél te szi meg, ami re rend sze rint egy rebriefet (a brief ér -

tel me zé sé ről szó ló vá laszt) kap, ami ben lát hat ja, hogy mennyi re tud ták adap -

tál ni az in for má ci ó kat, és mit ter vez nek a meg bí zott szak em be rek. A rebrief 

is mer te té sé nek leg jobb for má ja a sze mé lyes pre zen tá ció, amely nek so rán az 

ügy nök ség vagy a meg bí zott szak em ber fel te he ti kér dé se it az ügy fél nek. Itt 

le he tő ség adó dik a leg fon to sabb és a ne he zeb ben ér tel mez he tő pon tok át te -

kin té sé re is. A pre zen tá lók nak ér de mes a la i ku sok szá má ra is könnyen át lát ha -

tó, ért he tő diákat ké szí te ni ük, ame lyek se gí tik a fe lek egyez te té sét. Ér de mes 

a ne he zeb ben ért he tő szak zsar gon ra, öt let re pél dát vagy eset ta nul mányt is 

hoz ni. Az ügy fél nek érez nie kell, hogy a ki vá lasz tott szak em be rek a leg meg -

fe le lőb bek az adott pro jekt re: ér tik a már ka pi a ci kül de té sét, és tud ják, mit kell 

ten ni ük a cél el éré se ér de ké ben. 
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43     A szer zők in ter jú ja Fabricius Gá bor ral. (2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kör nye ze ti elem zés 
 

Sa ját vál lal ko zá sun kat, in téz mé nyün ket se gí ti egy jó SWOT ana lí zis el ké szí té -

se. A mo za ik szó je len té se: strengths = erős sé gek; weaknesses = gyen ge sé gek; 

opportunities = le he tő sé gek, threats = ve szé lyek. Ez a mód szer a kül ső és bel ső 
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44     http://maksz.com/downloads/brief-min ta-BTL-ten de rek re.pdf 

Briefminta44 
Ügyfél adatai  

Kapcsolattartó: név, beosztás  

E-mail/tel.: 

 
Ügyfél háttér-információk, termékleírás, 

korábbi aktivitás, stratégia, pozicionálás stb. 

 
Piac, versenytárs elmúlt két év piaci tendenciájának alakulása, 

versenytárselemzés  

 
Célcsoport meglévő célcsoportok (pl. résztvevők, 

rokonszenvezők, érdektelenek, ellenségesek) 

és perszónák adatai  

 
Cél mi az adott kampány célja (pl. az ismertség 

növelése, piacra lépés, terjeszkedés, új hír, 

hatékonyabb kommunikáció, vevőszerzés, 

értékesítés) 

 
Kommunikáció kinek kommunikált eddig, 

milyen PR-kapcsolatrendszere van, a sajtó 

világából kikkel van jóban és kikkel nincs 

 
Platformok milyen csatornákon kommunikált eddig, 

milyen stílusban, milyen rendszerességgel 

 
A kampánnyal benyomások, érzések, asszociációk, jelzők, 

elérni kívánt hatás amelyek segítik a kreatívokat, milyen legyen 

(Impression) a kampány 

 
Időzítés (Timing) milyen határidővel kell teljesíteni a projektet  

 
Költségkeret (Budget) milyen költségvetés áll rendelkezésre 



té nye zők nek a szer ve zet re gya ko rolt ha tá sát szem lél te ti, de nem csak a szer -

ve ze tünk nek, ha nem egy ter mé künk nek/szol gál ta tá sunk nak, már kánk nak, sőt, 

egész üz let águnk nak ké szít he tünk stra té gi át en nek se gít sé gé vel. Át lát ha tó sá ga 

és hasz nos sá ga mi att is ez az egyik leg gyak rab ban hasz nált üz le ti elem zé si 

esz köz. A SWOT el ké szí té sé ben se gít sé günk re le het ko ráb bi pi ac ku ta tá sunk, 

makrokörnyezeti és ver seny társelem zé sünk. 
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45     MENYHÁRT Jú lia: A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ar cu la ti és kom mu ni ká ci ós újrapozícionálása. Szak -
dol go zat. Bp., Bu da pes ti Metropolitan Egye tem, 2019, 36–37. 

Megnevezés Segítő tényezők Hátráltató tényezők 

Belső tényezők Erősségek: Gyengeségek: 

• tehetséges művészek, • a hazai művészeket nem ismeri 

elkötelezett saját társulat a közönség 

• monopolhelyzet a saját opera- és • nincs egységes, átgondolt 

balettelőadások bemutatása terén marketingstratégia 

• a zenekar és kórus színvonalának • a repertoár egy része elavult, 

fejlesztésére egyre nagyobb figyelem kevés balett-táncos és balettpremier 

irányul • nyelvtudásbeli hiányosságok 

• sokoldalú balettrepertoár • a létszámkeret csökkentése miatti 

• nyitás a szakszervezetek felé, feszültség, többletmunka 

dolgozói igények figyelembevétele 

Külső tényezők Lehetőségek: Veszélyek: 

• új játszóhely: Erkel Színház • az operalátogatók átlagéletkora 

• magas állami támogatás 60 év feletti, a fiatalok nem ismerik 

• történelmi épület, központi a műfajt, negatív megítélés 

elhelyezkedés • az Erkel Színház és a további 

• a kultúra iránti növekvő fejlesztések többletköltségei 

érdeklődés • a műfaj és a saját társulat rendkívül 

• a külföldi látogatók száma költséges 

növekszik • a jegyárak emelkedésével járó 

• hazai és nemzetközi kockázat 

együttműködések • Budapesten nő a kulturális 

programkínálat 

A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ SWOT ANALÍZISE, 201145



A mar ke ting mix (4P, 4C, 7P) 
 

Sa ját vál lal ko zá sunk és a ver seny tár sak ala po sabb meg is me ré sé re szol gál a 

4P (product = ter mék; price = ár; place = hoz zá fér he tő ség; promotion – kom -

mu ni ká ció) mar ke ting mód szer ta na is. Ezek men tén le het sé ges egy gaz dál ko -

dó szer ve zet alap ve tő üz le ti jel lem ző i nek meg fo gal ma zá sa, ezek a fo gal mak 
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46     DÉR–ZACHAR: i. m. (2011), 72. 

4P 4C 

Termék A színház bemutatja Megoldás Mit látna szívesen a néző? 

(product) a Hamlet et, az Úri muri t (customer Kik jönnének el egy Shakespeare- 

és a Csárdáskirálynő t. solution) drámára vagy egy operettre? 

A középiskolások Móricz- 

tanulmányai miatt van-e igény 

egy Móricz-előadásra? 

Ár A színház előre Költség A színház elemzi, hogy mely 

(price) meghatározza  jegyárait (cost) darabnak ki a közönsége, mennyire 

a nézőtéri helyek alapján. ismertek a szereplők, mekkora 

a várható kereslet, és e szempontok 

szerint, rugalmasan határozza meg 

a jegyárakat. 

Értékesítési A jegyek a színház Kényelmes A jegypénztár nyitva tartása 

csatornák jegypénztárában, hozzáférés alkalmazkodik a potenciális 

(place) nyitva tartási időben (convenience) közönség vásárlási szokásaihoz, 

vásárolhatók meg. és a színház más helyszíneket is 

keres a jegyértékesítésre. 

Promóció A színház hivatalos Kommunikáció A színház a saját felületein és 

(promotion) felületein és a műsor- (communications) a műsorújságokon kívül egyéb, 

újságban hirdetik szokatlan vagy ötletes módon 

az előadásokat.  kiválasztott helyeken is promotálja 

az előadást 

(pl. bevásárlóközpontban kiállítja 

a darab jelmezeit).46 

A 4P ÉS 4C MODELL ÖSSZEHASONLÍTÁSA



ad ják az úgy ne ve zett mar ke ting mix alap ele me it, va gyis azo kat az esz kö zö ket, 

ame lye ket a szer ve zet a mar ke ting cél jai el éré sé hez hasz nál, és eze ket meg fe -

le lő arány ban „mi xe li”. A 4P hát rá nya, hogy az el adói ol dal ról kö ze lí ti meg az 

ér té ke sí tést, szem ben a 4C-vel, ami a ve vők szem szö gén ke resz tül vizs gál ja  

a fo lya ma tot. A 4C (customer solution = meg ol dás; cost = költ ség; convenience 

= ké nyel mes hoz zá fé rés; communicatinos = kom mu ni ká ció) al kal ma zá sa ar ra 

kény sze rí ti a mar ke tin gest, hogy a vá sár ló fe jé vel gon dol kod jon, ami azért fon -

tos, mert így könnyeb ben meg ér ti és el éri őket. A 4C azért is ha té kony, mert 

el ső sor ban nem már kát, ha nem meg ol dást kí nál a fo gyasz tó igé nyé re, prob lé -

má já ra. A ki vá lasz tott ter mé ket a ve vő igyek szik a hoz zá el ju tó üze net alap -

ján, a le he tő leg ké nyel me sebb mó don meg sze rez ni. Ha is mer jük a kö zön sé günk 

mo ti vá ci ó ját, ak kor igé nye i hez tud juk szab ni el adá si fo lya ma tun kat, ami idő -

vel több előnnyel is jár majd. 

A kul tú ra te rü le tén is el en ged he tet len a ter mék és a szol gál ta tás meg kü lön -

böz te té se. A ter mék min den eset ben kéz zel fog ha tó, le gyen az rit kán vá sá rolt 

vagy na pi fo gyasz tá si cikk. A mar ke ting szem pont já ból a szol gál ta tás is egy -

faj ta ter mék, de a kéz zel fog ha tó ter mé kek től el té rő tu laj don sá gok kal ren del -

ke  zik, eze ket az úgy ne ve zett HIPI-elv fog lal ja össze. „... nem kéz zel fog ha tó, ... 

el vá laszt ha tat lan a szol gál ta tást igény be ve vő től, aki nek sok szor még az elő ál lí -

tás ban va ló rész vé te lé re is szük ség van, ... nem rak tá roz ha tó, az az az elő állí tá -

sa és a fo gyasz tá sa az ese tek több sé gé ben egy be esik. Leg fon to sabb kü lönb ség 

azon ban az em be ri té nye ző kulcs fon tos sá gú sze re pe, a gé pek ter mék-elő ál lí -

tás ban ját szott sze re pé vel szem ben, il let ve az eb ből kö vet ke ző en ne he zeb ben 

biz to sít ha tó sztenderdek, az az vál to zó jel le ge – ahány szor »meg szü le tik«  

a szol gál ta tás, el vi leg annyi fé le le het.”47 

 

HIPI:      H = Heterogenity (vál to zé kony ság), 

            I   = Intangability (meg fog ha tat lan ság), 

            P = Perishability (tá rol ha tat lan ság), 

            I   = Inseparability (el vá laszt ha tat lan ság).48 

 

A szol gál ta tás mar ke tin ghez köt he tő a 7P (product = ter mék; price = ár; place = 

hoz zá fér he tő ség; promotion = kom mu ni ká ció; people = em be rek; process = fo -

lya mat; physical evidence = tár gyi elem) mód szer ta na is, ami va ló já ban a 4P 

ki bő ví tett vál to za ta. A szol gál ta tást vég ző em be rek nek ha tal mas a fe le lős sé -

ge a mi nő ség te kin te té ben, a szol gál ta tás me ne té ben, aho gyan lét re jön ma ga 

a fo lya mat, il let ve a meg fe le lő kör nye zet ki vá lasz tá sá ban, ahol vég be megy  

a szol gál ta tás. 
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Kul tu rá lis pro jekt ter ve zé si esz kö zök 
 

A kul tu rá lis pro jekt me nedzs ment esz kö ze i nek tár há zá ban a prob lé ma fa és  

a cél fa el ké szí té se is a ter ve zés si ke rét szol gál ja. A prob lé ma fa az ok-oko za ti 

össze füg gé sek re he lye zi a hang súlyt: se gít fel tár ni, majd hi e rar chi kus sor rend -

ben azo no sí ta ni a prob lé má kat. Ered mény ként egy olyan fát ka punk, amely 

több ág ra ága zik szét, te te jén a leg főbb prob lé má val. A cél fa ez zel szem ben  

a prob lé ma fa meg for dí tá sa, amely már tar tal maz za a terv meg va ló sí tá sá hoz 

szük sé ges esz kö zö ket is, ha son ló an struk tu rált lo gi kai sor rend ben. Ered mé nye -

ként meg kap juk azt az üz le ti jö vő ké pet, amit el sze ret nénk ér ni a pro jek tünk -

kel. Fon tos, hogy ezek nek konk rét és meg va ló sít ha tó cé lok nak kell len ni ük, 

ezért fi gye lem be kell ven ni a ren del ke zés re ál ló bü dzsét, tech ni kai ap pa rá tust, 

inf rast ruk tú rát, időt stb. 

Ve gyünk pél dá ul egy har minc éve mű kö dő ga lé ri át, amely tíz éve él te fény -

ko rát. A hely nek az óta ke vés lá to ga tó ja van, ezért a jegy be vé te lek ből nem tu -

dott újabb ki ál lí tá so kat nyit ni, sőt, né hány al kal ma zott já tól is meg kel lett vál nia. 

A fel sze re lé se ik el avul tak, mert nem tud ták mi ből meg vá sá rol ni a kor sze rű be -

ren de zé se ket. Te hát vál to zat lan, ré gi tár la tá nak egy re ke ve sebb lá to ga tó ja van. 

Szem lél te tés cél já ból en nek az in téz mény nek ké szí tet tünk el a problémafáját 

és a célfáját. 
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A prob lé ma ala pos fel tér ké pe zé se után már könnyen megfo gal maz hat juk  

a leg főbb cé lun kat, majd meg szü le tik a kam pány üze ne te, eset leg üze ne tei. 

Fon tos meg ha tá roz ni az irányt és az alá ren del ni a tak ti kai meg ol dá so kat. Vá -

laszt ha tunk üz le ti célt, amely nek fe la da ta az ér té ke sí tés és a pi a ci ré sze se dés 

nö ve lé se a for ga lom fel len dü lé sé ért, vagy le het kom mu ni ká ci ós cé lunk is, amely 

a hír név épí tést tart ja szem előtt. Ugyan ak kor a pszi cho ló gi ai cél mel lett is 

dönt he tünk, ez a fo gyasz tó mo ti vá ci ó ját, at ti tűd jét be fo lyá sol ja a már kánk kal 

kap cso lat ban. Az esz kö zök meg vá lo ga tá sa előtt azon ban meg kell vizs gál nunk, 

hogy me lyek azok a cél cso por tok, akik hez szól ni aka runk. A kul tú ra kü lö nö sen 

ér zé keny és össze tett te rü let, ezért ál ta lá no san nem ér té ke sít he tő. A szű kí tés -

ben az STP (szeg men tá lás, targetálás, pozicionálás) stra té gia lesz a se gít sé günk -

re. A szeg men tá lás lé nye ge, hogy a nem ho mo gén fo gyasz tói cso por to kat ki -

sebb, ho mo gén cso por tok ra (szeg men tu mok ra) bont juk, pél dá ul a de mog rá fi ai, 

jö ve del mi, stí lus- és élet mód be li jel lem zők, a fo gyasz tói szo ká sok és vi sel ke -

dés alap ján. A targetálás az a fo lya mat, ami kor meg ha tá roz zuk a szá munk ra 

re le váns szeg men tu mot (a cél cso por tun kat), majd ki vá laszt juk a cél cso port el -

éré sé hez meg fe le lő mé di át, és testre szabott üze ne tek kel „meg cé loz zuk” őket. 

Vé gül a pozicionálás se gít a fo gyasz tók gon do la ta i ba „éget ni” a már kán kat, hi -

szen a mar ke ting nem más, mint harc a ve vők tu da tá ban el fog lalt he lyért.49 

Ezért min den pi a ci sze rep lő nek meg kell ta lál nia a sa ját USP-jét, va gyis az 

35

Dér Cs. Dezső – Márkus Renáta: Új utak a kulturális marketingben

49     SAS Ist ván: Rek lám kam pány-ter ve zés (SAS Ist ván elő adá sa i ból. Rek lám – ter ve zés – ku ta tás 4.). 
2016. http://www.sasistvan.hu/files/tanulmanyok/gy2tervezes.pdf

Média- 
együtt- 

működések 
kialakítása

Natív tartal- 
mak, sajtó- 
közlemény, 

interjú

Trendi 
arculat- 
tervezés

Erős közösségi- 
média-jelenlét 

kialakítása, 
letisztult web

Szponzor, 
mecénás 
keresése

Pályázat 
állami 

támogatásra

Kortárs 
művészek 

felkarolása

Outdoor 
reklám- 

felületek

PR- 
aktivitás

Reputáció 
építése

Proaktív 
marketing

Tőke- 
előállítás

Új, 
interaktív

Forgalom 
fellendítése

Infrastruktúra 
bővítése

CÉLFA



egye di ter mék tu laj don sá ga it! Mi lyen szí nű a már ka, mi lyen szlo gent hasz nál? 

Meg könnyí ti a dol got, ha va la mi ben az el ső a pi a con, hi szen az em be rek min -

dig az el sőt jegy zik meg. A kö zön sé get ér dek lik a hát tér-in for má ci ók: mi ho -

gyan ala kult ki. Az is elő for dul hat, hogy va la mi ben annyi ra in no va tív a már ka, 

hogy az zal rob ban be a köz tu dat ba. A fő, hogy le gyen va la mi, ami ben az adott 

kul tu rá lis ter mék a leg jobb, a leginkább egyedi. A USP meg fo gal ma zá sá ban az 

ügy fél és az ügy nök ség is részt vesz, hogy se gít se a fo gyasz tót a dön té sé ben. 

A vá sár ló ugyan is min den vá sár lás nál fel te szi a kér dést: „Mi A Jó Ne kem Eb -

ben?” (Ezt MAJNE-elv nek hív juk.) A kul tu rá lis mar ke tin ges nek is az a fe la da ta, 

hogy meg könnyít se a fo gyasz tók vá lasz tá sát: ope rett vagy drá ma, klasszi kus 

vagy kor társ, pop vagy ko moly ze ne, mű vész film vagy holly wo o di film stb. 

 

Össze fog la ló kér dé sek: 

Mi lyen ele me ket kell tar tal maz nia egy jó briefnek? 

Mi ért szük sé ges a rebrief, és ho gyan ké szül? 

Mi a 4P és a 4C kö zöt ti kü lönb ség? 

Mi ben kü lön bö zik a 7P a 4P-től? 

Mi re szol gál a SWOT ana lí zis? 

Ho gyan épül fel a prob lé ma fa és a cél fa? Mi kor hasz nál juk eze ket  

az esz kö zö ket? 

Mik az STP lé pé sei? Mit je lent a mo za ik szó? 

Mi ért el en ged he tet len, hogy egy kul tu rá lis in téz mény nek le gyen USP-je? 

Mond jon há rom gya kor la ti pél dát a USP-re és sze re pé re kul tu rá lis  

ter mé kek/in téz mé nyek kap csán! 

Mi a MAJNE-elv lé nye ge?
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Kom mu ni ká ci ós esz kö zök a kul tú rá ban 
 

 

Saj tó elem zés 
 

A saj tó elem zés nél ér de mes leg alább egy év re vissza me nő leg vizs gál ni az adott 

már ká val kap cso la tos hí re ket: össze gyűj te ni és kro no ló gi ai sor rend ben ol vas ni 

a meg je lent anya go kat. Kü lön bö ző szem pon tok sze rint le het eze ket ren dez ni: 

 

-  hí rek sze rin ti cso por to sí tás (hír pél dá ul: meg nyílt a szín ház, az egyik 

  szí né sze el vált, emel ked tek a jegy árak, új ren de ző de bü tált stb.), 

- ne ga tív és po zi tív hí rek sze rint (ho gyan ke zel ték az eset le ge sen 

  fel me rü lő krí zist/krí zi se ket), 

- or gá nu mok sze rint (gaz da sá gi, kul tu rá lis, bul vár, ál ta lá nos, blog, 

  print, online stb.), 

- kik a leg gya ko ribb meg szó la lók (in ter jú ala nyok), 

- PR-cik kek és or ga ni kus meg je le né sek ará nya, 

- vé gül: összeg zés az ál ta lá nos hang nem ről, kom mu ni ká ci ós stí lus ról. 

 

Ezek a mód sze rek a ver seny társelem zés nél is hasz no sít ha tók, de táb lá zat ban 

is össze vet het jük a sa ját már kán kat a kon ku ren ci á é val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR-esz kö zök a kul tú rá ban 
 

A PR-esz kö zök fe la da ta az in for má ció köz ve tí té se, a hír név nö ve lé se, a bi za -

lom ki épí té se, a po zi tív at ti tűd ki ala kí tá sa. Ezek ki emel ten fon to sak a mű vé -

szet te rü le tén. „A PR alatt a kul tú rá ban, leg in kább ter je del mi kor lá tok mi att, 

csak a nyom ta tott, elekt ro ni kus és internetes mé di u mok ban meg je le nő, fő sza -

bály ként har ma dik sze mé lyek ál tal ké szí tett cik ke ket, hí re ket, hang- és kép -
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anya go kat ért jük, hang sú lyoz va, hogy ez az ér tel me zés a fo ga lom leg szű kebb 

fel fo gá sa. Tá gab ban ugyan is ide ér ten dő sok más – mé di án kí vü li – is mert ség- 

és hír név erő sí tő esz köz is, a kul tu rá lis szfé rá ban pél dá ul kö zön ség ta lál ko zók 

vagy edu ká ci ós cé lú is mer te tők (egy ope ra-elő adás előtt a mű ről va ló be szél -

ge tés), ame lyet nem har ma dik sze mély – a saj tó mun ka tár sa – ké szít, ha nem 

ma ga a szer ve zet vagy in téz mény és tesz köz zé akár köz vet le nül akár a mé -

di á ban, in gye ne sen vagy fi ze tet ten.”50 

Az esz kö zö ket cso por to sít hat juk sze mé lyes, cso por tos és tö me ges kom mu -

ni ká ci ós funk ci ó juk sze rint. 

 

A sze mé lyes kom mu ni ká ció esz kö zei: 

- PR-film, 

- chat, 

- személyre szóló SMS, 

- elő adás, 

- le ve le zés, 

- meg hí vó, 

- név jegy kár tya, 

- név re szó ló e-mail, 

- pár be széd, 

- sze mély re szó ló ok le vél, 

- sze mély re szó ló PR-aján dé kok, 

- te le fon be szél ge tés, 

- üd vöz lő kár tya. 

 

 

A cso por tos kom mu ni ká ció esz kö zei: 

- PR-fil mek, 

- a PR-tí pu sú ren dez vé nyek, 

- ak tu á lis cikk aján lá sok, 

- ál lan dó és ide ig le nes ki ál lí tás, 

- ar cu la ti ké zi könyv, 

- bo rí ték, 

- bro sú ra, 

- chat, 

- cím ke, 

- cso por tos PR-aján dé kok, 

- cso por tos vi ták, kerekasztal tí pu sú ren dez vé nyek, 
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- díj ala pí tás, 

- díj ki osz tó, 

- elő adás tar tá sa egy cso port előtt, 

- fo ga dó dosszié, 

- gá la mű sor, 

- imázsformáló nyom tat vány, 

- já té kok, 

- kör-e-mail, 

- kör-SMS, 

- le ve le ző lis ta, 

- mé dia ese mé nyek (saj tó tá jé koz ta tó, mé dia kon fe ren cia,  

saj tó reg ge li, hát tér-tá jé koz ta tás), 

- mo de rá lás, 

- mul ti mé dia, 

- roadshow, 

- saj tó köz le mény, 

- saj tó map pa, 

- szak mai kon fe ren ci ák, 

- szak mai to vább kép ző tan fo lya mok, 

- tré nin gek. 

 

 

A tö meg kom mu ni ká ció esz kö zei: 

- PR-fil mek, 

- blog, 

- év könyv, 

- ge ril la esz kö zök, 

- ma ga zin, új ság, nyom ta tott na pi lap, pub li ká ció, 

- weboldal, rá dió mű sor, te le ví zi ós mű sor.51 

 

 

 

In teg rált kom mu ni ká ció 
 

Az egy re erő sö dő kom mu ni ká ci ós zaj ban az in teg rált kom mu ni ká ció a kü lön -

bö ző mar ke ting kom mu ni ká ci ós esz kö zök össze han golt, tu da tos és terv sze rű 
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hasz ná la tát fog lal ja ma gá ba, fő célja a si ke res már ka épí tés. Ha ilyen kom mu -

ni ká ci ós stra té gi át ter ve zünk, ak kor ide á lis egy olyan össze tett stra té gia lét -

re ho zá sa, amely ben sze re pel pél dá ul ki épí tett közösségimédia-kam pány, ez 

ki e gé szül kül ső ese mé nyek kel, ren dez vé nyek kel és egyéb PR-te vé keny ség gel. 

Hogy az összes fe lü le ten je len le gyen a már ka, ren ge teg pénz re van szük ség, 

ezért is fon tos a szeg men tá lás. A nem zet kö zi szín té ren több ener gi át fordí-

tanak a cél cso port ja ik meg is me ré sé re, ezért sok kal könnyeb ben el tud ják őket 

ér ni. Fel mé rik, mi re van igény, és ezt va ló sít ják meg – fog lal ja össze Ádám Or -

so lya a kom mu ni ká ci ós esz kö zök in teg rált hasz ná la tá nak lényegét.52 

Zámbó An na sze rint a ha zai kul tu rá lis pi ac na gyon sta ti kus, ami egy részt 

anya gi kér dés. Ugyan ak kor szá mos kul tu rá lis in téz mény nek olyan, idő sebb ve -

ze tő je van, aki úgy vé li, „én ezt job ban tu dom”. Ter mé sze te sen ez az at ti tűd is 

si ke res le het, ha a ga lé ri ák, mú ze u mok, szín há zak be szé lik an nak a cél cso port -

nak a nyel vét, amely most lép a felnőttkorba. Alap fel té tel a ma gas mi nő ség. 

De mi vel tud töb bet ad ni idén a Va rázs fu vo la, mint a múlt év ben? Mi lyen hí -

vószó val le het el ad ni az ope ra je gye ket? Pél dá ul a Víg szín ház nál és a Ka to na 

Jó zsef Szín ház nál na gyon fon tos, hogy mi nél nép sze rűbb dol go kat csi nál jon. 

A Ka to na Ka m ra és a Pes ti Ma gyar Szín ház elő adá sai cél zot tan a fi a ta lok hoz 

szól nak. Ugyan ilyen a Nem ze ti Ga lé ri á ban a Fortepan-ki ál lí tás, a Vár kert Ba zár 

és a Ter ror Há za – ezek ben van a jö vő, il let ve a kul tu rá lis össze jö ve te lek ben. 

A szak em be rek nek ki kell hasz nál ni uk a di gi tá lis le he tő sé ge ket is, pél dá ul  

a PPC-t (Pay Per Click, az az kat tin tá son kénti fi ze tés53), a jól be ál lít ha tó targe -

tá lás mi att. A fo lya mat ba a kul tu rá lis vé le mény ve zé rek és az új ság írók is be -

von ha tók. A kul tu rá lis PR-es egyik leg főbb fe la da ta, hogy erős kap cso la to kat 

ala kít son ki a mű vé sze ti új ság írók kal, érdekgazdákkal (stakeholderekkel54).  

A meg fe le lő sze mé lyek meg ta lá lá sa után tö re ked ni kell a sze mé lyes kap cso la -

tok ki ala kí tá sá ra. Az is me ret sé ge ken fe lül kü lön le ges esz kö zö ket is al kal maz -

ha tunk a pro jekt meg va ló sí tá sa so rán. Pél dá ul a Ka to na Ter ror cí mű da rab ja 

egy pert mu tat be, ahol a bí ró sá gi te rem ben ülő hall ga tó ság ma ga a né ző, aki -

nek meg kell sza vaz nia, hogy a vád lot tat fel men ti vagy el íté li.55 A Z ge ne rá ci ót 

ez és a ha son ló interakciók vonz zák, és ez a kü lön le ges esz köz – pél dá ul a sza -

va zás di gi ta li zá lá sá val – to vább is fej leszt he tő. „Azt kell meg ta lál ni, hogy ho -
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gyan tud a kul tu rá lis ter mék és a kam pány úgy együtt mű köd ni, hogy az ilyen 

iz gal mas cél cso por tot is meg nyer jen.”56 

Lás sunk egy har ma dik meg kö ze lí tést is! Balogh Má té And rás a kam pány -

terv ki ala kí tá sát a cél cso por tok tól te szi füg gő vé. A kö zös sé gi mé di á ban sze -

rin te a Facebook a leg ha té ko nyabb, de az új ság írást is fon tos nak tart ja. (Leg -

erő sebb ol da lak kö zött tart ja szá mon a Marie Claire-t, a Papagenót, a Fideliót, 

az Évát, a WMN-t, mert ezek már a sa ját cél cso port ja i kat épí tik fel.) El en ged -

he tet len a „száj ha gyo mány”, va gyis a kul tú ra és a kul tú rá val kap cso la tos hí rek 

ter jesz té sé nek az egyik leg fon to sabb for má ja. A „word of mouth” (WOM) mar -

ke tin get al kal maz hat juk az online-ra is, pél dá ul kommentekként, hoz zá szó lá -

sok ként. A kul tú ra fo gyasz tók vágy nak ar ra, hogy in tel lek tu á lis tar tal ma kat 

szol gál ta tó rá di ó kat hall gas sa nak (pél dá ul a Klub rá dió, az Inforádó, Ti los Rá dió, 

TrendFM). Kü lö nö sen nép sze rű ek azok a be szél ge tős mű fa jok, ame lyek online 

ver zi ó ban is el ér he tők.57 

 

 

A kul tu rá lis PR közelről 
 

Meg kér de zett in ter jú ala nya ink a szak ma je les kép vi se lői. Azért is mu tat juk be 

gon do la ta i kat, hogy ér zé kel tes sük: a PR sok ré tű és szí nes fe la da to kat adó hi -

va tás. 

Fabricius Gá bor rek lám szak em ber éles fel ütés sel kez di: „... azt gon do lom, 

va ló já ban nincs olyan, hogy kul tú ra mar ke ting, kul tú ra-PR van. A hi te les ség  

a kulcs, és a hi te les ség kul csa pe dig a PR. Ha egy pla ká tot lá tok, az gya kor la -

ti lag in dif fe rens a mű te kin te té ben, el len ben, ha egy in ter jú val vagy egy kri ti kai 

elem zé sen ke resz tül ta lál ko zom az al ko tás sal, az már hi te les for má tum. A leg -

fon to sabb, hogy az al ko tás be fo ga dá sát, pél dá ul egy film meg né zé sét, meg -

 előz ze az al ko tói szán dék, az üze net egy ér tel mű vé té te le. Te hát, ne le hes sen 

fél re ma gya ráz ni az al ko tói szán dé kot, ne men jen fél re az ügy, ami nek szel le -

mé ben az al ko tás lét re jött. A kér dés fel ve tés hi te les hát te ré nek több szint je 

van. Egy szű kebb cél cso port nál kell kez de ni, majd men ni le fe lé, és a vé gén az 

át lag fo gyasz tó szá má ra kom mu ni kál ni. Ter mé sze te sen más tí pu sú kér dé se ket 

fog fel vet ni egy film vagy egy könyv az át lag fo gyasz tó szá má ra, mint a kul tu -

rá lis elit nek. Más, ami kor egy bul vár lap ban te szünk fel kér dé se ket egy al ko tás -

sal kap cso lat ban, mint egy kon zer va tí vab bak szá má ra író dott online blogban.” 

Fabricius sze rint az üze net meg fo gal ma zá sá val kell kez de ni a stra té gia al ko -

tást, mert mi nél vi lá go sabb a tét (va gyis ami a be fo ga dó val tör té nik), an nál ha -
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57     A szer zők in ter jú ja Balogh Má té And rás sal. (2019) 



tá so sabb lesz a kam pány. Utá na csak tech ni kai kér dés, hogy videó, írott 

anyag, saj tó hír, te ma ti kus mű sor ban el hang zó in ter jú vagy va la mi lyen egyéb 

for má tum ban men jen vég be az üze ne tek át adá sa.58 

Balogh Má té And rás, a kortársPRos ügy ve ze tő je sze rint azért fon tos a kul -

tú rá nak a jó PR, „hogy a tár sa da lom jól érez ze ma gát hosszú tá von. A me nedzs -

ment kom mu ni ká ci ó ban jobb he lyen már van nak stra té gi ák, de leg in kább csak 

ad hoc jel leg gel mű köd nek. A kom mu ni ká ci ós szak em ber, akár PR-es, akár saj -

tós, a hát tér ben el vég zen dő fe la da to kat vé gez. Nem te re lik ab ba az irány ba, 

hogy stra té gi át épít sen. Le gyen kre a tív. Min den hol az a vá lasz, hogy »Oldd 

meg!«, és eb ben a moz gás tér ben rá bíz zák, hogy mit csi nál. A kul tu rá lis szfé -

rá ban nincs olyan, hogy PR-es. Va la ki hív hat ja ma gát a szak má ban PR-esnek, 

de ha be ke rül a kul tu rá lis szfé rá ba, ak kor ott egy ne vet is mer nek, az pe dig  

a »saj tós«. Az jól azo no sít ha tó fo ga lom, mert is mert, hogy mit csi nál, van fo -

ga nat ja (meg je lent a cikk, ami től bol dog a ve ze tő ség és a mű vész), de a töb bit 

nem lát ják. Ha PR-esnek hí vom magam, azt je len ti, hogy épí tem a kap cso la to -

kat és a bi za lom mal ját szom, va gyis he nyé lő fi gu rá nak tű nök a rend szer ben, 

mert az na gyon rit kán je lent lát ha tó dol got. Ez nem annyi ra meg be csült ál lás. 

Nem egy sze rű a lé te an nak, aki a kul tu rá lis szfé rá ban egy tár su lat nál, egy szín -

ház nál, egy mú ze um nál vagy egy tánc egye sü let nél dol go zik, mert a leg töb ben 

nem ér tik, hogy mit csi nál. Mi nél ki sebb a tár su lat és az együtt mű kö dé si fe lü -

let, an nál több min dent kell csi nál nia, ezért szo rul ki a kom mu ni ká ció a rend -

szer ből. A fruszt rá ció pe dig ez zel egye nes ará nyo san nő, mert ott az el vá rás: 

»Mi ért nincs ró lunk anyag?«. A leg főbb prob lé ma, hogy a me nedzs ment fe la -

da tok el lá tá sa mel lett nincs idő kom mu ni kál ni. A meg ol dás er re az le het, ha 

hagy ják sza ba don dol goz ni a szak em bert. Na gyon fon tos az in téz mé nyek nek 

lát ni uk, hogy ha olyan kom mu ni ká ci ós mun ka tár sa van, aki nek a ha bi tu sá val 

egyetértenek, ak kor ve le töb bet kell ta lál koz ni, meg kell ve le osz ta ni még a je -

len ték te len vagy ap ró nak tű nő in for má ci ó kat is. Min dent el kell mon da ni a sa -

ját stá bunk nak. A kom mu ni ká ci ós szak em ber nek min dent tud nia kell, mert nél -

kü le ku dar cot val la na a kom mu ni ká ció és ez zel az in téz mény is.”59 

Ádám Or so lya a kö vet ke ző ket fo gal maz za meg az ide á lis PR-mun ka tár si 

fela da tok hoz. „Ha PR-esként sza bad ke zet kap nék egy szín ház nál, ak kor már 

ott len nék az ol va sóp ró bán vagy előt te meg be szél ném a ren de ző vel, hogy mit 

sze ret ne. 60-40 szá za lé kos arány ban azt lá tom, hogy az ügy fe le im nek van mi -

ni má lis hír ér zé ke. Min den ki ol vas új sá got, és tud ja, a saj tó ho gyan mű kö dik, 

ezért, ha be do bok egy öt le tet, ak kor azt to vább tud ják gon dol ni. Az in téz -

mény ve ze tők nek is meg kell kap ni uk a meg fe le lő ada to kat. PR-esként azt sze -
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58     A szer zők in ter jú ja Fabricius Gá bor ral. (2019) 
 
59     A szer zők in ter jú ja Balogh Má té And rás sal. (2019) 



re tem, ha már a gye rek fo gan ta tá sá nál ott va gyok, nem csak a szü le té sé nél. 

Ami kor ki ta lá lunk egy ren dez vényt, ak kor le gyek ott, és el mond has sam, hogy 

kell egy tíz mé ter rel na gyobb lo vas szo bor, mert azt tu dom kom mu ni kál ni  

a saj tó ban. Sok szor elő for dul, hogy ne kem és a saj tó nak va la mi óri á si do log, 

míg a mű vész nek csak egy ap ró rész let. Ha a szak em ber át lát ja az egész fo -

lya ma tot és vé gig ott le het, ak kor tud ni fog ja, hogy mit és ho gyan kell kom -

mu ni kál nia.”60 

 

 

PR-tip pek, jó ta ná csok: 

- saj tó kap cso la tok fo lya ma tos épí té se (ez az alap ja min den nek); 

- szo ros kap cso lat tar tás vé le mény ve zé rek kel (meg hív ni őket pár  

pre mi er re, ta lál ko zó ra stb.); 

- a PR erő sí té se (ha meg je le nik egy jó tar ta lom, ak kor an nak hir de té se  

a Facebookon);61 

- a PR-esnek tud nia kell a pro duk ci ó val kap cso la tos összes hát tér- 

in for má ci ót; 

- rá kell ven ni az ügyfelet, hogy pró bál ja ki az öt le tet, eh hez min dig  

kell egy po zi tív pél da is; 

- PR-gyors tal pa ló az ügy fél nek: ha rész le tes ma gya rá za tot kap  

ar ról, mi ho gyan mű kö dik, ak kor sok kal együtt mű kö dőbb és  

bi za lom tel je sebb lesz;62 

- a hír ér ték re össz pon to sí ta ni. 

 

 

Össze fog la ló kér dé sek 

Mi a PR lé nye ge és leg fon to sabb fe la da ta? 

Ne vez zen meg olyan PR-esz kö zö ket, ame lye ket hasz nál na egy idő sza ki  

ki ál lí tás kom mu ni ká ci ó ja ese té ben! 

Mi ket tar tunk szem előtt a saj tó elem zés so rán? 

So rol jon fel öt sze mé lyes, öt cso port- és öt tö meg kom mu ni ká ci ós esz közt! 

Mit je lent az in teg rált kom mu ni ká ció! Fo gal maz za meg, és pró bál ja  

el ma gya ráz ni gya kor la ti pél dán ke resz tül! 

Mi lyen prob lé má kat fo gal maz tak meg a meg kér de zet tek a kul tu rá lis  

in téz mé nyek és a PR-esek mun ka kap cso la tá ban? 

Emel jen ki mind há rom vá lasz ból egy-egy olyan fe la da tot, ame lyet  

ér de kes nek lát a mun ká juk ban!
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60     A szer zők in ter jú ja Ádám Or so lyá val. (2019) 
 
61     A szer zők in ter jú ja Zámbó An ná val. (2019) 
 
62     A szer zők in ter jú ja Ádám Or so lyá val. (2019)





Az újmé dia  mar ke tingsajátosságai 
 

 

Vál to zá sok az online kom mu ni ká ci ó ban 
 

A web 2.0 tér hó dí tá sá val több online kom mu ni ká ci ós tar ta lom szü le tik, mint 

va la ha. Az egész vi lá gon át la go san na pi 200 mil li árd e-mailt kül dünk el és  

5 mil lió blogbejegyzést írunk.63 A ha gyo má nyos mé di u mok okoz ta rek lám zaj 

mel lett egy re na gyobb sze re pet kap nak a Google-, Facebook-, YouTube-, 

Instagram-hir de té sek, ame lyek kel nap mint nap ta lál ko zunk. A már kák nak job -

ban ki kell tűn ni ük a tö meg ből – gyor san és em lé ke ze te sen. 

Vas-Zol tán Iván el ső sor ban az in for má ci ós köz le mé nyek le rö vi dü lé sé ben 

lát ja a leg na gyobb vál to zást az el múlt év ti zed hez ké pest. Pél dá ul egy rek lám 

ma már sok kal rö vi debb, mint tíz év vel ez előtt. Ke vés bé a „ke res ke del mi 

tárgy” vagy „a pusz ta in for má ció” stí lu sá ban szól (4P szem lé let), sok kal in kább 

ke re si azok stí lu sát, vi lá gát, akik be fo gad ni akar nak (4C szem lé let). Vé le mé nye 

sze rint a kom mu ni ká ció egy re ha -

tá ro zot tab ban az át lag em ber vi -

lá gát ke re si. Ko ráb ban fon to sab -

bak vol tak a szak mai de fi ní ci ók, 

most azon ban szin te min den az -

zal a cél lal egy sze rű sö dött le, hogy 

az át lag em ber mi nél egy sze rűb -

ben, könnyeb ben és rö vi debb idő 

alatt fo gad ja be az üze ne te ket.  

A trend pe dig to vább ra is az, hogy 

az üze ne tek mi nél meg le pőb bek, 

mu lat sá go sab bak és meg döb ben -

tőb bek le gye nek.64 

A kö vet ke ző két kép (a Pé csi 

Nem ze ti Szín ház 2008-as pla kát -

ja és 2019-es szín lap ja) vi zu á li -

san is szem lél te ti az el múlt tíz év 

kom mu ni ká ci ó já nak vál to zá sát. 
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63     Wordometers, https://www.worldometers.info/hu 
 
64     A szer zők in ter jú ja Vas-Zol tán Iván nal. (2019) 
 
65     A kép for rá sa: http://archiv.pnsz.hu/eloadas.php?lang=HUN&datum=2019-06-18&ID=143&sze -

rep osztas=85 

A kölyök (plakát, 2008)65



Jól lát ha tó a rek lám zaj ha tá -

sa: a 2008-as pla ká ton a le he tő 

leg több in for má ció sze re pel A kö -

lyök cí mű elő adás ról, a szpon zo -

r ok tól az idő pon ton át a tel jes 

stáblistáig. Szem ben a Mo bil cí -

mű, 2019-es da ra bé val, amely le -

tisz tult, erős kép pel kom mu ni kál. 

A ko ráb bi pla kát meg kö ve te li  

a be fo ga dó tól, hogy me gáll jon 

előt te és hosszan ér tel mez ze, míg a Mo bil meg fe lel a szó ró lap 3 má sod per ces 

sza bá lyá nak, mi sze rint a fo gyasz tó azon nal meg ér ti, amit lát. Könnyen ér tel -

mez he tő és me mo ri zál ha tó. 

Zámbó An na PR-szak em ber a nö vek vő rek lám zaj t és a reklámkerülést hang -

súlyozza. Úgy látja, ma nap ság egy re erő sebb fi gyel met kap a két irá nyú kom -

mu ni ká ció, amely nek so rán egy re job ban be kell von ni uk a cél kö zön sé get  

a szak em be rek nek, emellett a fi a tal ge ne rá ció fe lé va ló nyi tás is el en ged he tet -

len né vált.67 

Balogh Má té And rás sze rint az el múlt tíz év ben nem tör tént szem be öt lő vál -

to zás a magaskultúra te rü le tén. Fel nőtt egy új ge ne rá ció, de nem néz nek meg 

töb ben a YouTube-on egy elő adást. Ter mé sze te sen ez alól ki vé tel a könnyű -

ze ne és a töb bi po pu lá ris mű faj. A je len le gi kul tú ra fo gyasz tók szá má ra fon tos, 

hogy kéz zel fog ha tó le gyen a mű sor új ság, a prog ram aján ló, hi szen dön tő en az 

elő re meg fon tolt, tu da tos vá sár lás jel lem zi ezt a szek tort. Ez a ré teg nem akar 

min den in for má ci ót lát ni. Azt ve szi meg, ami ne ki kell, és azt ol vas sa el, ami -

re szük sé ge van.68 

Petrekovits Már ton úgy lát ja, hogy a 2008-as vál ság ide jén min den ki rá jött, 

hogy szá mos jól hasz nál ha tó, in gye nes le he tő ség van. Ilyen pél dá ul a tar ta -

lom ala pú kom mu ni ká ció el ter je dé se, amit ak ko ri ban leg in kább a blogcikkek 

írá sa je len tett, ami az el ső he lye ken je len he tett meg a Google ta lá la ti lis tá já ban. 

Meg sok szo ro zód tak az óta az okosesz kö zök is, de sok más tár sa dal mi ha tás is 

ala kí tott az online kom mu ni ká ci ós szo ká so kon. A kul tu rá lis szfé ra nem rég 

érett meg ar ra, hogy pénzt is tud jon ad ni a tar tal mai mö gé. A rossz in téz mény -

ve ze tő a mar ke ting bü dzsé jét nyir bál ta meg elő ször, az tán „le is húz hat ta a ro -

lót”, de aki ügyes volt és jól bánt a mar ke ting re szánt pénz zel, 2008 után is 

tal pon tu dott ma rad ni. Rész ben ez az oka, hogy az utób bi évek ben egy re több 
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66     A kép for rá sa: www.pnsz.hu 
 
67     A szer zők in ter jú ja Zámbó valakivel. (2019) 
 
68     A szer zők in ter jú ja Balogh Má té And rás sal. (2019) 

Mobil (színlap)66



a hir de tés, a rek lám zaj, ezért ne héz ki tűn ni a tö meg ből, akár mi lyen jó is az 

üze net, mert egy re ke ve sebb az ér de mi kü lönb ség.69 

Te hát a kom mu ni ká ci ós szak em ber leg főbb fe la da ta, hogy min dig a kor ak -

tu á lis ese mé nye it és trendjeit szem előtt tart va re a gál jon az ügy fél ké ré sé re, 

fo gyasz tói igé nye i re. A kul tu rá lis mar ke ting te rü le té re kü lö nö sen igaz, hogy 

hosszú tá vú si ke re ket csak be fek te tett pénz zel, ener gi á val és idő vel le het el -

ér ni. 

 

 

In for má ció köz ve tí tés a digitalizáció ko rá ban 
 

„A szá mí tó gép-hasz ná lat már nem a szá mí tó gép ről szól, ha nem az élet ről”70 

(Nicolas Negroponte) 

 

Ma nap ság a kul tú ra fo gyasz tás leg fon to sabb esz kö ze az el ső sor ban interne te -

zés re szol gá ló okostelefon lett, ame lyen ke resz tül a fo gyasz tó min den inter-

netes kul tu rá lis tar tal mat bár hon nan, bár mi kor el ér het. To vább erő sö dött az  

a trend, hogy a fo gyasz tók elő ál lí tói is a kul tu rá lis tar tal mak nak. A pro fesszi o -

ná lis gyár tá sú kul tu rá lis tar tal mak mel lett egy re több ama tőr videó, szö veg, 

film, ze ne, kép stb. ke rül az internetre.71 

A kul tú ra vi lá gá ban a fo gyasz tók tar ta lom gyár tá si le he tő sé ge egy for mán 

le het hasz nos és ká ros. A leg jobb pél da a UGC-re (user generated content), 

azaz a fel hasz ná ló ál tal lét re ho zott tar ta lom ra az Instagram. Na gyon fon tos  

a vissza jel zés a mű vé szet ben, de ma nap ság egy ne ga tív la i kus blog- vagy 

YouTube-vé le mény is vissza üt het a pro duk ci ó ra, ront hat ja an nak meg íté lé sét. 

El len ben, ha hoz zá ér tő be szél a lá tot tak ról, az eme li a pro duk ció szak mai 

rang ját, és kom mu ni ká ci ós rek lám ként is jól szol gál. 

A tech ni ka fej lő dé sé vel az online tér ben is gya ra pod tak a le he tő sé gek. „Az 

új mé dia-mű vé szet töb bek kö zött szá mí tó gé pes ani má ci ót, di gi tá lis-in te rak tív 

ins tal lá ci ó kat vagy vir tu á lis kör nye ze tet hasz nál.”72 A kul tu rá lis in téz mé nyek -

nél pél dá ul újí tás nak szá mít és egy re gya ko ribb az élő vi de ók ké szí té se, amin 

akár egy kiállításmegnyitó is kö vet he tő. A digitalizáció fej lő dé sét és je len -

tőségét iga zol ják az online rek lám köl tés 2018-as ada tai is. A Ma gyar Rek lám -
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69     A szer zők in ter jú ja Petrekovits Már ton nal. (2019) 
 
70     NEGROPONTE, Nicolas: Di gi tá lis lét. Ford. CSA BA Fe renc = AN DOK Mó ni ka: Di gi tá lis mé dia és min -

den na pi élet. Kon ver gen cia, kon tex tus, kö zös sé gi mé dia. Bp., L’Har mat tan, 2016, 7. 
 
71     PAVLUSKA Va lé ria: Kul tú ra mar ke ting. El mé le ti ala pok, gya kor la ti meg fon to lá sok. Bp., Aka dé mi ai, 

2014, 119. 
 
72     FE HÉR Ka ta lin: Digitalizáció és új mé dia. Tren dek, stra té gi ák, il luszt rá ci ók. Bp., Aka dé mi ai, 2016, 

143. 



szö vet ség becs lé se sze rint 2018-ban a Rek lám tor ta mé re te 259,69 mil li árd 

fo rin tot tett ki, amely nek leg na gyobb ré szét (33,57%-át) a di gi tá lis rek lám köl -

té sek je len tet ték. A di gi tá lis rek lám köl tés 2018-ban 10,7 mil li árd fo rint tal 

(13,98%-kal) nőtt 2017-hez ké pest, így el ér te a 87 mil li árd fo rin tot. A ke vés -

bé jó hír az, hogy a bő vü lés mo tor jai a glo bá lis sze rep lők, az az a Facebook és 

a Google vol tak.73 

A kul tu rá lis szfé rá nak ala csony a rek lám köl tés re for dít ha tó ke re te, ezért 

fon tos a kre a tív és sze mé lyes meg je le nés az online tér ben. Öt le tes és fi gye -

lem fel hí vó tar tal ma kat kell lét re hoz ni, ame lyek vonz zák a né ző ket. A mű vész -

vi lág szá má ra ez előnyt je lent, hi szen ez ál tal az al ko tók több le he tő sé get kap -

nak egyé ni pers pek tí vá juk meg mu ta tá sá ra. A kér dés az, hogy a kö zös sé gi 

olda la i kat ke ze lő mar ke tin ges szak em ber rel mi lyen az együtt mű kö dés, van-e 

össz hang és mű kö dik-e az a bi zo nyos ké mia. 48

73     BAROSS Gá bor: Fi gye lem fel kel tő saj tó pi ac = M&M 2019, 2. sz., 46–49. 

Szektor Összesen Napilap Folyóirat Tévé Rádió Közterület Internet Egyéb 

Gyógyászat 56 378 535 1 268 985 393 627 54 927 884 435 945 204 651 187 242 170 241 

Kereskedelem 20 640 437 1 510 228 165 524 18 826 184 336 897 614 516 187 088 – 

Élelmiszer 13 922 673 1 109 411 120 802 13 618 319 055 530 200 631 017 980 – 

Szépségápolás 12 531 846 1 107 879 165 412 12 009 694 160 229 103 648 147 502 137 412 

Pénzintézet 17 047 109 1 115 622 130 563 06 525 166 163 198 189 694 115 346 108 520 

Turizmus 16 340 981 1 134 069 176 388 05 533 495 429 984 163 600 168 332 036 113 

Szolgáltatás 11 014 992 1 153 013 215 551 02 712 243 412 894 135 644 1 317 271 45 616 

Távközlés 14 868 680 1 012 347 017 413 04 506 576 140 965 077 496 195 595 118 218 

Háztartási cikk 14 774 620 – 118 630 14 764 086 – 001 874 101 030 – 

Közlekedési cikk 14 638 323 0 177 327 152 867 03 631 941 392 212 144 617 165 042 174 317 

Kultúra, szabadidő 14 154 102 1 446 744 338 158 12 379 204 439 137 343 270 201 497 116 012

REKLÁMKÖLTÉS, MÉDIATÍPUSOK SZERINT69 
Az első 25 szektor toplistája (2019. január, médiatípusokra bontva, ezer forint)



Az online tar ta lom gyár tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok 
 

Bár mi lyen tar ta lom ról le gyen szó, sú lyos ká ro kat okoz hat, ha ké szí tő je nem 

tart ja be a szi go rú elő írá so kat. Fon tos fel ké szült nek, tu da tos nak és nap ra kész -

nek len ni az online tér ben. Bár mi kor meg vál toz hat nak a kom mu ni ká ci ót érin tő 

jog sza bá lyok, és a meg sér té sük ese tén je len tős anya gi ká rok kal kell szá mol ni -

uk az elő ál lí tó i nak. 

2019 áp ri li sá ban a mar ke ting szak ma mű kö dé sét mé lyen érin tő új adat vé -

del mi ren de let lé pett ha tály ba, és a tör vény a kul tu rá lis te rü let re is je len tő sen 

ki ha tott. Össze gyűj töt tük a leg fon to sabb in for má ci ó kat a GDPR-ről, az EU adat -

vé del mi ren de le té ről. 

 

„A köz vet len üz let szer zés sel kap cso la tos (di rekt mar ke ting) vál to zá sok: 

A ku ta tás és a köz vet len üz let szer zés cél ját szol gá ló név- és lak cím ada tok 

ke ze lé sé ről szó ló 1995. évi CXIX. tör vény ben ha tá lyon kí vül ke rül nek a köz -

vet len üz let szer zés sel (di rekt mar ke ting) kap cso la tos ren del ke zé sek. Így ha tá -

lyon kí vül ke rül nek a név- és lak cím ada tok for rá sa it tar tal ma zó ren del ke zé sek 

(meg lé vő ügy fél, nyil vá nos adat bá zis [pl. te le fon könyv], adat át vé tel ugyan azon 

te vé keny sé get vég ző től, adat át vé tel a lak cím-nyil ván tar tás ból), te hát di rekt 

mar ke ting te vé keny ség cél já ból nem hasz nál ha tók fel, ezen for rás ból meg -

szer zett ada tok. 

 

A gaz dál ko dó kat leg in kább érin tő vál to zá sok: 

- ka me rá zás; 

- mun ka vál la lók ada ta i nak ke ze lé se, a dol go zók el len őr zé se; 

- er köl csi bi zo nyít vány ke ze lé se; 

- ke res ke del mi tör vény; 

- di rekt mar ke ting.”74 

 

„Az online tar ta lom és ezen be lül a mű vé sze ti al ko tá sok tar tal má ra, ter jesz -

té sé re, má so lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás nak és kont roll já nak az igé nye egy -

idős a vi lág há ló val.”75 

Töb bek kö zött a GDPR mi att is kü lö nös te kin tet tel kell len nünk szol gál ta tói 

ol dal ról a sü tik (cookie-k) hasz ná la tá ra. „Az internetes cookie-k al kal ma zá sa 

ugyan is szá mos jo gi és eti kai kér dést vet fel, mert sze mé lyes adat nak te kin -
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74     1995. évi CXIX. Tör vény a ku ta tás és a köz vet len üz let szer zés cél ját szol gá ló név- és lak cím ada tok 
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       https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500119.tv 
 
75     SZŰTS Zol tán: A vi lág há ló me ta fo rái. Be ve ze tés az új mé dia mű vé sze té be. Bp., Osiris, 2013, 144. 



ten dő, mi vel a fel hasz ná ló pon to sabb azo no sí tá sá ra ad le he tő sé get, mint  

a szé le sebb kör ben is mert IP cím. A sü ti a webszerver ál tal kül dött, vál to zó 

tar tal mú in for má ció cso mag, mely a fel hasz ná ló szá mí tó gé pén rögzül és elő re 

meg ha tá ro zott ér vé nyes sé gi ide ig tá ro lás ra ke rül. A cookie-k al kal ma zá sa le -

he tő sé get biz to sít a lá to ga tó egyes ada ta i nak le kér de zé sé re, va la mint inter-

nethasználatának nyo mon kö ve té sé re. A cookie-k se gít sé gé vel te hát pon to san 

meg ha tá roz ha tó az érin tett fel hasz ná ló ér dek lő dé si kö re, internethasználati 

szo ká sai, hon lap-lá to ga tá si tör té ne te. Mi vel a sü tik egy faj ta cím ke ként mű köd -

nek, me lyek kel a weboldal fel is mer he ti az ol dal ra vissza té rő lá to ga tót, al kal -

ma zá suk kal az adott ol da lon ér vé nyes fel hasz ná ló név, jel szó is tá rol ha tó.”76 

Fon tos te hát tisz táz ni, hogy mi lyen tör vé nyek sza bá lyoz zák a kö zös sé gi 

felü le te ken va ló meg je le nést, ugyan is ezek ha tás sal van nak az online je len lét 

kom mu ni ká ci ó já ra. A kul tu rá lis in téz mé nyek nek is fo ko zot tan kell fi gyel ni  

a szer zői tar tal mak jog tisz ta sá gá ra (pél dá ul egy programelőzetes ze né jé nek 

ki vá lasz tá sa kor), mert a mű vé szek ál tal elő ál lí tott anya go kat vé di a szer zői 

jog, így azo kat nem le het sza ba don fel hasz nál ni. 

„2012. ja nu ár 18-án el sö té tült szá mos online ol dal, be kö vet ke zett a Black -

out Day. A kö zös sé gi mé dia leg na gyobb sze rep lői ez zel azt szán dé koz ták 

bemu tat ni, mi lyen len ne az internet, ha az Egye sült Ál la mok kong resszu sa 

meg sza vaz ná a SOPA tör vényt, mely pél dát lan szi gort ígért az internetes tar -

tal mak el le ni fel lé pés ben. [...] Ha el fo gad ják a tör vényt, ak kor el já rás in dult 

vol na a kö zös sé gi ol da lak, de még a ke re ső ol da lak el len is, hi szen azok va la -

mennyi tar tal mat belinkelnek.”77 

A ter ve zet alap ja i ban vál toz tat ta vol na meg a vi lág há ló mű kö dé sét. Va ló -

szí nű leg má ra meg vál toz tak vol na az internetes szo ká sa ink még itt, Eu ró pá ban 

is. Hi szen a 2010-es évek ele jén még nem állt annyi ra erős lá ba kon a Face -

book, a YouTube és a többi kö zös sé gi ol dal, mint most. A ter ve zet vé gül nem 

lé pett ha tály ba, ugyan ak kor 2019. már ci us 26-án az Eu ró pai Par la ment meg -

sza vaz ta a szer zői jo gi jog sza bá lyo zás ter ve zett mó do sí tá sát, amely a 2012-es 

ter ve zet hez ha son ló an ve szé lyez tet he ti az internet sza bad hasz ná la tát. A jog -

sza bá lyon be lül szá mos ag gályt vet fel a szer zői jo gi irány el vek 13-as cik ke -

lye, mert va ló szí nű, hogy ez nem a mű vé szek, al ko tók szel le mi ter mé ke i nek 

meg vé dé sét cé loz za, ha nem el ső sor ban a nagy vál la la tok tu laj do no sa it szol gál -

ja ki. To váb bi prob lé ma, hogy „a sza bá lyo zás nor má vá fog ja ten ni a kö te le ző 

elő ze tes szű rést, ami ko moly kor lá to zást je lent. Ezek az új fil te rek rá adá sul 
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nem ké pe sek kü lönb sé get ten ni a szer zői jo gok va ló di meg sér té se és pél dá ul 

a tör vé nyek nek meg fe le lő pa ró dia cél já ból fel hasz nált kö zött. Még a leg fej let -

tebb szoft ve rek is rend sze re sen blok kol hat nak jog sze rű tar tal ma kat.”78 Min d -

ezt fi gye lem be kell ven nie a mar ke ting szak em ber nek a stra té gia al ko tás nál és 

esz kö ze i nek ki vá lasz tá sá nál. Cél sze rű ta nul má nyoz ni az ak tu á lis jog sza bályt 

és fi gye lem mel kí sér ni a tör vény mó do sí tá so kat. 

 

 

Fó kusz ban a Z ge ne rá ció 
 

A di gi tá lis esz kö zök ro ha mos fej lő dé sét leg in kább a Z ge ne rá ció igény li és kö -

ve ti nyo mon. Ezért a kul tú ra nép sze rű sí té sé hez el en ged he tet len, hogy ala po -

sab ban meg is mer jük ezt a kor osz tályt. „A Z ge ne rá ció ne vét az an gol »zappers« 

ki fe je zés ből kap ta. Ma gya rul ta lán »kap csol ga tó nak, ug rá ló«-nak for dít hat -

nánk. Eb be a cso port ba tar toz nak azok, akik 1995 után, már egy di gi tá lis vi -

lág ban szü let tek”79, és nem is tud ják mi lyen az élet internet nél kül; el sőd le ges 

kom mu ni ká ci ós fe lü le tük a kö zös sé gi há ló. „E nem ze dék re már nem csak a há ló -

za tos ma ga tar tás for mák és az internet hasz ná la ta mint di gi tá lis szo ci a li zá ció 

a jel lem ző, ha nem az in for má ció fo gyasz tás mel lett az in for má ció szol gál ta tás 

is. [...] Esz köz ke ze lé sük kész ség szin tű, jel lem ző rá juk a multitasking, a pár hu -

za mos cse lek vés: egy szer re ír nak blogot, hall gat nak ze nét, kö ve tik e-mail- és 

közösségiháló-for gal mu kat, dön tés ho za ta luk fel gyor sul. E ge ne rá ció tag jai  

a min den na pok ban hasz nál ják és a ma guk ké pé re for mál ják eze ket az esz kö -

zö ket és tar tal ma kat. A Z ge ne rá ció szo ci a li zá ci ós kör nye ze te gyö ke re sen kü -

lön bö zik a ko ráb bi ge ne rá ci ó ké tól, eb ből adó dó an más képp ta nul nak, más képp 

ba rát koz nak, más képp szó ra koz nak. [...] Rá adá sul a vi lág vál to zá sai nem csak  

a pszi ché ra ci o ná lis ré szé re hat nak, ha nem ér zel mi éle tü ket is alap ve tő en be -

fo lyá sol ják. So kan az ér zel mi fe szült sé get katarzisélmény nél kül »ön tik ki« 

ma guk ból.”80 

Ez a ge ne rá ció nagy részt az online tér ben éli az éle tét. A kü lön bö ző kö zös -

sé gi ol da lak hasz ná la ta el en ged he tet len né vált szá muk ra, és előny ben ré sze -

sí tik a té vé vel, a nyom ta tott saj tó val vagy a rá di ó val szem ben. Ép pen ezért  

a kü lön fé le reklámszpotokat, hir de té se ket nem lát ják, sőt a rek lám zaj mi att 

sem ta lál koz nak a ha gyo má nyos mar ke ting kom mu ni ká ci ós (ATL) esz kö zök kel. 
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Szá mos már ká nak, aho gyan a kul tú rá nak is, ki emelt cél cso port ja a Z ge ne rá ció. 

Az új faj ta mé dia fo gyasz tás hív ta elő az influenszer je len sé get. Az influensze -

rek be fo lyás sal bír nak a fi a tal ge ne rá ci ó ra, mert el fo gad ják a vé le mé nyü ket, 

és rend sze rint kö ve tik is őket va la mi lyen kö zös sé gi fe lü le ten. 

 

 

Influenszerek a kul tú rá ban 
 

Az influenszerek kom mu ni ká ci ó ja má ra a mar ke ting és a PR na gyon ha té kony 

esz kö zé vé vált. A vé le mény ve zé rek, akik fő képp a Z ge ne rá ció kö ré ben nép -

sze rű ek, kü lön fé le té mák ra spe ci a li zá lód va osztanak meg tar tal ma kat ked ve -

lő ik kel. Fon tos is mér vük, hogy nagy kö ve tő tá bor ral ren del kez nek. Ha zánk ban 

öt ezer kö ve tő től szá mít va la ki mikroinfluenszernek. Tar ta lom ge ne rá lá su kat 

ál ta lá ban a kül föl di tren dek ha tá roz zák meg, de ezek el té rők le het nek. Az influ -

enszer sok kal job ban be fo lyá sol ja a kö zön sé get, mint egy rek lám táb la az ut -

cán, és hogy ezt a po zí ci ó ját meg tart sa, ki kell vá lasz ta ni azt a né hány már kát, 

amellyel együtt dol go zik. Ha min den re igent mond, el ve szí ti a hi te les sé gét, és 

ma ga is csak sem mit mon dó rek lám fe lü let té vá lik.81 

A kul tú ra vi lá gá ban kü lö nö sen fon tos a hi te les ség meg őr zé se, hi szen a mű -

vész az al ko tá sa i ban él, ezek hez kap cso ló dik az ar ca és a ne ve. Ha eze ket egy 

szá má ra ér dek te len már ká nak ad ja, ak kor ér té két ve szí ti a mű vé sze té nek 

meg íté lé se is. 

Egy hí res ma gyar szín mű vész, influenszer Facebook-pro fil ján há rom, kü lön -

bö ző szponzorációt tün te tett fel: egy au tó-, egy szem üveg- és egy ruhamárkát. 

Ezek ke vés sé kap cso lód nak a szí né szet hez, így akár ront hat ná nak is a mű vész 

po zi tív meg íté lé sén, de a be jegy zé sé vel min dezt meg old ja. A szí nész egy vic -

ces kép cím mel el ér te, hogy ne le gye nek vissza tet szők a fo tón fel tün te tett 

szpon zo rált tar tal mak. Ami kü lön fi gye lem re mél tó, hogy az elő adó – vagy  

a PR-ese – egye sé vel vá la szol a kommentekre, ez zel a köz vet len ség és a ba -

rá ti kap cso lat il lú zi ó ját kelt ve a ra jon gó i ban. Ez a könnyed hoz zá ál lás ren ge teg 

interakciót ered mé nye zett. Hir de tés nél kül ka pott 1000 lájkot, 136 hoz zá szó -

lást és 8 meg osz tást. Ezek az interakciók is hoz zá já rul tak a szín mű vész po zi -

tív ima ge-ének ki ala kí tá sá hoz és fenn tar tá sá hoz. 

Össze gez ve: ki fe je zet ten ked ve ző, ha egy mű vész influenszerré tud vál ni, 

amennyi ben nem ru gasz ko dik el a pá lyá já tól. Egy szá má ra ér de kes már ka még 

nö vel he ti a sa ját és az ál ta la kép vi selt kul tu rá lis in téz mény reputációját. 

Ugyan ak kor az is fon tos, hogy a ne ve ne kap cso lód jon túl sok már ka név hez, 

mert meg kell őriz nie a hi te les sé gét. 
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Az influenszerek csa tor nái PR-esz köz nek te kint he tők, ezért a té ma szak ér -

tő it kér dez tük. Zámbó An na sze rint „vé le mény ve zér le het ma gán em ber, cég -

ve ze tő, egy adott már ka ar ca vagy hí res em ber, mert ez na gyon tág cso port, 

ahon nan ki kell vá lasz ta ni azt a meg fe le lő em bert, aki el éri a cél cso por to dat. 

A vé le mény ve zé rek ha tás sal van nak a kör nye ze tük re. Rö vi den, olyan befolyá -

so lóerővel bír nak, ami vel a már kád re pu tá ci ó ját is nö vel ni tud ják. Az influen-

szer mar ke ting már ko ráb ban is lé te zett: a hí res sé ge ket öve ző kul tuszt (celeb -

rity endorsement) je len tet te. Annyi ban vál to zott, hogy most már bár ki nek 

lehet sa ját mé dia fe lü le te.”82 Ez zel ért egyet Ádám Or so lya is. „Az is jól pél dáz -

za az influenszer je len sé get, hogy Elvis Presley és Marilyn Monroe ide jé ben 

iko nok nak hív tuk őket, utá na jöt tek a sztá rok, majd a celebek, és most ugyan -

eze ket az em be re ket influenszereknek hív juk. Ők már sok kal több plat for mon 

tud nak meg je len ni és kom mu ni kál ni a kö zön sé gük kel. Most már jó val szé le sebb 

a pa let ta. So kan tud nak há zi lag tar tal mat elő ál lí ta ni. Az influenszerek nem fog -

nak el tűn ni, de idő vel kihullanak a gyen géb bek. Az influenszerügynökségek 

meg je le né sé vel le tisz tult ez a szak ma. Elég meg ke res ni az adott ügy nök sé get, 

akik be áraz zák a kért influenszert, és meg be szé lik ve le a pro jek tet. Más kér -

dés, hogy a tar ta lom gyár tás ban mi ként kell részt ven nie. Ez egyé ni dön tés. Vi -

szont meg ma rad hir de té si plat form nak a 360 fo kos, az az min den hol je len lé vő 

kam pá nyon be lül. Az biz tos, hogy mik ro- és makroinfluenszerek min dig lesz -

nek. A kul tú rá ban sen ki nem ne vel ki ma gá nak influenszert. Szín há zak ese té -

ben, ha is mert a szí nész, könnyebb a fe la dat. Az influenszer most szi tok szó. 

Pe dig a kul tu rá lis szfé rá ban nem a ti zen öt éves youtuberek szint jé re sze ret -

né nek ke rül ni. Ez zel nem be csü löm alá a youtubereket, csak jel zem a köz meg -

íté lé sü ket a ma gas mű vé sze ten be lül. A két irány nem ta lál egymásra, pe dig  

a youtubereknek és a né ző ik nek is jót ten ne az együtt mű kö dés, mert fel hoz -

ná őket, a szín há za kat vi szont nem vin né le. Sok in téz mény meg te het né, hogy 

meg hív jon influenszereket, de annyi ra zárt ez a kör, hogy nem en ge di más mé -

di u mok be lé pé sét. Min den szek tor az zal küzd, hogy a leg több influenszernek 

nap ról nap ra má sik már ka a tá mo ga tó ja. Ezek ben az ese tek ben az influensze -

rek sem kö vet ke ze te sek. Pe dig a kul tu rá lis in téz mé nyek szem pont já ból ez jó 

pi a ci le he tő ség, és ha va la me lyik el kez di, ak kor ki épül het nek to váb bi kap cso -

la tok. A leg több kul tu rá lis in téz mény nél az a baj, hogy van egy is mert és sze -

re tett ál lan dó kö zön sé gük, ezért nem gon dol nak az után pót lás ra. De ha akad -

nak, akik fo gé ko nyak a mű vé szet re, ak kor mi ért ne nyis sunk az irá nyuk ba is? 

Meg kell ér te ni, hogy mi az az igény, ami re ne künk vá la szol nunk kell, és ho -

gyan tud juk össz hang ba hoz ni az ál ta lunk nyúj tott szol gál ta tás sal.”83 
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Is mer jük meg a „má sik ol dal” ál lás pont ját is! Meg kér dez tük a Jó ban rossz ban 

cí mű so ro zat ban dr. Kin cses Patríciát ala kí tó szí nész nőt, Nagy Ka ta lint, hogy 

va ló já ban mit is je lent influenszernek len ni. Je len leg az Instagram-ol da lát kö -

zel húszez ren kö ve tik, emel lett rend sze re sen vissza kö szön az ar ca egy-egy 

nyom ta tott cím lap ról is. 

„Nem szok tam az influenszer ki fe je zést hasz nál ni, mert ma már ne ga tív fel -

hang ja van. Job ban sze re tem a vé le mény ve zér ki fe je zést, mert nagy já ból le -

ír ja a lé nye get: olyan, a kö zös sé gi mé di á ban ak tí van je len le vő tar ta lom gyár -

tó, akit azok a ha son ló ér dek lő dé si kö rű, ér ték ren dű em be rek kö vet nek, akik 

kí ván csi ak a vé le mé nyé re, ta pasz ta la ta i ra. Szá mom ra szak mám ból ere dő en is 

fon tos, hogy hir des sem a kul tú rát a kö ve tő im kö ré ben. A szín há zat ré sze sí tem 

előny ben. Úgy lá tom, nagy igény van ar ra, hogy lás sák, mi lyen elő adá sok ban 

sze re pe lek. Szá mom ra pél dá ul az Instagram-pro fi lom nál fon tos, hogy mi nő sé gi 

tar tal mat gyárt sak, és az olyan le gyen, ami ér dek li a kö zön sé ge met. Elég gyor -

san ki le het ta pasz tal ni, hogy mi re van igény, mi lyen tar tal ma kat sze ret nek  

a kö ve tő im. Fon tos a rend sze res ség, mert ha egy hé tig nem posz to lok, vissza -

es nek az el éré se im. Na gyon sze re ti a kö zön ség a ké pek alat ti hosszabb le írá so -

kat, rö vid tör té ne te ket, ilyen kor min dig töb ben hoz zá szól nak (kommentelnek). 

Ren ge teg olyan le ve let ka pok, ame lyek ben di csé rik az írá sa i mat. Sze re tik, hogy 

önazonos, szó ki mon dó va gyok, és sa ját magamon tu dok a leg job bat ne vet ni. 

Az én cél cso por tom az Instagramon jel lem ző en a 18–34 éves kor osz tály, fő leg 

nők és bu da pes ti ek. Míg pár év vel ez előtt szin te csak a 16–25 éves kor osz tály 

hasz nál ta az Instagramot, má ra ez egy re in kább el ter jed tebb. A jó online kom -

mu ni ká ció tit ka, hogy fi gye lem fel kel tő, de nem si lány. A kul tú ra vi lá gá ban 

nem hi szek a ne ga tív rek lám ban. Ha a fi a ta lo kat akar juk meg nyer ni, min den -

kép pen újat, fris set kell ki ta lál nunk, nem vé let le nül örvendenek nagy nép sze -

rű ség nek az új ra gon dolt klasszi kus mű vek. És itt is a ke ve sebb né ha több: cél -

ra ve ze tőbb le het egy jól el he lye zett rek lám, mint az ag resszív mar ke ting. Erre 

jó pél da egy arc tisz tí tó esz köz ag resszív ta va lyi kam pá nya. Szin te az összes 

influenszernek küld tek ter mé ket, rá adá sul (gon do lom, így is ter vez ték) mind -

egyi kük ugyan azo kon a na po kon posz tol ta. So kak ból ez el len szen vet vál tott 

ki, ép pen ezért az el len ke ző jét ér ték el ve le, mint amit sze ret tek vol na, mert 

a kam pány hi tel te len né vált. A mű vé szet el ső sor ban sze re lem, ak kor lesz hite -

les va la ki, ha lát szik raj ta, hogy tisz ta szív ből csi nál ja. A kö zös sé gi mé di á ban 

hat vá nyo zot tan lát szik, ha va la mit azért csi nálsz, mert posz tol ni kell, és nem 

azért, mert ked ved van hoz zá. Azért sze re tek a kul tu rá lis szfé rá ban dol goz ni, 

mert él ményt ad ha tok az em be rek nek, és pár órá ra ki ra gad ha tom őket a meg -

szo kott kör nye ze tük ből, prob lé má ik ból: ha tás sal le he tek rá juk.”84 
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Online mar ke ting testközelből 
 

A kö vet ke ző rész ben Petrekovits Már ton ad be pil lan tást a mű vé sze ti szfé rá -

ban dol go zó kom mu ni ká ci ós szak em ber mun ká já ba. „A kul tu rá lis szfé rá ban 

dol go zom, gyár tó ként. Most lett egy fes tő ügy fe lem, aki től tu dok ins pi rá ci ót 

gyűj te ni. Kre a tív anya go kat és üze ne te ket gyár tok. Ez az üze net vi szont so -

sem ugyan az. Min den ter mék, min den elő adás mást köz ve tít. Az én fe la da tom 

el dön te ni, hogy ezt ho gyan kom mu ni ká lom, dizájnban, szö veg ben, vizualitás-

ban stb. Ez olyan te rü let, ami ben nem csak kat tin tá sok ban tu dod mér ni a mun -

kád ered mé nyét, ha nem ér zel mi él mé nye ket is ta pasz talsz köz ben. A leg jobb 

do log, ami kor lá tod a né zőt, ahogy vá ra ko zik a be já rat nál, kéz be ve szi a szó -

ró la pot, meg né zi, át né zi, több ször is át ol vas sa. Nem hajt ja fél be, vi gyáz rá, mert 

szá má ra ér té ket köz ve tít. Az em ber nek jó ér zés, ha fel fi gyel nek a mun ká já ra, 

ha csak az zal is, hogy nem haj to gat be lő le re pü lőt. Az üze ne tek meg fo gal ma -

zá sa és be cso ma go lá sa is az én fe la da tom. Egy da rab ese té ben könnyebb, mert 

ott van a szi nop szis. Hogy mi alap ján dön töm el, mi be cso ma gol jam az üze ne -

tet, ab ban fon tos a cél kö zön ség. Ez a kul tu rá lis in téz mé nyek nél sok szor ne héz, 

mert a da rab vá lasz tás és a szí nész gár da nem min dig il lik a cél cso port hoz. Te -

hát fon tos meg vizs gál ni, mi lyen üze ne tek és csa tor nák áll nak ren del ke zés re. 

Más hogy kell meg fo gal maz ni egy vil la mos-kam pányt, mint egy Facebook-hir -

de tést vagy egy elekt ro ni kus hírlevelet (EDM), mert más szó össze té telt hasz -

nálsz. Más szi tu á ci ók ban ta lál ko zik ve lük a fo gyasz tó. Ezenfe lül nem utol só 

szem pont az ügy fél ar cu la ta: mit köz ve tít ma gá ról. 

Azt lá tom, hogy a kö zös sé gi fe lü le te ken meg ta lál ha tó ma gyar kis- és kö zép -

vál lal ko zók több sé ge nem ér ti, hogy azok mi re va lók. Sok hir de tést ad nak fel, 

de ki hagy ják be lő le a lé nye get, ma gát a kö zös sé get, ami ért ele ve lét re jöt tek 

ezek az ol da lak. Nem rég volt a Facebooknál egy nagy vál tás, ami kor el vet ték 

a cé gek től a nem fi ze tett (organikus) el éré se ket. Ez azért volt jó lé pés, mert 

ar ra sar kall ta a vál lal ko zó kat, hogy szól ja nak a kö ve tő ik hez, hogy ne ve sít sék 

őket, hogy tud ják, ki vagy, mi a ne ved és hogy né zel ki. Ezért az élő vi de ók,  

a selfie-k, a be je lent ke zé sek na gyon jó el éré se ket tud nak ge ne rál ni, mert az 

em be rek sze re tik, hogy hoz zá juk szól nak. An nál jobb nincs, mint hogy fo gyasz -

tó ként né zel egy élő be je lent ke zést, ami ben név sze rint kö szön nek ne ked. 

Sze rin tem ott kez dő dik a stra té gia ki ala kí tá sa, hogy el dön töm, hogy me lyik fe -

lü le tet mi re sze ret ném hasz nál ni. Azt tud juk, hogy tíz poszt ból egy le het, ami 

hal kan ér té ke sít, te hát nem a ked vez ményt hir de tő ka te gó ria, ami saj nos túl 

sok he lyen van. Hogy az online tér ben ha té ko nyan kom mu ni kálj, ala csony mé -

dia költ ség gel, ah hoz sok tar tal mat kell gyár ta ni. Hogy hir de tés nél kül, or ga ni -

ku san élet ben ma radj a Facebook-on, he ti négy szer kell posz tol ni, amit va la ki -

nek meg kell csi nál ni. Eze ket a posz to kat fel kell ven ni, meg kell vág ni, meg kell 
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ír ni, és már is ott vagy, hogy ki vett a zse bed ből he ti 250 ezer fo rin tot. Annyi -

fé le tar tal mat kell gyár ta ni ma gas mi nő ség ben, ami szin te meg old ha tat lan. 

Az in téz mé nyek nek tisz tá ban kell len ni ük, hogy mennyi ből gaz dál kod hat -

nak. Pénz nél kül nem le het annyi ér té kes tar tal mat lét re hoz ni, hogy tíz ez rek 

kö ves se nek. Ha a kul tu rá lis in téz mény nek nin csen nap ra kész tar tal ma, ak kor 

meg hal az online tér ben. Az online stra té gia ki ala kí tás nak egyik sa rok kö ve  

a fo lya ma tos tar ta lom gyár tás. Ki kell vá lasz ta ni, mi lyen fe lü le tet sze ret nél hasz -

nál ni, ami at tól függ, ki a cél cso por tod. A ma gyar nyug dí ja sok nagy ré sze már 

fent van a Facebookon. A kö zös sé gi ol da lak nál nem áll meg a vi lág, mert sok 

ma ga zin nak van online vál to za ta. Ren ge teg hir de té si fe lü let re van le he tő ség 

az online tér ben, pél dá ul a Google disp lay hir de té sei. Ezek hez kell egy szak -

em ber, aki be tud ja ál lí ta ni a hir de té se ket. Egy ha té kony Google-kam pányt na -

pon ta ke zel ni kell. A PR még jól mű köd het, de sok szor el ront ják. Ke vés olyan 

jó mi nő sé gű PR-anyag van, ami nem fi ze tett hir de tés. Lé tez nek olyan kul tu rá -

lis in téz mé nyek, ame lyek ha té ko nyan je len nek meg az online plat for mo kon, 

pél dá ul a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria jó tar tal ma kat szo kott ké szí te ni. Ta lán mert 

nem az ér té ke sí tés, ha nem az in for má lás a cél ja. 

A PR lé nye ge, hogy ho gyan tar tod a kap cso la tot a mun ka tár sa id dal és a kül -

vi lág gal. Ha csak az el adást to lod le a fo gyasz tók tor kán, ak kor meg ölöd a már -

ká dat. Tu do má sul kell ven ni, hogy a webforgalom 70 szá za lé ka mo bil ról tör -

té nik. A Facebook és a Google hir de té se i ben szá mos jó, pél dá ul in te rak tív 

lehe tő ség van. Ke vés jó mi nő sé gű ani mált vagy YouTube-hir de tést lá tok. At tól 

le het jó, ha öt má sod perc nél nem hosszabb, mert azért még nem kell fi zet ni, 

csak ak kor, ha rákattintanak. Ne héz meg ta lál ni azt a té mát, ami öt má sod perc 

alatt fel kel ti a fi gyel met. Sok ba ke rül, ha jó mi nő sé gű tar tal mat aka rok gyár -

ta ni. A há rom fel té tel ből – ol csó, jó mi nő sé gű, rö vid – csak ket tőt le het tel je -

sí te ni. A kul tu rá lis in téz mé nyek ről ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy sze rény 

a bü dzsé jük. Csak pénz ki do bás, ha nem ad a rek lám sem mi lyen pluszt a fo -

gyasz tó nak. Saj nos ne héz meg ha tá roz ni, mennyi le het az át la gos köl tés, mert 

ez sok min den től függ. Egy la kás szín ház ha vi 30 ezer ből is el ér he ti a cél kö -

zön sé gét, ha elég kre a tív. 

A szín ház ban sok min den aka dá lyoz za a jó el adást. Ho gyan ké szí tesz egy 

jól be vi lá gí tott, fel vett, meg vá gott trailert, ha az elő adás nap já ig nem tud ják  

a szö ve get vagy nincs meg a jel me zük? A kül föl di pi a cok ha té ko nyab ban meg -

ta lál ják a cél cso port ja i kat, mert sok pénzt és ener gi át fek tet nek be le, míg itt -

hon nincs pro fesszionális mar ke ting ter ve zés. Kül föl dön szin te mű vé szi szint -

re tud ják emel ni a kre a tív anya got, már ma ga a hir de tés is kul tu rá lis él mény. 

Ez itt hon is ki vi te lez he tő len ne, ha a kom mu ni ká ci ós szak em be rek nek nem az 

utol só pil la nat ban szól ná nak az új be mu ta tók ról. 

A kul tu rá lis in téz mé nyek nek el kel le ne fe lej te ni ük azt a szót, hogy be vé tel. 

Más részt egy online tér ben kell len ni ük azok kal, akik er re nyi tot tak. A kul tu -
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rá lis in téz mé nyek nek kell te ret biz to sí ta ni uk az al kot ni vá gyók és az azt be -

fo gad ni kí vá nók szá má ra. Cél sze rű bü fét vagy pubot nyit ni eze ken a he lye ken, 

mert az oda vonz za az em be re ket, és ez zel kö zös sé get épít. Ér de kes ren dez vé -

nye ket kell be fo gad ni uk a kor társ ki ál lí tá sok tól a sütivásárokig, bár mit, ami az 

adott kör nye zet hez il lik. Hosszú tá von az a kul tu rá lis in téz mé nyek fe la da ta, 

hogy vál toz tas sák meg az ed di gi stra té gi á ju kat. Le gyen egy hely, aho va a Z ge -

ne rá ció is ko la után be tud ül ni be szél get ni, meg néz ni egy elő adást vagy egy 

ki ál lí tást. Online tak ti ka ként ki eme lem a kö zös sé gi mé dia fe lü le te ket, ame lyek 

kü lö nö sen ha té ko nyak le het nek. Részt kell ven ni a fi a ta lok nak szó ló ren dez -

vé nye ken, és a vissza jel zés cél já ból in te rak tív fe lü le te ket kell hasz nál ni. Ná -

lunk elő adá sok után sok szor van nak kö zön ség ta lál ko zók. A VR-ral85 is jól el le -

het ér ni az Y és Z ge ne rá ci ót.”86 

 

Össze fog la ló kér dé sek 

So rol ja fel azo kat a kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket, ame lyek a 2008-as vál ság 

óta meg vál toz tak az online tér ben! 

Mi lyen kö rül mé nyek ha tá sá ra vál toz tak meg ezek az esz kö zök? 

Mi kü lön böz tet meg egy 2008-as pla ká tot a mai tren dek től? 

Ho gyan kell kom mu ni kál ni uk a kul tu rá lis in téz mé nyek nek a web 2.0  

kor szak ban? 

Mi lyen vál to zá so kon ment ke resz tül az online kom mu ni ká ció 2008 óta? 

Mi az UGC? Mi az elő nye és mi a ve szé lye? 

So rol jon fel olyan online esz kö zö ket, ame lye ket aján la na egy film  

be mu ta tó já nak a kom mu ni ká ci ó já hoz! 

Mi lyen négy ma ga tar tás for ma fi gyel he tő meg az online tér ben? 

Mi a GDPR? 

Mi re va lók a sü tik (cookie-k)? 

Kik az influenszerek? 

Mi lyen mar ke ting le he tő sé gek rejlenek az influenszerekben? 

Mi lyen ve szé lye ket hor doz nak?
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85     Virtual Reality = vir tu á lis va ló ság 
 
86     A szer zők in ter jú ja Petrekovits Már ton nal. (2019)





Kö zös sé gi mé dia a kul tu rá lis kom mu ni ká ci ó ban 
 

A XXI. szá zad ban meg ke rül he tet len né vált az online je len lét a tar ta lom szol gál -

ta tó és a fo gyasz tó ol da lá ról is. Az online tér ben a kö zös sé gi plat for mok hasz -

ná la ta ter jedt el szé les kör ben. A fi a tal ge ne rá ció több nyi re már nem a nyom -

ta tott saj tó ból vagy az internetes mé di u mo kon, cik ke ken ke resz tül tá jé ko zó dik, 

ha nem a kö zös sé gi mé di á ból. A Facebook, az Instagram, a Twitter, a YouTube, 

a TikTok és a Snapchat, Pinterest al kal ma zá sok is reszponzívak, va gyis mo bil -

ra op ti ma li zál tak, ez zel is meg könnyít ve a fo gyasz tók dol gát. E fe lü le tek mű -

kö dé si me cha niz mu sá nak ki ala kí tá sát dön tő en a cél cso port be fo lyá sol ta. A fo -

gyasz tók leg in kább az okostelefonjukról érik el a tar tal ma kat. Ez fő leg az Y és 

a Z ge ne rá ci ó ra, a „di gi tá lis benn szü löt tek re” vo nat ko zik, de az őket meg elő ző 

ge ne rá ci ók, a „di gi tá lis be ván dor lók” szo ká sa i ban is meg mu tat ko zik. 

„A di gi tá lis benn szü löt tek már gyer mek ko ruk ban meg is mer ked nek a szá mí -

tó gé pek kel, ez meg ha tá roz za a gon dol ko dá su kat, ér ték rend sze rü ket. A di gi tá lis 

be ván dor lók azon ban már csak fel nőtt ko ruk ban ta nul ják meg a szá mí tó gé pek 

hasz ná la tát, több-ke ve sebb ne héz sé get okoz ne kik a prog ra mok, app li ká ci ók 

hasz ná la ta.”87 Te hát nem vé let len, hogy a fent em lí tett al kal ma zá sok a fi a tal 

ge ne rá ci ót cé loz zák meg, azon ban a di gi tá lis benn szü löt tek re és a di gi tá lis be -

ván dor lók ra is ugyan azon ma ga tar tás for mák jel lem zők az online tér ben: 

„ér zel mi leg el kö te le zet tek és szen ve dé lyes kö ve tők, 

kommentelők, akik ak ti vi tás sal van nak je len, 

passzí vak, akik in kább meg fi gye lő ként mű köd nek, 

trollok, akik fel ka var ják az ál ló vi zet, bomlasztanak, zak lat nak.”88 

Aho gyan a leg több cég nek vagy már ká nak, úgy a kul tu rá lis in téz mény nek is 

az el ső vi sel ke dé si ka te gó ri á ba so rol ha tó fo gyasz tói bi za lom ki épí té se a cél ja, 

csak hogy ez a cso port a ki seb bek kö zé tar to zik. Az online tér ben zaj ló ál ta lá -

nos ma ga tar tás for ma a kommentelés vagy a passzív meg fi gye lés. A kö zös sé gi 

mé dia új ka pu kat nyi tott a két ol da lú kom mu ni ká ció le he tő sé gé vel, ezért eze -

ken a plat for mo kon az interaktivitás el éré se az el sőd le ges cél. „Az online mar -

ke ting kulcsfogalma a kon ver zió, mellyel az el ér ni kí vánt cél meg ha tá roz ha tó 

és a tel je sü lés mér té ke mér he tő. [...] A cél le het kat tin tás, vá sár lás, fog la lás, 

fel ira tko zás, le töl tés, kér dő ív ki töl tés, at ti tűd vagy ami le he tő ség ként fel me -

rül.”89 A mű vé szi pro duk tu mo kat nép sze rű sí te ni kí vánt ol da lak nak is ezek  

a cél ki tű zé sei. 
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87     SÓS: i. m. (2017), 64. 
 
88     FE HÉR: i. m. (2016), 169. 
 
89     Uo., 171. 



Web 2.0 és weboldaltrendek 
 

„A web 2.0 új kor sza kot je lent a kom mu ni ká ci ó ban. A ha gyo má nyos egy- és 

két irá nyú kom mu ni ká ci ó hoz csat la ko zott egy egé szen új for ma: a kö zös sé gi 

kom mu ni ká ció. Lé nye ge: min den fel hasz ná ló tar ta lom fo ga dó és tar ta lom szol -

gál ta tó is egy ben.”90 „A web 2.0 át fo gó je len ség és szem lé let mód, amely a vi -

lág há lót össze kap csolt és bön gész he tő weboldalgyűjteményként fog ja fel. Az 

internetes szol gál ta tá sok kö zös ség re épül nek, a fel hasz ná lók kö zö sen ál lít ják 

elő és oszt ják meg a tar tal ma kat, míg a gyár tó csu pán a ke ret rend szert biz to -

sít ja.”91 A web 2.0 olyan, in te rak tív mé di um, amely meg kö ve te li, hogy úgy 

kelt sük fel és tart suk meg a fel hasz ná ló ink fi gyel mét, hogy köz ben cse lek vés -

re is kész tet jük őket. A fel hasz ná lói ak ti vi tást fo lya ma tos kom mu ni ká ci ó val és 

ér de kes tar tal mak kal vált hat juk ki. Ér de mes egy szer re a le he tő leg több fe lü -

le ten je len len ni. 

 

A web 2.0 leg főbb ve szé lyei: 

- könnyen ma ni pu lál ha tók a tar tal mak (kép, videó, szö veg); 

- a blogok nem tart ják be az új ság írás ra vo nat ko zó hír köz lé si sza bá lyo kat, 

nagy részt szub jek tí vek, ezért fenn tar tás sal kell ke zel ni azo kat; 

- az internet nem fe lejt – ha egy szer fel ke rült egy tar ta lom, azt bár mi kor le 

le het tölteni, va gyis új ra ge ne rál ha tó; 

- a fel hasz ná lók sza bad sá ga mi att gyak ran sé rül het nek sze mé lyi vagy szer -

zői jo gok.92 

A kul tu rá lis weboldal cél ja, hogy el ke rül je eze ket a buk ta tó kat, és az in for -

má lás ra, a nép sze rű sí tés re és az ér té ke sí tés re he lyez ze a hang súlyt. Fon tos te -

hát, hogy a mű vé sze ti in téz mé nyek is kor sze rű hon la pok kal dol goz za nak, mert 

csak így tud ják el ér ni, hogy a fel hasz ná lók, az ér dek lő dők kul tú ra fo gyasz tók -

ká vál ja nak. 

 

 

Honlapelemzési szem pon tok 
 

A weboldalak szak sze rű vizs gá la ta fel hasz nál ha tó ver seny társ elem zés hez,  

a kom mu ni ká ci ós tel je sít mény el len őr zé sé hez és a kam pány stra té gia ki ala kí -

tá sá hoz. Leg főbb elő nye, hogy ol csó, gyors és akár azon nal rá tud vi lá gí ta ni az 

adott már ka hi á nyos sá ga i ra, gyen ge sé ge i re. 
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90     SÓS: i. m. (2017), 160. 
 
91     KLAUSZ Me lin da: Facebook, YouTube, Wikipedia és tár sa ik... Social media vál la la ti kör nye zet ben. 

Veszp rém, szer zői ki a dás, 2011, 22. 
 
92     SÓS: i. m. (2017), 162–163. 



 

1.    Át te kint he tő? Igen, ha a prog ra mok kategorizáltak, a kez dő la pon 

meg je len nek az ak tu á lis prog ra mok, va la mint is mer te té sük nél nem 

lát ha tók a nyom ta tott pla ká tok hoz ké szült gra fi kák. 

2.    Mo bil te le fon ra op ti ma li zált (reszponzív)? Igen, ha a hon lap mo bil te -

le fo non meg nyit va au to ma ti ku san iga zo dik a te le fon kép er nyő ará -

nyá hoz. 

3.    Meg va ló sul a ke re ső op ti ma li zá lás? Igen, ha a Google ke re ső ben  

a „prog ra mok”, va la mint a „kul tú ra” ki fe je zé sek és a vizs gált in téz -

mény ke rü le té nek együt tes ke re sé se kor, mind két ke re sés al kal má val 

az el ső ta lá la ti ol da lon meg je le nik az in téz mény hon lap ja. Pél dá ul: 

„kul tú ra X. te le pü lés/ke rü let”, „prog ra mok X. te le pü lés/ke rü let”. 

4.    A Google Tér kép be ágya zá sa meg fe le lő? Igen, ha az in téz mény he lye 

pon to san és a sa ját ne vén be je löl ve je le nik meg a hon lap ba be ágya -

zott Google Tér ké pen, va la mint na gyít ha tó és ki csi nyít he tő a meg je -

le ní tett tér kép. 

5.    Lát ha tók a közösségimédia-iko nok? Igen, ha meg je len nek a kap cso -

ló dó lin kek. 

6.    Igény fel mé rő kér dő ív vel ren del ke zik? Igen, ha a vizs gált in téz mény 

web lapján meg fe le lő he lyen és in dok lás sal lát ha tó a kér dő ív re mu -

ta tó link. Pél dá ul: „Kér jük, tölt se ki online kér dő ívün ket, amellyel 

hoz zá já rul prog ram ja ink és szol gál ta tá sa ink vá lasz té ká nak és mi nő -

sé gé nek ja ví tá sá hoz! Kö szön jük!” 

7.    Ren del ke zik e-mail-adat bá zis sal? Igen, ha meg fe le lő he lyen lát ha tó 

a fel ira tko zás ra mu ta tó link. 

8.    Sza bá lyos az e-mail-cí mek gyűj té se? Igen, ha a fel ira tko zó az e-mail-

címén kí vül kö te les meg ad ni a tel jes ne vét is a fel ira tko zás hoz, va la -

mint a fel ira tko zás le he tő sé gé nél lát ha tó az in téz mény adat ke ze lé si 

tá jé koz ta tó já ra mu ta tó link. 

9.    Lát ha tó cso por to sí tás ra (szeg men tá ci ó ra) va ló tö rek vés? Igen, ha  

a hír le vél re va ló fel ira tko zás nál meg je le nik a nem, kor, lak hely, ér -

dek lő dé si kör stb. ki vá lasz tá sá nak le he tő sé ge. 

10.  Lát ha tók a mun ka tár sak el ér he tő sé gei? Igen, ha a weboldalon ta lál -

ha tó olyan aloldal, ahol meg ad ják az in téz mény ve ze tő i nek és dol -

go zó i nak ne vét és el ér he tő sé gét. 

11.  A mun ka tár sak meg je len nek fény ké pen is? Igen, ha a „Mun ka tár sak” 

me nü pont ban köz vet le nül az adott ve ze tő vagy al kal ma zott ne ve és 

el ér he tő sé gei mel lett lát ha tó a meg fe le lő fény kép. 
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12.  Az ál ta lá nos adat vé del mi ren de let (GDPR93) elő írá sa i nak meg fe lel? 

Fon tos, hogy mind a négy fel té tel nek egy szer re kell tel je sül nie! 

      Igen, ha az Adat vé del mi tá jé koz ta tó el ér he tő az ol dal al ján vagy te -

te jén, és az el ső meg nyi tás kor a sü ti tá jé koz ta tó mo dul a sütibeál-

lítási funk ci ók kal el ér he tő. 

      Igen, ha a be ál lí tá sok el fo ga dá sát kö ve tő en a sütibeállítási gomb 

min den eset ben, az ol da lon bár mer re na vi gál va el ér he tő. 

      Igen, ha csak ak kor le het e-mailt kül de ni a kap cso lat fel vé tel for mu -

lá val, ha az Adat vé del mi tá jé koz ta tót el fo gad ja a fel hasz ná ló. 

      Igen, ha a hír le vél re va ló fel ira tko zás ese té ben is kü lön el kell fo -

gad ni a fel ira tko zás előtt az Adat vé del mi tá jé koz ta tót. 

 

 

 

2019-es webdizájntrendek 
 

Gyor sa ság: a sta tisz ti kák sze rint 1,5 ma xi mum 2 má sod perc le het az a hon -

lapbetöltési se bes ség, amit még meg vár a fel hasz ná ló. 

 

Le tisz tult ság: ja va solt a sti li zált el ren de zés, hogy a le he tő leg át lát ha tóbb 

legyen a fe lü let, így a fel hasz ná ló ha mar meg ta lál ja a ke re sett in for má -

ci ót, és könnyeb ben te rel he tő az üz le ti cél el éré se (kon ver zió)94 fe lé. 

 

Reszponzív: a mai fel hasz ná lói szo ká sok meg kö ve te lik a weboldaltól a mo -

bil ra optimalizálhatóságot. 

 

Ani má ci ók: a háttérvideó ér de ke sebb le het a szö veg nél és a ké pek nél.  

A moz gó ani má ció is bön gé szé si él ményt nyújt (pél dá ul be úszó me nü sor 

vagy az egér moz ga tá sá val vál to zó szí nek). 

 

Chatbot: a mes ter sé ges in tel li gen ci á ra épü lő nons top ügy fél szol gá lat di -

na mi ku san fej lő dik. Hasz ná la ta le he tő vé te szi a ter mék ről, a szol gál ta -

tás ról szóló pár be széd ki ala kí tá sát.95 
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93     Lásd bő veb ben: Az online tar ta lom gyár tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok cí mű al fe je ze tet. 
 
94     Lásd: Fo ga lom tár. 
 
95     MÁ TÉ Be at rix: 2019 leg fon to sabb webdesign trendjei = Mar ke ting Pro fesszo rok, 2019 
       https://www.mar ke ting pro fesszo rok.hu/webdesign-trend-2019.html 



A kul tu rá lis in téz mé nyek pro fesszi o ná lis webdizájner se gít sé gé vel vagy 

kü lön bö ző, in gye ne sen el ér he tő website-ké szí tő ol da lak kal fel hasz ná ló ba rát 

honlapkülsőt ala kít hat nak ki. A weboldal se gí ti a tá jé koz ta tást, az ér té ke sí tést, 

te hát a már ka épí tést. Fon tos, hogy a hon lap tük röz ze az in téz mény ar cu la tát, 

mert így lesz önazonos és kö vet ke ze tes a vál la lat online kom mu ni ká ci ó ja. 

 

 

A blogok sze re pe a kul tú ra köz ve tí tés ben 
 

Blogot bár ki ír hat, ezt a kü lön fé le szer kesz tő ol da lak (pél dá ul WordPress, 

Blog.hu stb.) könnyen le he tő vé te szik. Ezek az ol da lak in gye ne sek és igé nyes 

tar tal mak elő ál lí tá sá ra al kal ma sak. Akad olyan blog is, amely má ra internetes 

por tál lá nőt te ki ma gát, mint pél dá ul a szín há zak ra spe ci a li zá ló dott 

www.7ora7.hu. Azon ban a blogok sok szor pon tat lan ok, hi bá sak, mert nem 

köve tik a hír köz lés fon tos sza bá lya it: nem vá la szol nak a ki, mit, mi kor, hol, 

hogyan alap ve tő kér dé sé re sem. Sós Pé ter a PR szem pont já ból két cso port ját 

kü lön böz te ti meg a blogoknak. 

1. A menedzserblog: a kül ső és bel ső üz le ti kom mu ni ká ci ó ban egya ránt fon -

tos le het. Szá mos tény ről, hát tér-in for má ci ó ról tá jé koz tat hat hi te le sen. A leg -

fon to sabb eré nye a blogger hi te les sé ge.96 

A ha zai kul tu rá lis in téz mé nyek vi szony la tá ban jó pél da a Ma gyar Ter mé -

szet tu do má nyi Mú ze um blog ol da la, amely egy szer re trend kö ve tő és hi te les: 

szí nes, ugyan ak kor in for ma tív tar tal ma kat kö zöl. Kü lön em lí tést ér de mel a Hó -

nap mű tár gya cí mű ro vat, mert egye sí ti a mar ke ting fo gá so kat és a tu do mány 

tár gyi la gos sá gát. 

2. A hí res em ber blogja: a PR-ben egy re na gyobb a cél kö zön ség re ha tó vé -

le mény ve zé rek, az influenszerek sze re pe. Ki emel ten fon tos, hogy olyan sze mé -

lyek kép vi sel je nek ügye ket, vé le mé nye ket (eset leg cé ge ket, már ká kat), akik -

nek a hi te les sé ge az adott cél cso port sze mé ben vi tat ha tat lan.97 

A mű vész vi lág ban ki emel ten hi te les és mér ték adó tar ta lom gyár tó ma ga az 

al ko tó, bár rit kán tud sok időt szen tel ni az írás nak. Sok kal több olyan mű vész-

influenszer is mert, aki ké pe ket, vi de ó kat vagy rö vid hí re ket tesz köz zé. 
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96     SÓS: i. m. (2017), 159. 
 
97     Uo. 



A Facebook sze re pe a kom mu ni ká ci ó ban 
 

Ma gyar or szá gon a Facebook a leg in kább hasz nált és leg ked vel tebb kö zös sé gi 

mé dia plat form. Le he tő sé get ad a hasz ná ló nak, hogy ne csak passzív meg fi gye -

lő je le gyen a kul tu rá lis in téz mé nyek kí ná la tá nak, ha nem a prog ra mok ak tív 

részt ve vő jé vé vál jon. Egyik leg na gyobb elő nye, hogy az al ko tó kap cso lat ba 

lép het a be fo ga dó val. In téz mény re vá lo gat ja, ho gyan, mennyi re ha té ko nyan él 

ez zel a le he tő ség gel. A Facebook má sik ki emel ke dő „ta lál má nya” a bejegy zé -

sek megoszthatósága. A Facebook egyszerű eladási eszközként is használható, 

de jól felépített marketingtartalmak elkészítését és megosztását is lehetővé 

teszi. 
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98     Nem ze ti Szín ház. Facebook https://www.facebook.com/nemzetiszinhaz/ 

A Nemzeti Színház Facebook-eseménye98

Nemzeti Színház 

Március 28.

Sósósó | Nemzeti Színház

Szarka Tamás és zenekara lemezbemutató koncertje a Nemzetiben!

A május 25-i koncerten Szarka Tamás most megjelenő „Sósósó” című...

NEMZETISZINHAZ.HU



Az al só áb rán az lát ha tó, hogy a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria egy já té kos ese -

ményt ta lált ki, fi gye lem fel kel tő, szí nes kép pel. Egy hosszabb, ol vas má nyos 

le írást kö ve tő en utal az el adá si szán dé ká ra. Előbb csi gáz za fel az ér dek lő dő 

figyel mét, és csak utá na tér ki az anya gi ak ra. 
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99     Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria. Facebook https://www.facebook.com/nemzetigaleria/ 

A Magyar Nemzeti Galéria Facebook-eseménye99

A tavaszi szünet elsô napján a húsvéti nyuszi a Magyar Nemzeti Galériában 
járt. Kövessétek a nyomait, keressétek meg és gyûjtsétek össze a kirakós 
darabjait, és meglelitek a múzeumi nyuszit, aki ajándékkal vár titeket.  
Örömmel jelentjük, hogy Brúnó is ellátogat hozzánk! A programon ugyanis 
Bartos Erika, a Bogyó és Babóca és a Brúnó Budapesten megálmodója tart 
mesedélelôttöt a gyerekeknek. 
A nyomozás alatt készítsetek saját nyuszit, amit kedvetekre díszíthettek.  
Idôpont: április 18. 10.30–12.30  
10.30–11.00 Bartos Erika mesél a Brúnó Budapesten címû sorozatból 
A programon a részvétel korlátozott, maximum 50 fô. 
Találkozási pont: C épület 3. emelet, Kupolatér  
10:30–12:30 Nyomozás és nyuszikészítô workshop 
Helyszín: C épület 3. emelet, Kupolatér  
Részvételi díj: 1000 Ft/fô felnôtteknek, 500 Ft/fô 18 év alattiaknak, ingyenes 
2 éves kor alatt 

Magyar Nemzeti Galéria, Hungarian National Gallery 
megadott egy eseményt 
Március 25. 16.35

CS. ÁPR. 18. 10.30 

Kövesd a nyuszit! Családi program kicsiknek és 
nagyoknak



Egy kul tu rá lis in téz mény nek ak kor iz gal mas a Facebook-pro fil ja, ha 80 szá -

za lék ban sze mé lyes tar tal mat posz tol, és csak 20 szá za lék ban akar ér té ke sí -

te ni. A köz vet len hang vé te lű üze ne tek köz vet ve és hosszú tá von biz to sít ják  

a jegy el adást. Bi zal mat építenek, meg nye rik a fel hasz ná lót az adott in téz -

mény nek. Ha sze ret ni fog ják az al ko tók ál tal lét re ho zott be jegy zé se ket, ak kor 

va ló szí nű leg az ál ta luk ké szí tett mű vé szi pro duk ci ó ra is kí ván csi ak lesz nek. 

Ha tu da to san hasz nál ja az in téz mény a Facebook kí nál ta le he tő sé ge ket, ak kor 

hosszú tá von már kát épít és el is me rést vív ki. 

Most néz zünk egy jó pél dát a Facebook hasz ná la tá ra! A Ka to na Jó zsef Szín -

ház Facebook-pro fil ján lát szik a tu da tos fel épí tés és a stra té gi ai meg gon do lás, 

ezért ezt ele mez zük: 

- több, mint 48 ezer kö ve tő jük van; 

- he ti 4-5 posz tot osztanak meg; 

- át la go san 200 lájk ér ke zik egy be jegy zés re; 

- ér de kes, vál to za tos tar tal mak (100 szá za lék ban bi za lom épí tő, 0 szá za lék -

ban el adás ösz tön ző); 

- fi gye lem fel kel tő vi de ók köz zé té te lé nél kb. 20 meg osz tás, 10 hoz zá szó lás 

lát ha tó; 

- élő vi de ók ké szí té se, 3–5 ezer meg te kin tés sel; 

- Jó kér dés cí men évek óta fu tó ese mény so ro zat; 

- dí jak, in ter júk kom mu ni ká lá sa; 

- sze mé lyes hang vé te lű írá sok, ké pek; 

- nem ágyaz nak be YouTube-lin ket az ol dal ra, hi szen a Facebook al go rit mu -

sa azt hát rébb so rol ná az üzenőfalon va ló meg je le nés kor; 

- hosszú szö ve ge ket ír nak, mert azon el időz het az ol va só, amit a Facebook 

ér zé kel, ezért ké sőbb va ló szí nű leg új ra fel hoz za a Ka to na Jó zsef Szín ház 

ol da lát; 

- 4,9-es ér té ke lés, kö zel 700 vé le mény alap ján; 

- csak sa ját ké szí té sű fo tó kat hasz nál nak; 

- át la go san he ti egy videóposztot ké szí te nek; 

- össz hang ban van a pro fil kép a bo rí tó kép pel. 

 

A következő áb rán lát ha tó, hogy a Rozs da te me tő 2.0 cí mű elő adá suk kom mu ni -

ká ci ó ja re kord mennyi sé gű interakciót vál tott ki a kö ve tő ik ből. A be jegy zés kö -

zel 3000 lájkot, 76 hoz zá szó lást, és 149 meg osz tást ge ne rált hir de tés nél kül. 

Nem meg le pő, hogy a Ka to na elő adá sa i ra hó na pok kal ko ráb ban el kel nek a je -

gyek. Azon ban a kul tu rá lis in téz mé nyek rossz Facebook-kom mu ni ká ci ó já ra 

sok kal több pél da so rol ha tó fel. A hi bák rá adá sul szem be öt lők és egy ér tel mű -

ek. A fen ti ek azt pél dáz zák, mi lyen ere je van egy át gon dolt stra té gi á nak a kö -

zös sé gi há lón. A Facebook rész le tes elem zé sét ér de mes az aláb bi szem pont -

rend sze re alap ján vizs gál ni. 
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Szem pont rend szer a Facebook-ol da lak elem zé sé hez 
 

I. rész (az elem zés ide jé ben lát ha tó ál la pot alap ján) 

1.    Ked ve lé sek szá ma. 

2.    Kö ve té sek szá ma. 

3.    Vé le mé nyek szá ma. 

4.    Csil la go zás szá ma. 

5.    Ka te gó ria be ál lí tá sa meg fe le lő? Igen, ha leg alább a „Kul tu rá lis Köz -

pont”/ „Mű ve lő dé si köz pont”/„Mű ve lő dé si ház” és a „Mű vé szet és 

szó ra ko zás” ka te gó ri ák kap cso lód nak a vizs gált Facebook-ol dal hoz. 

6.    A „név jegy” rész le te sen ki töl tött? Igen, ha lát ha tó a „név jegy” al ol -

da lon leg alább az in téz mény e-mail-cí me, te le fon szá ma, weblapjának 

cí me, he lye, nyit va tar tá sa és prog ram kí ná la ta. 

7.    A pro fil kép meg fe le lő? Igen, ha csak az in téz mény logója vagy logó -

já nak egy ré sze lát ha tó raj ta, meg fe le lő fel bon tás ban. 

8.    A bo rí tó kép meg fe le lő? Igen, ha vi de ó ból vagy ve tí tés ből áll, meg -

fe le lő a fel bon tá sa, ke vés szö veg lát ha tó raj ta vagy egyál ta lán nem 

tar tal maz szö ve get. 

9.    A bo rí tó kép alatt ta lál ha tó ki emelt gomb be ál lí tá sa meg fe le lő? Igen, 

ha az el ne ve zé sé nek meg fe le lő ol dal ra irá nyít. 

10.  A „vé le mé nyek” funk ció be van kap csol va? Igen, ha a Facebook fel -

hasz ná lók ír hat nak vé le ményt az in téz mény ről a „vé le mé nyek” alol -

dalra. 

11.  A vé le mé nyek re írás ban re a gál? Igen, ha nem csak han gu lat jel lel 

vagy „tet szik”, „imá dom” stb. funk ció hasz ná la tá val re a gál a vé le mé -

nyek re az in téz mény, ha nem írás ban is. A vizs gált idő szak ban be ér -

ke zett vé le mé nyek re tör té nő re ak ci ó kat vizs gá lom. 
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100   Ka to na Jó zsef Szín ház (Bu da pest). Facebook https://www.facebook.com/ka to na.budapest 

A Katona József Színház Facebook-posztja100



12.  A bal ol da li me nü osz lop ki hasz nált? Igen, ha meg je len nek az in téz -

mény szol gál ta tá sai, va la mint egyéb közösségimédia-fe lü le tei. 

13.  Az üze ne tek re egy órán be lül vá la szol? Igen, ha az ol dal ti pi kus 

válasz idejénél az lát ha tó, hogy egy órán be lül vá la szol. 

 

II. rész (A vizs gált idő szak ban köz zé tett be jegy zé sek alap ján) 

22.  A he lyes írás meg fe le lő? Igen, ha nem ta lál ha tó a vizs gált idő szak 

alatt he lyes írá si hi ba a be jegy zé sek ben és a vizs gált in téz mény hoz -

zá szó lá sa i ban. 

23.  A ne ga tív hoz zá szó lá sok ra írás ban re a gál? Igen, ha a vizs gált idő -

szak ban ér ke zett összes ne ga tív fel hasz ná lói vé le mény re szö ve ge -

sen re a gált, nem csak han gu lat je lek kel. 

24.  Az ér dek lő dő hoz zá szó lá sok ra írás ban re a gál? Igen, ha a vizs gált 

idő szak ban ér ke zett összes fel hasz ná lói kér dés re vagy ész re vé tel re 

szö ve ge sen re a gált, nem csak han gu lat je lek kel. 

25.  A ké pe ken meg fe le lő ará nyú a szö veg? Igen, ha nem tett köz zé be -

jegy zés ben a vizs gált idő szak alatt egy olyan ké pet sem, amely  

a Face book „kép szö veg tar tal má nak el len őr zé se” cí mű szol gál ta tá sa 

sze rint túl sok szö ve get tar tal maz. 

26.  Be jegy zé sek szá ma: azon be jegy zé sek szá ma, ame lye ket a vizs gált 

idő szak alatt az adott Facebook-ol da lon meg je len tek. 

27.  A fel hasz ná lók re ak ci ó i nak szá ma: azon re ak ci ók szá ma, ame lyek  

a vizs gált idő szak alatt az adott Facebook-ol da lon meg je lent be jegy -

zé sek re ér kez tek, a hoz zá szó lá sok és a meg osz tá sok ki vé te lé vel. 

Nem tar toz nak ide a vizs gált Facebook-ol dal sa ját re ak ci ói. 

28.  A fel hasz ná lók hoz zá szó lá sa i nak szá ma: azon hoz zá szó lá sok szá ma, 

ame lyek a vizs gált idő szak alatt az adott Facebook-ol da lon meg je -

lent be jegy zé sek re ér kez tek. Nem tar toz nak ide a vizs gált Facebook-

ol dal sa ját hoz zá szó lá sai. 

29.  A vissza jel zé sek szá ma a hoz zá szó lá sok ra: azon hoz zá szó lá sok és 

re ak ci ók szá ma, ame lyek a vizs gált idő szak alatt az adott Facebook-

ol da lon meg je lent be jegy zé sek re ér ke zett hoz zá szó lá sok ra ér kez tek 

vá lasz ként az in téz mény ré szé ről. 

30.  A sa ját videótartalmak szá ma: azon be jegy zé sek szá ma, ame lyek az 

in téz mény ál tal ké szí tett és fel töl tött vi de ók ra vo nat koz nak. 

31.  Az élő adá sok szá ma, ame lye ket az in téz mény köz zé tett a vizs gált 

idő szak alatt. 

32.  A sa ját weboldalra va ló hi vat ko zá sok szá ma: azon be jegy zé sek szá -

ma, ame lyek tar tal maz nak az in téz mény weboldalára irá nyí tó lin ket. 

33.  A kér dő ív ki töl té sé re va ló ösz tön zé sek szá ma: azon be jegy zé sek szá -

ma, ame lyek ben lát ha tó ösz tön zés az in téz mény ál tal össze ál lí tott 
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101   Be mu tat ko zik az IGTV. A vi de ó zás kö vet ke ző ge ne rá ci ó ja. (Instagram. Bu si ness) 
       https://bu si ness.instagram.com/a/igtv?locale=hu_HU 
 
102   ADAMECZ Má té: Így hozd ki a leg töb bet a cé ges Instagram pro fi lod ból. Boom mar ke ting. Bp., 

2018, 7. https://boommarketing.hu/in gyen-letoltheto-instagram-ebook/ 

kér dő ív ki töl té sé re, va la mint a kér dő ív re mu ta tó köz vet len link is 

meg je le nik. 

34.  A hír le vél-fel ira tko zás ösz tön zé sé nek szá ma: azon be jegy zé sek szá ma, 

ame lyek az in téz mény hírlevelére va ló fel ira tko zás ra buz dí ta nak, va -

la mint a hír le vél-fel ira to zás ra mu ta tó köz vet len link is meg je le nik. 

35.  Já ték ra va ló buz dí tás szá ma: azon be jegy zé sek szá ma, ame lyek  

a Face book fe lü le tén vé gez he tő mó don (be jegy zés hez fű zött hoz zá -

szó lá son vagy Facebook al kal ma zá son ke resz tül) nye re mény já ték ra 

ösz tön zik a fel hasz ná ló kat. 

36.  Egyéb promóciók szá ma: azon be jegy zé sek szá ma, ame lyek ben va -

la mi lyen promóció lát ha tó (ki vé ve nye re mény já té kot) a vizs gált in -

téz mény ter mé ke i vel/szol gál ta tá sa i val kap cso lat ban. 

 

 

Mi kor hasz nál juk az Instagramot? 
 

A kép ző mű vé szet és az elő adó-mű vé szet kulcsfogalma a vizualitás. Az Instag -

ram ezek hez a mű vé sze ti te rü le tek hez köz vet le nül kap cso ló dik, hi szen ki zá ró -

lag ké pe ket és videóformátumokat le het raj ta köz zé ten ni. Ezen a plat for mon ál -

ta lá ban sze mé lyes tar ta lom lát ha tó, ezért is né zik so kan. Fon tos meg em lí te ni 

az Instagram újí tá sát, az Instagram Té vét (IGTV), amely még közelebb hoz za  

a ked velt al ko tót. Ez a mo bil vi de ó zás új ra gon do lá sa: hosszabb, ál ló tá jo lá sú 

vi de ók csa tor nák ba ren dez ve ér he tők el, ez ál tal könnyen fel fe dez he tők és ké -

nyel me sen meg te kint he tők a ke zünk ben tar tott mo bil esz kö zö kön. „Az em be rek 

egy re in kább di gi tá lis vi de ó kat néz nek té vé zés he lyett. 2021-ben a mobilos 

vi de ók né zé se már a tel jes mo bil há ló za ti adat for ga lom 78 szá za lé kát fog ja kiten -

ni. Azt is meg tud tuk, hogy a fi a ta labb cél kö zön sé gek egy re több időt töl te nek 

az ama tőr al ko tók tar tal ma i val a pro fi tar tal mak he lyett. Az IGTV mo bil ori en tált, 

könnyen ke zel he tő, és vá lo ga tott tar tal ma kat kí nál fo gyasz tói szá má ra.”101 

„Ma gyar fér fi Insta-hasz ná lók: 800 000 fő 

Ma gyar női Insta-hasz ná lók: 940 000 fő 

18–24 éves: 590 000 fő 

25–34 éves: 450 000 fő 

35–44 éves: 300 000 fő 

13–17 éves: 150 000 fő 

55–64 éves: 59 000 fő 

65+ éves: 32 000 fő”102 



A 2018-as ada tok már azt bi zo nyít ják, hogy az Y és a Z ge ne rá ció el éré sé -

nek fon tos esz kö zé vé vált az Instagram, de a töb bi kor osz tály is kép vi sel te ti 

ma gát ezen a fe lü le ten. Fő képp az egy sé ges pro fi lok si ke re sek az Instagramon: 

ugyan olyan szű rőt, ha son ló kép be ál lí tást, sztorileírást, te ma ti kus tar tal mat, 

tu da tos hashtaghasználatot103, sok emojit, idé ze tet és kér dé se ket kell köz zé -

ten ni. Az Instagram egyen le te sen sú lyoz za az ál ta lá nos fel hasz ná lók és az 

üzle ti fi ó kok poszt ja it, így jó tar ta lom mal és stra té gi á val je len tő sen na gyobb 

in gye nes for ga lom ra le het szert ten ni, mint bár mely más plat for mon.104 Az in -

gye nes meg je le nés kü lö nö sen von zó le het a kul tu rá lis in téz mé nyek szá má ra, 

amennyi ben olyan funk ci ók hasz ná la tá ra ad le he tő sé get, mint pél dá ul a Story 

Highlights105. Új ka pu kat nyit az üz le ti fi ó kok előtt is: dizájnos for má ban több 

in for má ci ót ad a lá to ga tók nak.106 

A fent em lí tett Instagram-funk ci ók szem lél te tés re a Ma gyar Nem ze ti Cir -

kusz pro fil ját107 vizs gál juk meg. 

A cir kusz hasz nál ja a Story Highlights funk ci ót, aho va ké pe ket és vi de ó kat 

tölt fel. A pro fil ját te kint ve egy sé ges a te ma ti ka, vi szont a be ál lí tá sok és a fil -

te rek al kal ma zá sa el té rő. A kom mu ni ká ció köz vet len sé ge ér de ké ben kö ve tő -

ik nek be te kin tést en ged a cir kusz min den nap ja i ba. En nek ered mé nyes sé gét  

a tíz ezer fö löt ti kö ve tői szám is mu tat ja. A ma gas ol dal kö ve tés és az ol dal ál tal 

kö ve tett 33 Instagram pro fil jó arány ban áll egymással, erős már ká ra utal.  

A leg több lájk és hoz zá szó lás az ar tis ták ról és az ál la ta ik ról posz tolt ké pek hez, 

vi de ók hoz tar to zik. A Ma gyar Nem ze ti Cir kusz ar cu la ta a tár su lat igaz ga tó já -
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103   Lásd: Fo ga lom tár. 
 
104   ADAMECZ: i. m. (2018), 9. 
 
105   Lásd: Fo ga lom tár. 
 
106   ADAMECZ: i. m. (2018), 7. 
 
107   Ma gyar Nem ze ti Nagy cir kusz. Instagram https://www.instagram.com/magyarnemzeticirkusz/ 



hoz, Richter Jó zsef hez köt he tő, amit az in téz mény is hang sú lyoz a kö zös sé gi 

ol da lán. Nem vé let len, hi szen az Instagram-ol da lon több be jegy zés is be szá -

mol az igaz ga tó té vés meg je le né sé ről. A te le ví zi ós sze rep lés bi zo nyá ra to vább 

erő sí tet te a cir kusz és ve ze tő jé nek már ka re pu tá ci ó ját is. Összes sé gé ben el -

mond ha tó, hogy a Ma gyar Nem ze ti Cir kusz Instagram-ol da la tu da to san, jól fel -

épí tett, és a ha zai kul tu rá lis in téz mé nyek hez vi szo nyít va jó kö ve té si szá mo -

kat pro dukál. 

 

 

Mi re jó a YouTube? 
 

A YouTube 182,2 mil li ós ha vi egye di lá to ga tott sá gá val a leg na gyobb és leg -

nép sze rűbb videómegosztó ol dal a vi lág há lón. Vi lág szin ten át la go san na pi 9,5 

per cet töl te nek a né zők a YouTube-csa tor na előtt – te hát nem vé let len, hogy 

a pi a ci már kák 72 szá za lé ka ezt a plat for mot vá laszt ja vi de ós hir de té sek hez. 

Egy át la gos fo gyasz tó na pon ta több mint egy-más fél órát tölt online videótar-

talmak meg te kin té sé vel, ame lye ket az ese tek több sé gé ben a mo bil ké szü lé ké ről 

ér el.108 Az új mé dia kul tú ra egyik jel leg ze tes fó ru ma ként ama tőr fel hasz ná lók 

sa ját ké szí té sű vi de ó i nak pub li ká lá sá ra jött lét re, bár a pro fesszi o ná lis tar ta -

lom gyár tók is ha mar bir tok ba vet ték. Má ra a mé dia fo gyasz tá si trend ré szé vé, 

a po pu lá ris kul tú ra meg ke rül he tet len té nye ző jé vé vált. Kü lö nö sen fon tos sze -

re pet tölt be a fi a tal ge ne rá ci ók mé dia hasz ná la tá ban, mert fő képp ezen a fe -

lü le ten ér he tik el ked venc vloggereiket, vi de ó i kat vagy a kü lön fé le kul tu rá lis 

ese mé nyek elő ze te se it és az ezek hez kap cso ló dó in ter jú kat.109 Kö ze lebb ről  

a MÜPA Bu da pest YouTube-csa tor ná ját vizs gál juk meg, a 2019. áp ri lis 25-ei 

álla po ta sze rint: 

- 2009-es meg ala ku lá sa óta 3,8 mil lió meg te kin tés; 

- 2100 fel ira tko zó; 

- át la gos videómegtekintések szá ma: 10–15 ezer per videó; 

- egy sé ges ar cu lat jel lem zi, vi de ó ik logóval van nak el lát va; 

- ke vés interakciót váltanak ki a vi de ók, hoz zá szó lá sok: 0–5, ked ve lé sek: 5–10; 

- át la go san ha vi 4-5 videómegosztás, ami a kö zel gő ese mény hez kap cso -

lódik; 

- a vi de ók tar tal ma több nyi re elő ze te sek, le ját szá si lis ták, ku lissza já rá sok; 

- kí sér le te zik a 360 fo kos videómegosztásokkal is, ami új és nép sze rű. 
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108   127 tény a videómarketingről, amit va ló szí nű leg nem is mer tél = BugTV. Klikk má nia Cég cso port. 
2017. jú li us 19. 

       http://mrbugtv.com/127-teny-videomarketingrol-amit-valoszinuleg-nem-ismertel/ 
 
109   GLÓZER Ri ta: A rész vé tel kul tú rá ja a YouTube-on = Fó kusz pon tok. Úton az if jú ság meg is me ré se 

fe lé. Szerk. SZÉ KELY Le ven te, Bp., Gon do lat, Infonia, 2016, 279–315. 



Te hát a Mű vé sze tek Pa lo tá ja tu da to san és vi szony lag jól fel épí tett YouTube-

csa tor ná val ren del ke zik. Hi á nyos sá gá nak az interakciók ki vál tá sá nak hi á nya 

mond ha tó. 

Összes sé gé ben azon ban a kul tu rá lis in téz mé nyek még nem me rik vagy nem 

tud ják tel jes sé gé ben ki hasz nál ni a YouTube kí nál ta le he tő sé ge ket, ugyan is  

a leg több jük csak elő ze te se ket és in ter jú kat oszt meg ezen a csa tor nán. Ezek 

a tar tal mak el ső sor ban az ér té ke sí tést tá mo gat ják, és nem a lo ja li tás ki épí té -

sét szor gal maz zák, pe dig a YouTube-on is cél sze rű meg tar ta ni a 80 szá za lék -

ban bi za lom épí tő és 20 szá za lék ban el adás ösz tön ző tar tal mak ará nyá t. 

 

 

TikTok 
 

A TikTok (ko ráb ban Mu si cal.ly) olyan kö zös sé gi al kal ma zás, amely nek fel hasz -

ná lói rö vid, szó ra koz ta tó vi de ó kat oszt hat nak meg egymással. Fő ként a 13–24 

év kö zöt ti kor osz tály kö ré ben nép sze rű e plat form. A fel hasz ná lók úgy ne ve -

zett „tá ti ka” moz gó ké pe ket osztanak meg, amely ben sza ba don vá lasz tott dal ra 

vagy egyéb han gok ra tá tog va sze re pel nek. „A ha vi ak tív fel hasz ná lók szá ma 

500 mil lió kö rül mo zog, 29 szá za lé kuk pe dig na pon ta nyit ja meg az al kal ma -

zást. 500 mil lió ak tív fel hasz ná ló já val a TikTok ma a vi lág má so dik leg nép sze -

rűbb app li ká ci ó ja.”110 A fe lü let tér hó dí tá sát bi zo nyít ja, hogy ha zánk ban 2019-

ben meg ren dez ték az el ső TikTOP Fest & Awards ese ményt. Az ide lá to ga tók 

ta lál koz hat tak kedvec tiktokkereikkel. A leg ígé re te sebb te het sé ge ket a zsű ri 

há rom ka te gó ri á ban dí jaz ta: Az Év TikTok vi de ó ja, Az Év TikTokkere, Az Év 

TikTok-fel fe de zett je. Az al kal ma zás ban rej lő rek lám le he tő ség még ki ak ná zat -

lan. A leg egy sze rűbb meg ol dás az influenszerekkel va ló együtt mű kö dés. Ki vá -

lasz tá suk kor ér de mes fi gye lem be ven ni a kö ve tő ik szá mát, ed di gi vi de ó ik mi -

nő sé gét és tar tal mát. Fon tos, hogy a ki vá lasz tott tiktokker sze mé lyi sé ge össz -

hang ban le gyen a kul tu rá lis in téz mény pro fil já val. Az együtt mű kö dés ak kor 

lesz si ke res, ha mind két fél önazonos ma rad, mert csak így le het egy már kát 

hi te le sen kom mu ni kál ni. Azok nak a kul tu rá lis in téz mé nyek nek hasz nos ez  

a fe lü let, akik sze ret nék meg nyer ni a 13–24 év kö zöt ti kor osz tályt. 

 

 

Pinterest 
 

A Pinterest olyan vi zu á lis fel fe de ző rend szer, ahol szá mos te vé keny ség hez és 

kü lön bö ző té má hoz le het ih le tet gyűj te ni. A pinek olyan öt le tek, ame lye ket  
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110   TikTok. Így rob bant a ti ni app a mar ke ting ben = Be Social 
       https://besocial.hu/tik tok-igy-rob bant-a-ti ni-app-a-mar ke ting ben/ 



a Pinterest fel hasz ná lói az interneten ké szí te nek, ta lál nak és el men te nek A ki -

vá lasz tott pineket el le het men te ni egy táb lá ra, ez zel ren dez he tők ké és át lát -

ha tók ká vál nak a ké sőb bi fel hasz ná lás kor. A pinek kat tint ha tók, így meg le het 

ta lál ni az ere de ti for rá su kat. Ha meg tet szett a ki vá lasz tott ter mék, ak kor el ké -

szí té si mód szert mu tat be a hon lap, de az is elő for dul, hogy ké szen meg vá sá -

rol ha tó a ter mék. A Pinteresten köz zé te he tő bár mely al ko tás, sőt, hasz nos tip -

pe ket is meg le het osz ta ni a to váb bi pró bál ko zók kal. A be vált pinek a ba rá -

tok kal is meg oszt ha tók, te hát a rend szer nem csak hasz nos, ha nem in te rak tív 

is.111 

A Pinterest – a fel hasz ná lók szá má nak ro ha mos nö ve ke dé se mi att – ki vá -

ló an be épít he tő a mar ke ting stra té gi á ba. Azok nak a kul tu rá lis in téz mé nyek nek 

ja val lott, ame lyek ma gas mi nő sé gű vi zu á lis tar ta lom mal ren del kez nek. Ha lét re 

tud nak hoz ni egy olyan pro filt, amely mi nő sé gé ben és fel bon tá sá ban is ki vá ló 

(leg alább 800´600-as ké pek), ak kor sok kö ve tő re te het nek szert. Fon tos, hogy 

le gye nek CTA112 (call to action) gom bok a pineken, így a fel hasz ná ló át tud kat -

tin ta ni az in téz mény weboldalára, ez zel is nö vel ve a már ka hír ne vét. A táb lák 

ké szí té sé vel még in kább nö vel he tő ez az arány, ha azok ta lá ló és meg nye rő 

cím mel ren del kez nek. A kép le írás ki emelt je len tő sé gű, a jó kulcs sza vak itt is 

el en ged he tet le nek. Vi gyáz ni kell, hogy a ké pek meg oszt ha tók le gye nek. Ezért 

nem cél sze rű a di rekt mar ke ting esz kö ze it hasz nál ni: a víz jel, a logó vagy az ár 

fel tün te té sé nél ke ve sebb az esé lye, hogy a fel hasz ná lók ma guk tól osszák meg 

a tar tal mat. 

Hasz nos tip pek: ha az in téz mény nek be vált a Pinterest, ak kor ér de mes az 

el kö te le ző dés (engagement) ér de ké ben nye re mény já té ko kat in dí ta ni a rend -

sze res kö ve tők kö zött. Min dig vá la szol ni kell a hoz zá szó lá sok ra, ezek nek kap -

cso lat te rem tő és fi gye lem fenn tar tó ha tá sa van. 

 

 

A Twitter tér hó dí tá sa az an gol szász kul tú rá ban 
 

2006-ban in dult a Twitter szol gál ta tás, amely nek se gít sé gé vel rö vid, 140 ka -

rak ter hosszú üze ne tek meg osz tá sá ra van le he tő ség az online kö zös ség gel.  

A Twitter ar ra is al kal mas, hogy a szak mánk kal, hi va tá sunk kal, ér dek lő dé si kö -

rünk kel kap cso la tos hí rek ről, új don sá gok ról ér te sül jünk.113 A ma gyar pi a cot 

nem hó dí tot ta meg a Twitter, de Ame ri ká ban rend kí vül si ke res. Nem sza bad 
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111   Mi az a Pinterest? = Min den a Pinterestről https://help.pinterest.com/hu/guide/all-about-pinterest 
 
112   Lásd: Fo ga lom tár. 
 
113   ABONYI-TÓTH An dor: Be ve ze tés a Twitter hasz ná la tá ba. Bp., ELTE In for ma ti kai Kar, 2011. szep -

tem ber 6. http://abonyita.inf.elte.hu/letoltes/A_Twitter_hasznalata_v1_0.pdf 



el fel ej te ni azon ban, hogy a twitterezők nem mar ke tin ges, ha nem fel hasz ná lói 

szem mel né zik a tar tal ma kat, ezért fon tos a sze mé lyes kom mu ni ká ció. 

A The Antaeus Company egy nagy sze rű tweet114-öt let tel állt elő, ami kor arra 

kér te a kö ve tő it, hogy foly tas sák az ál ta luk meg kez dett Ró meó és Jú lia-idé ze -

tet. Ez a kre a tív be jegy zés nagy ér dek lő dést vál tott ki, mert a né zők so ron ként 

csat la koz tak az előt tük szó ló idé ze té hez. Az öt let an nak el le né re ered mé nyes, 

hogy nem köz vet le nül tá mo gat ja az ér té ke sí tést. Mi vel a Twitter ha zánk ban 

nem olyan nép sze rű, mint a nem zet kö zi szín té ren, ezért el ső sor ban olyan in -

téz mé nyek nek ajánl ha tó, ame lyek nagy szám ban fo gad nak kül föl di lá to ga tó kat. 

 

Össze fog la ló kér dé sek 

Mi a web 2.0 meg ha tá ro zá sa? 

So rol ja fel a webdizájntrendeket! 

Mit je lent a kon ver zió? 

Mi re jó a Facebook? Mi lyen szem pon to kat kell szem előtt tar ta ni a ha té kony 

Facebook-hasz ná lat ér de ké ben? 

Ho gyan kell cél sze rű en hasz nál ni a YouTube-ot? Mi ért fon tos? 

Mi lyen kul tu rá lis in téz mény nek ajánl ha tó a Twitter hasz ná la ta? 

Mi ért jó pél da a Ka to na József Szín ház Facebook-kom mu ni ká ci ó ja? 

Mi lyen esz kö zei van nak az Instagramnak? Mi re va lók? 

Mi ért fon tos blogolni? 

Mi lyen tí pu sai van nak a blognak? 

Mi lyen cél cso port el éré sé hez ér de mes TikTokot hasz nál ni? 

So rolja fel a Pinterest elő nye it és hát rá nya it!
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114   A Twitteren köz zé tett be jegy zé se ket ne ve zik így.



Kul tu rá lis mar ke ting a gya kor lat ban 
 

 

A Republic Group és a Ka to na Jó zsef Szín ház kö zös kam pá nyai: 
Ti éd a szín pad; Ka to na charity 
 

A Ti éd a szín pad cí mű pro jekt ről Fabricius Gá bor, a Republic Group in no vá ci ós 

igaz ga tó ja a kö vet ke ző ket mond ta el: „A Ka to ná nak csi nál tunk egy Hamlet 360° 

cí mű pro jek tet. A cél az volt, hogy mi nél több fi a tal hoz jus son el a te át rum, 

ezért olyan vir tu á lis szín há zi elő adást ké szí tet tünk, ahol a né ző te le fon ján kö -

vet het te az elő adást, és ma ga volt Hamlet. Be tet tünk egy ka me rát az elő adás 

kö ze pé be, ami előtt ját szott a Ka to na tár su la ta, akik úgy be szél tek a ka me rá -

hoz, mint Hamlethez, mi pe dig ezt élő ben köz ve tí tet tük. Mi vel 360 fo kos volt 

a ka me ra, ezért kör be tud tál néz ni, ott áll tál a szín pad kö ze pén, benne vol tál 

a je le net ben, meg néz het ted, mi van a föl dön, mit mon dott a má sik. Egy idő ben 

15 ezer Hamletünk volt, azu tán kb. fél mil lió, har minc va la hány or szág ból. Ez  

a kam pá nyunk nyert a vi lág PR-Oscarján Ams ter dam ban és más he lye ken is.”115 

A Ka to na charity kam pány ról a Republic Grouptól Zámbó An na be szél. „A szín -

ház az elő ző kam pány hoz ha son ló an, szin tén az Y, Z ge ne rá ci ót sze ret te vol -

na meg szó lí ta ni. Az volt az alap prob lé ma, hogy nagyon nehéz bejutni egy-egy 
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115   A szer zők in ter jú ja Fabricius Gá bor in no vá ci ós igaz ga tó val, Republic Group. (2019) 
 
116   Élő internetes köz ve tí tés szom ba ton a Ka to na Jó zsef Szín ház ból = Kre a tív, 2017. szep tem ber 15. 
       http://kreativ.hu/cikk/elo_internetes_kozvetites_szom ba ton_a_ka to na_jozsef_szinhazbol 

Tiéd a színpad kreatív116



előadásra, mivel az elővásárlások és a bérletesek miatt általában nincsenek 

sza bad ülőhelyek. A fiatalokra viszont nem jellemző, hogy egész nap azt nézik, 

mi kor nyit ják meg a jegy vá sár lást a kö vet ke ző da rab ra, ezért azt ta lál tuk ki, 

hogy a Ka to na fő tá mo ga tói kö re át ad hat ja a he lyét a fi a ta lok nak. A fi a ta lok pe -

dig egy er re a cél ra lét re ho zott microsite117-on tud tak je lent kez ni a fel aján lott 

je gye kért. En nek erős ar cu la ta, microsite-épí té se, PPC hir de té se volt, a digi tá -

lis csa pat nak kö szön he tő en. Mi, PR-esek azért fe lel tünk, hogy az egész élő vé 

vál jon. Kul tu rá lis vé le mény ve zé re ket vá lasz tot tunk er re a pro jekt re: olyan 

szí né sze ket, ze né sze ket, akik a fi a ta lo kat cé loz zák meg, és jól kö rül ha tá rolt 

cél cso port juk van. Ve lük vi de ó kat for gat tunk, ami ket meg osz tot tunk a sa ját fe -

lü le te in ken. Kví ze ket csi nál tunk. Min den ki a sa ját szá jí ze sze rint kom mu ni kált. 

Az influenszerek is ad tak je gye ket a kö zön sé gük nek. Volt egy olyan öt let, hogy 

a szí nész ad ja oda az influenszernek, aki to váb bít ja a fel hasz ná ló nak. Ezen kívül 

saj tó meg je le né sek ben is gon dol kod tunk, de ez in kább presz tízs ér ték kel bírt, 

mert annyi ra jól mű kö dött a célcsoportelérés, hogy nem volt rá szük ség, hogy 

még töb ben je lent kez ze nek je gyért. Köz ben ar ra össz pon to sít hat tunk, hogy ez -

zel a kam pánnyal a Ka to na pozicionálni is tud ja ma gát, és el osz las suk azt a tév -

hi tet, hogy a fi a ta lok nem akar nak kul tu rá lis in téz mé nyek be jár ni. Jól mű kö -

dött, és volt bá ja, ahogy az idő sek ad hat ták át a fi a ta lok nak a he lyet. A vé gén 

volt egy tá mo ga tói ese mé nye a pro jekt nek, ahol ta lál koz hat tak a je gyet adók 

a jegy hez ju tók kal. A Ka to ná ban ki he lyez tek egy #kösziahelyet molinót, amit 

fo tóz ni le he tett. 

76

117   Lásd: Fo ga lom tár. 

Katona charity



Sok po zi tív vissza jel zést kap tunk, ami ben a fel aján lók el mond ták, mennyi -

re örül nek en nek a kez de mé nye zés nek. Két hét alatt 988 regisztráció ér ke zett 

a Ka to na Jó zsef Szín ház Charity kam pá nya kap csán. A kul tu rá lis kez de mé nye -

zés cél ja az volt, hogy a kü lön bö ző ge ne rá ci ók kö ze led je nek egymáshoz, a har -

minc év alat ti fi a ta lok is he lyet nyer hes se nek ma guk nak a né ző té ren. E meg -

je le né se ket PR-ri port ban is mér tük, il let ve több dí jat is nyer tünk ez zel a kam -

pánnyal a ha zai és a nem zet kö zi szín té ren. A vég ső üze ne tünk az volt, hogy  

a kul tú ra min den kié, fe les le ges szte re o tí pi ák ban gon dol kod ni.118 Mind annyi unk 

fe le lős sé ge, hogy a fi a ta lok ho gyan ta lál koz nak a szín ház kul tu rá lis kö ze gé -

vel.”119 

 

 

KortársPRos – Szín há zak éj sza ká ja 
 

A nép sze rű ren dez vény kom mu ni ká ci ó já ról Balogh Má té And rás, a kortársPRos 

ügy ve ze tő je be szél. „A Szín há zak éj sza ká já nak cél ja, hogy a ren dez vény lá to -

ga tott sá ga és a szín ház mint át fo gó kul tu rá lis hely szín is mert sé ge év ről év re 

nő jön. Az es tén több ezer em ber ke rül kap cso lat ba ez zel a mű vé sze ti for má -

val, és so kak nál itt dől het el, hogy foly tat ja-e az is mer ke dést, és ha igen, mely 

in téz mé nyek nél, tár su la tok nál, s ez me nnyi re mé lyen fog hat ni rá. A ren dez -

vény to váb bi kom mu ni ká ci ós cél jai kö zé tar to zik, hogy emel ked jen a szín há -

zak Facebook- vagy Instagram-kö ve tő i nek a szá ma. Eze ket az ered mé nye ket  

a médiamegjelenések és a PR-ri por tok szá ma is mu tat ja. A stra té gia meg ter ve -

zé sé nél szem előtt kell tar ta ni új cél cso por tok be vo ná sát is, ezért hasz ná lunk 

új webes fe lü le te ket. Idén pél dá ul Tom pos Kátyával ké szí tet tünk videoklipet 

Visz lek ha za cím mel, a Szín há zak éj sza ká ja ér zés vi lá gát át ad va, hogy akik is -

me rik és sze re tik, megjelenjenek a szep tem be ri ese mé nyen. Na gyon fon tos  

a mi nő sé gi tar ta lom, az ese ményt ugyan is már ka ként kell ke zel ni. Ma ga zi nok 

ese té ben mu száj négy hó nap pal elő re gon dol kod ni a tar ta lom ról, hogy a mű -

vé szek már ká ját is építsd. Ilyen ma ga zi nok nál nem le het ere de ti anya got vagy 

PR-cik ket hasz nál ni. A kul tu rá lis szfé rá ban ál ta lá ban nincs annyi pénz, hogy 

egy in téz mény egy más után költ sön er re, már pe dig úgy van ér tel me egy kom -

mu ni ká ci ós üze net nek, ha fo lya ma to san meg je le nik, mert ak kor em lék szik az 

ol va só a hír re. Emel lett tud ni kell kom mu ni kál ni az új ság író val is, hogy mi kor 

il lesz ke dik a ma ga zin tar tal má ba az adott mű vész ről szó ló anyag. Az Elle,  

a Marie Claire, a Nők Lap ja, a Forbes jól tud ja mér ni az ol va só it. Ide á lis, ha egy 
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118   DEB RE CE NI Bar na bás: A fi a ta lo kat csá bí ta ná szín ház ba a Ka to na = Már ka mo ni tor, 2018. de cem -
ber 6. https://markamonitor.hu/2018/12/06/a-fi a ta lo kat-csabitana-szinhazba-a-ka to na 

 
119   A szer zők in ter jú ja Zámbó An ná val. (2019) 



mé di um ban több ször meg je le nik az üze ne te det. A saj tó tá jé koz ta tó ak kor jó, 

ha az új ság írók kal kap cso la tot tudsz te rem te ni. Az új ság író is mű vész, aki re 

időt kell szán ni azért, hogy el jöj jön. Az új ság írók az egy sze rű sé get ked ve lik, 

de a le egy sze rű sí tést jól kell csi nál ni, mert csak a lé nye gi in for má ci ót akar ják 

hal la ni. Ügye sen kell szer vez ni, és öt ven új ság író is el jön egy ilyen ese mény re. 

A jó PR-es utá na jár az új ság író nak, meg is me ri, mert ak kor könnyeb ben meg -

ta lál ja ve le a han got, és tud ja, mit és ho gyan kell aján la nia, hogy el men jen és 

le hoz za az anya got. A meg fe le lő kap cso la tok csak ak kor mű köd nek, ha szak -

ma i lag oda fi gye lünk a má sik ra. Fő leg azért, mert hosszú tá von egymásra va -

gyunk utal va.”120 

A Szín há zak éj sza ká ja si ke res sé gét bi zo nyít ja, hogy 2019-ben meg kap ta  

a Ma gyarBrands-dí jat.121 

 

 

Ambrotípia vé le mény ve zé rek kel 
 

Mi ez a kü lön le ges kép ző mű vé sze ti tech ni ka, és ho gyan kap cso ló dik az influ-

enszerekhez? Er ről Fü löp No é mi fo tog rá fust, a pro jekt meg ál mo dó ját kér dez -

tük. „Há rom éve be le kezd tem egy ambrotípiasorozatba, ami egy 1830–1860-as 

évek kö zöt ti fo tó tech ni kai el já rás volt. Ván dor fo tó sok al kal maz ták, és az ad ja 

a mű vé szi ér té ket, hogy ké pen ként csak egy da rab gyárt ha tó. Üveg lap ra ké -

szül a fény kép. A fény hor do zót az üveg re ken jünk föl. Ez ned ves el já rás, amint 
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121   Szín há zak Éj sza ká ja 2019 = jegy.hu, 2019. szep tem ber 21. 
       https://www.jegy.hu/prog ram/szinhazak-ejszakaja-2019-105696 

A 2019-es Színházak éjszakája kreatívja



a fény hor do zó le mez re fel ken jük az anya got, rög tön fény ké pez ni kell. Zalkai 

Im ré vel kezd tem el ilyen fo tó kat ké szí te ni. Az én öt le tem volt, hogy itt ho ni, el -

is mert elő adó mű vé szek kel ké szít sünk ambrotípiás fo tó so ro za tot. Vál lal tam  

a szer ve zést, a kép meg kom po ná lá sát, hogy mi lyen te kin tet le gyen raj ta stb., 

Im re a ki vi te le ző volt. Ezt a so ro za tot még nem fe jez tük be, ed dig hoz zá ve tő -

leg har minc mű vész, influenszer állt mo dellt. A so ro zat cél ja, hogy el gon dol -

koz tas sa az em be re ket: mi lesz ve lem húsz év múl va? E szép és kü lön le ges el -

já rás sal ké szült ké pe ken az em be ri arc tíz-húsz év vel néz ki idő sebb nek. Egy 

ilyen kép el ké szí té se kb. har minc perc, ezért ha va la ki be moz dul, tönk re megy. 

Elő ször vé gig te le fo nál tam a szín há za kat, és meg pró bál tam köz vet len kap cso -

la tot kér ni a mű vé szek hez. Egy idő után egy re ne he zeb bé vált a mű vé szek 

meg ta lá lá sa, és egy re ke ve seb ben akar tak el jön ni, ezért le állt a pro jekt, pe dig 

már nem kel le ne olyan sok em ber, hogy meglegyen be lő le a ki ál lí tás ra va ló 

anyag. A mun ká ba be von tuk a Nem zet Mű vé sze cím mel ki tün te tett, Kos suth-

dí jas és Pulitzer-em lék dí jas ma gyar fo tog rá fust, fo tó ri por tert, Korniss Pé tert és 

a Saul fia ope ra tő rét, Er dély Má tyást. Sze ret ném, ha ezt a ki ál lí tást olyan sze -

mély nyit ná meg, aki sze re pelt a so ro zat ban, ez zel is emel ve a hí rét. A nyom -

ta tott meg je le nés be werkfotókat is ter ve zünk. Az el is mert mű vé sze ket meg -

örö kí tő, több mint száz éves tech ni ka ér de kes té ma a saj tó nak.”122 

 

 

Circus America és a nagy CSR kam pány 
 

A Circus America igaz ga tó já nak, Kraj Hen rik nek fon tos a tár sa dal mi fe le lős ség -

vál la lás, ezért kér dez tük őt, a cir kusz CSR te vé keny sé ge i ről. „Na gyon sze re tek 

jó té kony kod ni. Több éven ke resz tül a fó ti gyer mek ott hon nak vit tem elő adást 

egy hét vé gén, pén tek, szom bat, vas ár nap, és nem csak a fó ti gyer mek ott hon 

la kói le het tek ott, ha nem a Vo lán nal szer ződ ve az or szág kü lön bö ző in té ze tei -

ből hoz tunk gye re ke ket bu szok kal. Ez idő alatt nem csak elő adá so kat tar tot -

tunk, ha nem nyílt na po kat is szer vez tünk, ahol az ar tis ták ta ní tot ták a gye re -

ke ket kü lön bö ző mu tat vá nyok ra, min dezt az én költ sé ge men. Van egy má sik 

tár su la tom is, a Hor ror Cir kusz, amit a test vé rem mel ala pí tot tunk. Ki ta lál tuk, 

hogy a Hor ror Cir kusz min den na pi be vé te lé nek 10 szá za lé kát be tesszük egy 

ur ná ba, sőt, ezen fe lül még a lá to ga tók is ado má nyoz hat nak Ma gyar or szág 

egyet len szív kór há zá nak, aho va olyan gye re ke ket visz nek, akik gyógy ít ha tat -

lan be te gek vagy sú lyos szív mű tét jük lesz. Ezek a gye re kek bent lak nak, a szü -
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122   A szer zők in ter jú ja Fü löp No é mivel. (2019) 



le ik kel. A szívklinikának nin cse nek ját szó te rei, ezért a test vé rem mel ki ta lál tuk, 

hogy épít tet nénk egy olyan, gyö nyö rű ját szó te ret, ami egy ha tal mas üveg ku -

po la alatt van, és ma xi má li san ste ril kör nye zet. Azért fon tos az üveg ku po la és 

a hi gi é ni á nak meg fe le lő mű fű, hogy a szü lő és a gye rek azt érez ze, a ter mé -

szet ben van. En nek a meg épí té sé re gyűjt a Hor ror Cir kusz 2017 óta, és sze -

rin tünk 2020 vé gé re az egyéb tá mo ga tá sok kal össze gyűl het a pénz. A cél, hogy 

ezek a gyer me kek is úgy játsz has sa nak, mint ha oda kint len né nek, a sza bad ban, 

akár csak a töb bi egész sé ges gyer mek. Ké szí tet tünk a cir kusszal egy pro mó ciós 

vi de ót, ami ben ar tis ták és egy elekt ro mos krosszmotor sze re pel. A kór ház ban 

for gat tuk a gye re kek kel, ami szív hez szó ló lett. Köz zé tet tük a sa ját csa tor ná -

in kon, sőt, be épí tet tük az elő adá sunk ba is. Mi e lőtt jött a krosszmotoros ug ra -

tás, el me sél tünk egy tör té ne tet, és le ve tí tet tük a ven dé gek nek ezt a vi de ót. El -

mond tuk, hogy egy ur ná ban gyűjtjük a pénzt ezek nek a gye re kek nek. A 16 éves -

től az idős kor osz tá lyig szin te min den ki ado má nyo zott. Volt, aki 100 fo rin tot, 

más 10 ezer fo rin tot, ezen fe lül az elő adás be vé te lé nek 10 szá za lé kát mi tettük 

hoz zá. Emel lett más jó té kony sá gi ak ci ót is szok tam csi nál ni. Min den vá ros ban 

van nak rá szo ru ló csa lá dok, aki ket el szok tam hív ni az elő adá sok ra. Ez eset ben 

köl csö nös együtt mű kö dés ke re té ben meg ál la pod tunk a Vo lán nal, hogy busszal 

hoz zák el és az elő adás után vi gyék vissza őket. Ha tud juk, hogy jön száz gye -

rek, ak kor le adom a ren de lést (száz üdí tő, száz vat ta cu kor, ku ko ri ca), így ők is 

úgy néz he tik az elő adást, ahogy más gye rek. Be mond juk, hogy az elő adá son 

me lyik gyer mek ott hon te szi tisz te le tét, és meg tap sol tat juk a né zők kel őket. Min -

dig fenn kell tar ta ni azt a plusz 100-200 je gyet, még ak kor is, ha ez zel a fi zető 

ven dé gek től esünk el. Ezt vi szont nem bá nom, mert a rászo ruló gye re kek nek 

egy élet re szó ló örö möt tud tunk sze rez ni.”123 

 

 

Pa ra zi ták a Pa ra di csom ban 
 

A mű vész film si ke res be ve ze tő kam pá nyá ról Ádám Or so lya osz tot ta meg ta -

pasz ta la ta it. „Egy szer PR-mun kám mal se gí tet tem egy 2018-as ma gyar fil met,  

a Pa ra zi ták a Pa ra di csom ban cí műt. Az volt a sze ren csém, hogy az egyik pro -

du cer nek jó öt le tei vol tak. PR-esként úgy jó dol goz ni, ha a mar ke ting ben már 

min den ké szen áll. Sok szor úgy ér zem, egy szer re va gyok mar ke tin ges és PR-es: 

ne kem kell »marketingelnem« az ügy fél dol ga it, hogy le gyen be lő le tar ta lom 

és ír has sak ró la. Ha ezt el vég zi he lyet tem va la ki, ak kor nincs más dol gom, 

mint ki ta lál ni egy jó cí met és ír ni egy jó be ve ze tőt. Ez a film azért volt jó, mert 

ren ge teg öt let kap cso ló dott hoz zá. A pro du cer csi nált hoz zá egy ön fej lesz tő 
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Facebook-cso por tot, ami a film prob le ma ti ká ját tár gyal ta meg. A cso port tag -

ja it rend kí vül jó vi de ók kal ér te el. Olyan, fo gyaszt ha tó tar tal ma kat tu dott ad ni, 

ami iz gal mas is volt, ezért vált nép sze rű vé a neten. Folytatásként PR-cikk so -

ro zatot készítettem, amelyekben többek között Marozsán Erika, a film fősze -

rep lője is szerepelt. Meg be szél tem a Fó kusszal, hogy ké szít se nek ri por tot vele. 

Ka pó ra jött ehhez a Szo mo rú vas ár nap cí mű film ju bi le u mi év for du ló ja, vi szont 

a mi fil münk már le for gott, ezért azt ta lál tam ki, vi gyük el Eri kát egy ruha pró -

bá ra, hogy a Fó kusz stáb ja előtt meg mu tat has sa, mi lesz raj ta a be mu ta tón. Ez -

zel pár hu za mo san az em lí tett Facebook-cso port hoz ké szült weboldal és app li -

ká ció. Ami kor mindez el ké szült, meg ír tam, hogy Ma gyar or szág mi lyen rosszul 

áll a vi lág leg bol do gabb or szá gai lis tá ján, ezért lét re jött egy olyan cso port, 

ahol em be rek po zi tív üze ne te ket kül döz get het nek egymásnak. A saj tó pe dig 

el kap ta ezt a »még min dig dep resszi ós nem zet a ma gyar« fo na lat, de van rá 

meg ol dás, itt van a Pa ra zi ták a Pa ra di csom ban cí mű film is. A köz le mé nyek si -

ke res sé gét a meg je le né sek szá má ban, a cso por tét a ta gok szá má ban, a vi de ó ét 

a meg te kin té sek szá má ban mér tük. A leg na gyobb mé rő szám a film né zett sé -

ge lett vol na, de úgy gon dol tuk, hogy nem fog tet sze ni a kö zön ség nek,124 ezért 

in kább ne ga tív kri ti kák ra szá mí tot tunk. A be mu ta tó után az összes or gá num 

saj nos tény leg ne ga tív kri ti kát írt ró la, így a to váb bi ak ban már nem volt mérv -

adó a né ző szám. Szer vez tünk vi szont kö zön ség ta lál ko zó kat, ahol pszi cho ló gu -

sok ele mez ték a té mát, mert a film mű fa ja pszichodráma volt. Összes sé gé ben 

erős kom mu ni ká ci ót si ke rült szer vez nünk a film kö ré, de a ter mék nem mi nő -

sült ke re sett nek, ezért a Cinema City 10 nap után le vet te a fil met.”125 
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124   Csak ná lunk lát ha tó ak az új ma gyar film pla kát jai = Origo, 2018. már ci us 8. 
       https://www.origo.hu/film klub/20180308-exkluzivan-nalunk-lathatoak-az-uj-ma gyar-film-

plakatjai.html 
 
125   A szer zők in ter jú ja Ádám Or so lyá val. (2019) 
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       https://www.mafab.hu/movies/parazitak-a-pa ra di csom ban-317251.html 
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Kre a tív Mű hely – Ope ra-kam pány 
 

2017 no vem be ré ben ren dez ték meg a 16. Effie Díj áta dó Gá lát Bu da pes ten, 

ame lyen a mar ke ting kom mu ni ká ció leg ered mé nye sebb ha zai kép vi se lő i nek 

mun ká it dí jaz ták. A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház (MÁO) há rom éves, össze füg gő mar -

ke ting kam pá nyá val bronz dí jat nyert el. Az in téz mény 2017 de cem be ré ben  

a leg ki vá lóbb ma gyar már kák nak já ró MagyarBrands és Superbrands ki tün te -

té sét is el nyer te.127 A MÁO 2012 és 2018 kö zött két kam pány tri ló gi át is lét re -

ho zott a Kre a tív Mű hellyel együtt mű kö dés ben, amely nek cél ja az Ope ra újra -

po zicionálása, a mű faj és a mű vé szek irán ti ér dek lő dés fel kel té se, és a fi a ta lok 

fe lé tör té nő nyi tás volt. Az el telt évek so rán szá mos al ka lom mal dí jaz ták az 

in téz ményt kü lön bö ző rek lám szak mai és ter ve ző gra fi kai dí jak kal, sőt, az al ko -

tói csa pat Cannes-ban a leg jobb imázsfilm ka te gó ri á ban is ran gos el is me rés -

ben ré sze sült.128 

A so ro zat hoz kap cso ló dó és a 2017–2018-as évad hoz kap cso ló dó kam pányt  

a Kre a tív Mű hely hon lap ján a kö vet ke ző kép pen fog lal ja össze: 

„Az Ope ra 2017/18-as kam pá nyát a kép re gény mű fa ja ih let te, a 12 kre a tí -

vot tar tal ma zó so ro zat pe dig a dal szín ház új évadát hir de ti. A kre a tí vok a ko -

ráb bi évek hez ha son ló an az in téz mény el is mert mű vé sze it, va la mint új be mu -

ta tó it és re per to ár já nak ki emelt da rab ja it he lye zik a kö zép pont ba. A ti zen két 

ké pen hat klasszi kus, egy me se ope ra, négy balettprodukció, il let ve egy kre a -

tí von a »tur né-üze net« je le nik meg, a ze ne kar és a kó rus tag ja i nak tol má cso -

lá sá ban. 

A kam pány cél ja egy köz ért he tő és sze ret he tő ar cu lat lét re ho zá sa volt, amely 

új pers pek tí vá ból kö ze lít az ope ra és a ba lett té má i hoz mi köz ben a comics 

kép ző mű vé szet re gya ko rolt ha tá sá ban, fő ként a pop-artban, Andy Warhol és 

Roy Lichtenstein mun kás sá gá ban ke res vi szo nyí tá si pon to kat. Emel lett min -

den kre a tí von vé gig vo nul a 2017/18-as Ring-évad kí sé rő je gye ként a gyű rű -

mo tí vum, ami az összes pla ká ton sze rep lő ala kok kö zül min dig va la ki uj ján ta -

lál ha tó. Az el ké szült kre a tí vok köz te re ken, az online és print mé di u mok ban, 

egy éven át pe dig az Ope ra sa ját fe lü le te in is hir de tik az in téz mény új évadát. 

A kam pány si ke res sé gét pe dig mi sem bi zo nyít ja job ban, mint a bér let vá sár -

lás el ső nap ján tör tént vá rat lan ro ham, ugyan is már ci us 16-án a ta va lyi 1166 

kö zel öt szö rö sét, 5180 bér le tet ér té ke sí tet tek.”129
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127   MagyarBrands és Superbrands Dí jat ka pott az Ope ra = Ope ra.hu, 2017. de cem ber 29. 
       http://www.ope ra.hu/v/magyarbrands-es-superbrands-dijat-ka pott-az-ope ra/ 
 
128   Kre a tív Mű hely: Már ka épí tés eset ta nul mány. Ma gyar Ál la mi Ope ra ház = kreativmuhely.hu, 2019. 

áp ri lis https://kreativmuhely.hu/wp-content/uploads/2019/04/ope ra_eset.pdf 
 
129   El ső sor ban, 2017–2018 = ope ra.hu https://elsosorban.ope ra.hu/; Ope ra, 2017–2018 = Kre a tív 

Mű hely, 2017–2018 https://kreativmuhely.hu/pro jekt/ope ra-2017-2018/
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Gya kor la ti pél da az online elem zés re 
 

 

A ko ráb bi fe je ze tek ben is mer te tett szem pon tok fel hasz ná lá sá val ké szült az 

aláb bi elem zés: egyik ki emel ke dő ha zai kul tu rá lis hely szí nünk, a diósgyőri vár 

online fe lü le te it vet tük gór cső alá.130 

 

 

A diósgyőri vár 
 

A diósgyőri vár tör té nel mi múlt ja hosszú és ka lan dos. 2013-ban az ön kor -

mány zat – a Diósgyőr–Lillafüred komp lex fej lesz té si pro jekt ke re té ben – ar ra 

vál lal ko zott, hogy a ro mos erő dít mény tel jes épü let ré sze it re konst ru ál ja.  

A pro jekt emel lett ma gá ban fog lal ta a Lo va gi Tor nák Te re és a hoz zá kap cso -

ló dó Vá sár tér ki ala kí tá sát, va la mint a lillafüredi füg gő kert fel újí tá sát. Az át -

adás ra 2014. au gusz tus 30-án ke rült sor, egy év vel ké sőbb a lo vas ha gyo -

mány őr zők is bir tok ba vet ték a Lo va gi Tor nák Te rét és a Vá sár te ret. A négy 

sa rok tor nyos, jel leg ze tes for má jú vár Mis kolc bel vá ro sá tól pár ki lo mé ter re ta -

lál ha tó. A kö zép kor ban a ki rály nék vá rá nak is ne ve zett, masszív erő dít mény 

2014-től tel je sen fel újít va, új já épít ve, rend kí vül gaz dag prog ram kí ná lat tal 

vár ja a lá to ga tó kat. 

A szí nes kul tu rá lis prog ra mok kö zött ta lál ha tunk lo va gi pár ba jo kat, kon cer -

te ket, il let ve szín há zi elő adá so kat. Itt ren de zik meg Bor sod-Abaúj-Zemplén 

me gye leg nép sze rűbb fesz ti vál ját, a Diósgyőri Vár fesz ti vált is, amely ta vasz -

tól őszig ki sebb-na gyobb ren dez vé nyek kel szó ra koz tat ja az ide lá to ga tó kat és 

a hely bé li e ket. A rend kí vül nép sze rű Vár na pok au gusz tus 20. kö rül zajlanak  

a vár ban és kör nyé kén. A főbb lát ni va lók kö zé tar to zik a Szent Hed vig-vár ká -

pol na és er ké lye, Kö zép-Eu ró pa leg na gyobb lo vag ter me, a ki rály néi há ló te -

rem, az al kí mi á val fog lal ko zó elő adá sok, az érmeverde, az íjászda és a fém -

mű ves mű hely. 

 

 

A vár weboldalának elem zé se 
 

Az intézmény weboldalát két fé le kép pen vizs gál tuk. Egy részt egy ál ta lunk fel -

ál lí tott, szub jek tív szem pont rend szer alap ján vé gig néz tük az ol dal nyúj tot ta 

le he tő sé ge ket, a funk ci ók hasz nál ha tó sá gát fel hasz ná lói szem pont ból, más -
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ok tó ber 4. és no vem ber 29. kö zött. Ké szí tet ték: Kis Alexandra, Kis Fanni, Ko vács Ré ka és Po szo -
vecz Han na. Kur zus ve ze tő: Dr. Dér Cs. De zső egye te mi do cens. 



részt a hát tér-in for má ci ó kat ta nul má nyoz tuk egy ob jek tív elem ző prog ram se -

gít sé gé vel. Az ob jek tív elem zés hez a Seosiker ne vű online prog ra mot hasz nál -

tuk, de szá mos ha son ló szoft ver is el ér he tő a pi a con. Azért er re a plat form ra 

esett a vá lasz tá sunk, mert egy részt ma gyar fej lesz té sű, más részt az Év Hon -

lap ja díj oda íté lé se kor is ez zel a prog ram mal elem zik a hon la po kat. 

A vizs gált weboldal (https://diosgyorivar.hu/) fel hasz ná lói szem pont ból jól 

át te kint he tő és hasz nál ha tó. Az egyes té ma kö rö ket önál ló an nyit ha tó me nü -

pon tok ba ren dez ték, így az ol da lon egy sze rű en meg ta lál ha tó a ke re sett 

aloldal. A prog ra mo kat szin tén meg fe le lő en ta gol ták, hi szen az idő pon to kat,  

a konk rét hely szí ne ket és az ára kat is jól lát ha tó he lyen tün tet ték fel. Az ol dal 

a jegy vá sár lá si fo lya mat so rán is vé gig ve ze ti a fel hasz ná ló kat, így azon nal, 

egy sze rű en vá sá rol hat nak be lé pőt a kü lön bö ző ese mé nyek re. Az egyet len ne -

ga tí vum a be töl tés las sú sá ga, ami a ke re ső op ti ma li zá lás, va la mint a fel hasz ná -

lói él mény és a vá sár lás szem pont já ból ko moly prob lé ma. A weboldal be töl té si 

ide je mo bi lon 6,21 má sod perc, va gyis az ol dal ra kat tin tók egy ré sze a hosszabb 

vá ra ko zá si idő mi att ol va sás nél kül hagy hat ja el az ol dalt. Mo bil te le fon ra is 

op ti ma li zált a weboldal – de a Google Page Speed Insights teszt je alap ján nem 

meg fe le lő en. 

A weboldal biz ton sá gos http-kap cso la tot hasz nál, és az ol da lon nincs kül ső 

for rás ból szár ma zó, a fel hasz ná ló ada ta it ve szé lyez te tő kö ve tő kód. To váb bi 

előny, hogy az IP-cím nem sze re pel a spam-fe ke te lis tán, te hát az ál ta luk kül dött 

hírleveleket az e-mail-fi ó kok nem spamként ér zé ke lik. Az ol dal az adat vé del -

mi sza bá lyo zás szem pont já ból is meg fe le lő en mű kö dik, hi szen en ge dé lye zés 

nél kül a Google és a Facebook Pixel kö ve tő kód ja nem tölt be. Ez je len leg a leg -

több ma gyar weboldal ese té ben hi ány zik, így előny, hogy itt rend ben ta lál tuk. 

Ko moly hi á nyos ság, hogy az ol da lon ta lál ha tó ké pek több sé ge nem ren del -

ke zik al ter na tív cím mel. Ez olyan kor okoz gon dot, ami kor va la ki (jel lem ző en  

a kis adat for ga lom mal ren del ke ző fel hasz ná ló) nem sze ret né mo bil ról be töl te -

ni a ké pe ket, emel lett a va kok és gyen gén lá tók szá má ra ké szült szoft ve rek 

sem ke ze lik a ké pe ket. Mind két eset ben egy sem mit mon dó cím je le nik meg  

a kép he lyett (pél dá ul 123), ami ből a fel hasz ná ló sem mi re sem tud kö vet kez -

tet ni. Rá adá sul mi vel a Google ke re ső je a kép ta lá la to kat e cí mek alap ján gyűjti 

össze, így újabb ke re sé sek től esik el az üze mel te tő. 

A weboldal nem ren del ke zik metatagekkel,131 ezért a Google (vagy más ke -

re sőol da lak) ke re ső mo tor ja ne he zeb ben ér ti meg, mi ről szól az ol dal, emi att 

ke vés bé so rol ja elő re a ke re sé sek so rán, hi szen a leg több ke re sés nél nem ren -

del ke zik meg fe le lő kulcs sza vak kal. Az ol dal a meg fe le lő kulcs sza va kat túl gyak -

ran hasz nál ja, az elő for du lá sok gya ko ri sá ga már mes ter kélt, ezért a ke re ső mo -
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tor hát rébb rang so rol hat ja. A sa ját ol dal ra mu ta tó bel ső lin kek és a má sik 

oldal ra mu ta tó kül ső lin kek szá ma azon ban meg fe le lő, ami el sőd le ges fon tos -

sá gú a Google ke re sé si rang so ro lá sa szem pont já ból. 

A weboldalon kat tint ha tó a Google Tér kép, ami nagy ban meg könnyí ti a lá -

to ga tó tá jé ko zó dá sát (de lát ha tóbb hely re is le het ne ten ni a lin ket, be ágya zott 

kép pel). A közösségimédia-iko nok a weboldal jobb fel ső sar ká ban van nak, kat -

tint ha tók, így könnyen át na vi gál nak a kap cso ló dó plat for mok ra. Ta lán ér de mes 

len ne lát ha tóbb hely re ten ni az iko no kat, vagy az ol dal al ján is meg je len het -

né nek, hi szen so kan ref lex sze rű en az ol dal al ján ke re sik a kap cso la ti le he tő -

sé ge ket. 

A weboldalon nem ta lál tunk igény fel mé rő űr la pot, de egy sze rű en fel ira t -

koz ha tunk a hír le vél re a fő ol dal el ső ré szé ben ta lál ha tó kat tint ha tó gomb bal. 

A fo lya ma ta egy sze rű: ve ze ték ne vet, ke reszt ne vet és e-mail-cí met kell meg -

ad ni hoz zá; az adat ke ze lé si tá jé koz ta tó is jól lát ha tó he lyen sze re pel. Va ló szí -

nű leg már ren del kez nek sa ját e-mail-címlistával. 

A weboldalon az El ér he tő sé ge ink fül alatt ta lál ha tó az egyet len kap cso la ti 

le he tő ség. Az el ér he tő sé ge ket két rész re osz tot ták: a diósgyőri vár ra és a Lo -

va gi Tor nák Te ré re. A két cím kü lön bö ző, de a vo na las és a mo bil te le fon szám 

meg egye zik a két hely ese té ben. Az e-mail-cím nincs fel tün tet ve, mind össze 

egy kap cso la ti ab lak ban tu dunk üze ne tet ír ni, név és e-mail-cím meg adá sá val. 

Az ol dal nem ren del ke zik Mun ka tár sak me nü pont tal. A mun ka tár sak ké pe nem 

fel té tel, de a fel hasz ná ló szá má ra bi za lom épí tő ki egé szí tés. 

A Seosiker elem zé se alap ján há rom in dex se gít sé gé vel vizs gál tuk meg  

a weboldal szoft ve res mi nő sí té sét. Ezek a kö vet ke zők. 

Tech ni kai in dex, 74%: ez zel a vizs gált weblap azon tu laj don sá ga it tud hat juk 

meg, ame lyek a he lyes meg je le nést, sza bá lyos és min den sze rep lő szá má ra 

(ke re ső ro bo tok nak is) ér tel mez he tő kó dot biz to sít ják. Csak sta bil, jó alap ra 

épí tett weblapok üze mel tet he tők, rek lá moz ha tók, nép sze rű sít he tők op ti má lis 

költ ség gel. Az át la gos weboldal in de xe 45–79% kö zött mo zog, a jó weboldal 

80% fe let ti. Va gyis az ol dal tech ni ka i lag át lag fe let ti, de le het ne raj ta ja ví ta ni. 

Tar tal mi in dex, 53%: a he lyes szó hasz ná la tot, a tar tal mi és bel ső link -

mennyi sé get, il let ve a ke re ső ro bo tok szá má ra ide á lis ará nyo kat mu tat ja meg. 

A Google je len le gi irány el ve az, hogy a ,,tar ta lom min de nekfe lett”, így ér de mes 

er re ki emelt fi gyel met for dí ta ni. Itt nincs át lag, mi nél na gyobb a szám, an nál 

jobb. 50% fe lett már jó nak te kint he tő. 

Nép sze rű sé gi in dex, 34%: bár mi lyen jó egy ol dal, ha nem tud ró la sen ki, nem 

lá to gat ják. Az online mar ke ting esz köz tá rá nak mi nél több for má ját ér de mes 

ki hasz nál ni, ügyel ve azok mi nő sé gé re. (Pél dá ul kül ső ol da la kon va ló meg je le -

nés: akár hír ol da la kon fi ze tett PR-cik kek, ke re sé si és disp lay kam pá nyok ban 

vagy akár tá mo ga tás for má já ban.) Az online PR-meg je le né sek az át kat tint ha -

tó lin kek ré vén a Google ke re sé si rang so ro lás ban, az az a ke re sé si he lye zé sek -
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ben is előnyt je len te nek. (Át la gos ér ték eb ben az eset ben sincs, mi nél ma ga -

sabb az el ért szá za lék, an nál jobb.) 

 

 

Google-ér té ke lés 
 

A Google Tér kép meg tév esz tő ta lá la tot ad a diósgyőri vár kifejezésre, mert 

nem csak ma gát a vá rat je le ní ti meg, ha nem az előt te lé vő busz meg ál lót is (rá -

adá sul azt elő rébb rang so rol ja). Emi att ren ge teg ér té ke lés van a busz meg ál ló -

ra is. Ezek nagy rész ben ma gát a vá rat ér té ke lő, ked ve ző vé le mé nyek, má sod -

sor ban pe dig a fél re ér tel me ző ket mi nő sí tő meg jegy zé sek. Ér de mes len ne ezt 

tisz táz ni, il let ve ké rel mez ni a busz meg ál ló át ne ve zé sét a tér kép fe lü le tén. 

A diósgyőri vár My Bu si ness-ol da lán 5198 vé le mény sze re pel, emel lett pe -

dig az át lag ér té ke lés 4,7, ami rend kí vül ma gas, de ezen még le het ja ví ta ni, 

pél dá ul a kommentekre adott vá la szok kal. A hoz zá kö tött ké pek jó mi nő sé gű ek 

és ked ve ző tar tal mú ak, át lát ha tó szem pon tok sze rint rend sze rez ve. A fi ó kot 

to vább le het bő ví te ni, pél dá ul a szol gál ta tá sok meg adá sá val (in gye nes par ko -

lás, aka dály men te sí tett ség stb.). Emel lett nö vel het nék a hoz zá szó lá sok szá mát, 

ha nem lé tez ne a már em lí tett busz meg ál ló, hi szen azon is több re le váns ér -

té ke lés van. 

Ál ta lá no san el mond ha tó, hogy a vá rat meg lá to ga tó ven dé gek szí ve sen ír nak 

vé le mé nye ket. A leg rosszabb ér té ke lés is há rom csil la gos, ami ki emel ke dő 

ered mény. 

Google Ads hir de tés a meg fe le lő kulcs sza vak ra ke res ve nem je le nik meg, 

ám Google Analytics van be köt ve (a Wappalyzer gyors esz kö ze alap ján), így 

könnye dén le het ne hir de té se ket is ké szí te ni. 

 

 

A diósgyőri vár Facebook-ol da lá nak elem zé se 
 

Az intézmény Facebook-ol da lá nak nagy a kö ve tő tá bo ra. Az ol dal lájkolóinak 

szá ma a vizs gált idő szak vé gén ma gas volt, 2019. no vem ber 29-ig 17 170 

ked ve lést ka pott. Ez egy kul tu rá lis in téz mény nél ki emel ke dő ered mény nek 

szá mít. 

A fe lü let szer kesz tői a név jegy funk ci ó ban min den re ki tér nek: meg ta lál ha -

tó a vár cí me, a meg kö ze lí tést se gí tő tér kép, a weboldal link je, el ér he tő sé gek 

(te le fon szám, e-mail-cím, nyit va tar tás), az ár ka te gó ria, par ko lá si in for má ció 

és egy rész le tes be mu tat ko zó szö veg. Ezek mel lett sze re pel az ak tív vé le mé -

nye zés funk ció is az ol da lon, ami a kul tu rá lis in téz mé nyek szem pont já ból na -

gyon fon tos. Ha ez a funk ció ak tív, ak kor a szer kesz tők azt érez te tik az ol dal 

lá to ga tó i val, hogy fon tos a vé le mé nyük. Ezek alap ján a diósgyőri vár ma gas, 
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4,3-as ér té ke lést ka pott. Be ál lí tott pro fil kép ként az in téz mény logóját le het 

lát ni, ami meg fe le lő fel bon tá sú. A bo rí tó kép egy ki vá ló mi nő sé gű kép a vár ról, 

amelyhez nincs kí sé rő szö veg. 

A Facebook-ol dal ada ta it há rom hó nap ra vissza me nő leg, 2019. jú li us 1-

jétől 2019. szep tem ber 30-áig vizs gál tuk. A posz tok he lyes írá sa min den be -

jegy zés nél meg fe le lő, hi bát nem ta lál tunk, a ké pek és a raj tuk sze rep lő szö ve -

gek mennyi sé ge meg fe le lő ará nyú, így hir det he tők. Ne ga tív hoz zá szó lás ke vés 

ér ke zett, ezek írói vi szony lag gyor san kap tak vá laszt, lát ha tó he lyen, te hát 

nem pri vát üze net ben. 

A vizs gált há rom hó nap ban össze sen 146 be jegy zés ér ke zett. Eb ből átla -

golható na pi 1,6, he ti 10,4 és ha vi 48,7 poszt. A jú li us ban a ne gye dik hé ten  

a he ti át lag hoz ké pest emel ke dik a szá muk, ugyan is azon a hé ten 24 be jegy -

zést osz tot tak meg a szer kesz tők. Ez nem vé let len: azon a hé ten sa ját prog -

ram ja volt a vár nak, Kö zép ko ri for ga tag cí men. Szep tem ber re a posz tok szá -

ma stag nál ni kez dett, szin te min den hé ten he tet osz tot tak meg. A meg vizs gált 

ada tok és az ab ból szár ma zó szá mok alap ján ki szá mol tuk az el kö te le ző dé si 

rá tát. A posz ton kén ti lájkok szá ma át la go san 47, az át lag kommenteké 11, ez 

a kö ve tők szá má val el oszt va a rá ta 0,34% lett. Az ered mény azt mu tat ja, hogy 

az ol dal kö ve tői nem túl ak tí vak. Va ló szí nű leg azért, mert a hir de té sek sok kal 

in kább az új, po ten ci á lis kö ve tő ket cé loz zák meg, mint sem azo kat, akik már 

figye lem mel kí sé rik az intézmény ese mé nye it. 

Meg vizs gál tuk a diósgyőri vár Facebook-ol da lá nak erős sé ge it és gyen ge sé -

ge it. Há rom hó nap alatt 8669 re ak ció ér ke zett a posz tok ra – ez a szám tar tal -

maz za a meg osz tá so kat, a kommenteket, a lájkok és egyéb interakciók szá mát. 

A kommentek szá ma 242, vi szont a felületet kezelők ré szé ről csak 8 ér ke zett, 

te hát rit kán re a gál nak. To váb bi hi á nyos ság, hogy nincs élő adás az ol da lon, 

pedig hasz nos len ne, ha élő köz ve tí tés kap cso lód na a prog ra mok hoz, mert aki 

eze ken nem tu dott részt ven ni, az is tá jé ko zód hat. A hír le vél re fel le het irat -

koz ni a weboldalon ke resz tül, de a Facebook fe lü le tén er re egyál ta lán nem 

ösz  tön zik a lá to ga tó kat. Előny vi szont, hogy a sze rep lő ki lenc videó igé nyes 

és jó mi nő ség ben töl töt ték fel. A vizs gált idő szak ban 16 já ték ra va ló fel hí vást 

osz tot tak meg, ami vel je gye ket le he tett nyer ni a vár ba vagy több éj sza kás 

üdü lé se ket Ma gyar or szá gon. Emel lett 38 egyéb promóció volt, ami vel olyan 

együt te se ket rek lá moz tak, ame lyek ná luk kon cer tez tek, és olyan vers mon dó -

kat, ha gyo mány őr ző ket, akik va la mi lyen for má ban kö tőd nek a vár ál tal kép -

vi selt ér té kek hez. 
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A diósgyőri vár Instagram-fi ók já nak elem zé se 
 

Az Instagram-fi ó kot a TANKE in gye nes elem ző prog ram se gít sé gé vel vizs gál tuk. 

Az ol dal kö ve tők szá ma 798, az ed di gi posz to ké 66. Egy poszt át la go san 77 

lájkot és 1 kommentet szer zett, tehát az el kö te le ző dé si rá ta 10 százalék. Így 

tisz tább ké pet kap ha tunk az ak tív kö ve tők szá má ról. Ez a mu ta tó mi nél ma ga -

sabb, an nál jobb, hi szen az el kö te le zett fel hasz ná ló kat jel zi. A BIO-ban ta lál ha tó 

egy rö vid kö szön tő, il let ve link az ol dal ra. Mi nő sé gi tar tal mat gyár ta nak a fe -

lü let ke ze lői, ame lyek le írást és hashtageket kö zöl nek, fő ként an go lul, ami hasz -

nos, hi szen így a kül föl di tu ris ták is rá ta lál hat nak az ol dal be jegy zé se i re. A fi ók 

hát rá nya, hogy nem hasz nál ják a Story132 funk ci ót (vagy csak na gyon rit kán), 

pe dig ma már ez di va to sabb for ma, mint a posz tok (ez kö szön he tő a gyor su ló 

fel hasz ná lói tar ta lom fo gyasz tás nak), és ezért nem ren del ke zik Story High lights 

funk ci ó val sem. Az IGTV funk ci ót szin tén nem ve szik igény be, pe dig a kü lön -

bö ző ese mé nyek al kal má val ez jól hasz nál ha tó kom mu ni ká ci ós plat form. 

 

 

A diósgyőri vár YouTube-csa tor ná já nak elem zé se 
 

Az intézmény mar ke tingcsa pa ta 2016-ban nyolc, igé nyes vi de ót töl tött fel  

a YouTube-ra. A vi de ó kat át la go san 447-en te kin tet ték meg, ami a fel ira tko zók 

szá má hoz ké pest po zi tív, te hát azt az irányt, ame lyet há rom éve el kezd tek  

a fel töl tők, fon tos len ne foly tat ni egy elő re ki fej lesz tett stra té gia sze rint. Szük -

sé ges len ne meg osz ta ni uk a vár ról több, rö vi debb, imázsszerű vi de ót, va la mint 

meg szó lal tat ni az ott dol go zó kat – ké szí te ni vi de ós hely szín be já rá so kat, rö vid 

online tár lat ve ze té se ket. Azért fon tos, hogy né ha sze mé lyek is megjelenjenek 

a vi de ók ban, mert ve lük tud nak a né zők leg in kább azo no sul ni, et től lesz hi te -

les a tar ta lom. Az ese mény mar ke ting szem pont já ból cél sze rű len ne ki hasz nál -

ni uk a plat form ad ta le he tő sé ge ket: egy ren dez vény előtt né hány per ces vi de -

ó ban je lent kez né nek, közelebb tud ná nak ke rül ni cél cso por tok hoz. Emel lett az 

ese mény utá ni kom mu ni ká ció is hasz nos: egy kö szö net nyil vá ní tó videó tu dó -

sít ar ról, mi zaj lott le a ren dez vé nyen. Ez a részt ve vők nek és azok nak is ér de -

kes, akik a jö vő ben ter vez nek el lá to gat ni Mis kolc ra. 

Min den kép pen po zi tí vum nak szá mít, hogy nem a nul lá ról kell fel épí te ni ük 

a YouTube-csa tor nát, ha nem a meg lé vőt kell to vább fej lesz te ni. Pro fil kép nek 

ér de mes a vár logóját be ál lí ta ni, míg bo rí tó nak egy meg fe le lő mé re tű, be szé -

des fo tót fel töl te ni a lát vá nyos ság ról. Hogy va la ki fel fut tas sa videómegosztó 

pro fil ját, ah hoz mi nél több iz gal mas tar ta lom kell. A YouTube azo kat a csa tor -
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ná kat he lye zi elő tér be, ame lyek he ten te több ször is fel töl te nek új vi de ó kat. 

Így könnyebb a már ká nak be ke rül nie az ,,aján lott vi de ók” lis tá já ra is, te hát 

több né ző höz ér het el. A diósgyőri vár szem pont já ból el sőd le ges a na gyobb 

kö ve tői bá zis ki épí té se – te hát rö vid tá von az a cél, hogy mi nél töb ben fel irat -

koz za nak a csa tor ná ra. Azon ban nem elég a rend sze res tar ta lom gyár tás. Fon -

tos a jól ki gon dolt te ma ti ka, lo gi ka, hi szen et től lesz egy sé ges a csa tor na ar cu -

la ta. Ha mind ez meg van, ak kor a YouTube fel fi gyel a mi nő sé gi tar ta lom ra, és 

a fel töl tött vi de ók ból olyan lán cot ké szít, ame lyet egy más után fel ajánl a né -

zők nek. 

 

 

A ja vas la tok összeg zé se 
 

A weboldal je len le gi ál la po tá ban is meg fe le lő en hasz nál ha tó, jól funk ci o nál, 

azon ban ér de mes ki sebb fej lesz tést vé gez ni raj ta an nak ér de ké ben, hogy ja vít -

sa nak a Google mi nő sé gi rang so ro lá sán, va la mint a fel hasz ná lói él mé nyen. Az 

ol dal ne héz kes be töl té se ar ra utal, hogy túl nagy fel bon tá sú ké pe ket tar tal -

maz, ami esz té ti kai szem pont ból po zi tív, azon ban a las sú ság több szö rö sen ne -

ga tív té nye ző. Ja va solt, hogy ki sebb fel bon tá sú ké pek re cse rél jék az ol da lon 

lé vő gra fi ká kat, ezen fe lül plusz kulcs sza va kat, il let ve a ke re ső op ti ma li zá lás 

ér de ké ben metatageket szük sé ges el he lyez ni az ol da lon. A weboldal a vizs gá -

lat alap ján tar tal maz a ke re ső mo to rok szá má ra gya nús ki fe je zé se ket, amik nek 

je len lé tét csök ken te ni kel le ne. Amint el ké szül a fris sí tett weboldal, Google 

Adwords hir de té se ket ér de mes fut tat ni: a már meg lé vő ol da lak ra (pél dá ul  

a prog ram nap tár ra) és új ren dez vény ese tén kü lön bö ző ér ke zé si ol da lak ra 

(landing page), ame lyek szo ro san az adott hir de tés hez kö tőd nek. A fent le ír tak 

ter mé sze te sen a 2019-es év tech ni kai le he tő sé ge i hez és az ál ta lá nos el vá rá -

sok hoz mér ten ér vé nye sek, ame lyek év ről év re bő vül nek, il let ve mó do sul nak. 

Ezért ér de mes fo lya ma to san kö vet ni az újabb funk ci ó kat és a fel hasz ná lói 

szo ká so kat, ame lyek tren de ket ered mé nyez nek, ez ál tal pe dig nagy mér ték ben 

be fo lyá sol ják az ak tu á lis kri té ri u mo kat, kö ve tel mé nye ket. 

A diósgyőri vár Facebook-ol da la ál ta lá nos ság ban meg fe le lő en ve ze tett, igé -

nyes és pre cíz. A hon lap üze mel te tői oda fi gyel nek az ak tu a li tá sok ra, min den 

ren dez vény nek új ese ményt ké szí te nek, és igye kez nek be von ni a kö zön sé get 

a vár éle té be. Cél sze rű len ne mind emel lett moz gó bo rí tó kép be ál lí tá sa (drónos 

fel vé tel a vár ról) és rö vi debb YouTube-vi de ók meg osz tá sa, eset leg az élő adás 

funk ci ó já nak ki hasz ná lá sa. 

Az Instagram-ol da lon is – a Facebookhoz ha son ló an – mi nő sé gi tar tal mak 

sze re pel nek, nem szük sé ges vál toz tat ni a gya kor la ton. A Story és a Story 

Highlights funk ci ót, az élő vi de ós be je lent ke zé se ket és az IGTV-t ad ta le he tő -

sé ge ket még ki le het hasz nál ni. 
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Az intézmény YouTube-csa tor ná ját 2016-ban kezd ték fel töl te ni mi nő sé gi tar -

tal mak kal – ezt kel le ne tu da to san to vább fej lesz te ni. El sőd le ge sen meg fe le lő 

pro fil ké pet és bo rí tó ké pet ér de mes be ál lí ta ni, majd utá na kö vet kez né nek a te -

matizált, kon cep ci ó sze rű en meg osz tott vi de ók.
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Fo ga lom tár133 
 

 

4C: 

1. Customer solution (fo gyasz tói prob lé ma meg ol dá sa): a fo gyasz tó nem egy 

ter mé ket ke res, ha nem meg ol dást a prob lé má já ra. Az adott meg ol dás szá má -

ra ér té ket (customer value) je lent, mert ki elé gí ti szük ség le tét. 

2. Cost (költ ség): a fo gyasz tó nak az adott ter mék pénz be ke rül, és az ár  

mellett egyéb költ sé gei is van nak: az uta zás, az in for má ci ók be szer zé sé re for -

dí tott idő, rossz eset ben a ter mék vissza kül dé se stb. 

3. Convenience (ké nye lem): az em be re ket nem ér dek li, hogy mi lyen csa tor -

ná kon, mi lyen logisztikai köz ve tí tők kel jut el hoz zá juk a ter mék. Csak az fon tos 

ne kik, hogy mi nél ké nyel me seb ben jus sa nak hoz zá. Ezért bi zo nyos ter mé kek 

kap csán elő tér be ke rül az online vá sár lás. 

4. Communication (kom mu ni ká ció): a fo gyasz tók egy re in kább igény lik  

a két ol da lú kom mu ni ká ci ót. Le het, hogy ko ráb ban elég volt rá juk ön te ni az in -

for má ci ó kat tévéspotok, rá dió rek lá mok vagy saj tó hir de té sek for má já ban. Ma 

vi szont ők is hal lat ják hang ju kat: kér dé se ket tesz nek fel. 

 

4P: 

A fogyasztó elvárásainak kielégítéséhez a következő alapvető és egymással 

összefüggésben álló tényezőket illik figyelembe venni: 

1. Termék (Product) 

2. Ár (Price) 

3. Értékesítési csatornák (Place) 

4. Marketingkommunikáció (Promotion) 

Ez a fogyasztói igényeknek történő megfelelés négy alappillére, azaz a 4P 

modellje. 

 

5M mo dell: 

1. Mission (misszió, cél): mit aka runk el ér ni? A cél le het ér té ke sí té si és kom -

mu ni ká ci ós is. 
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2. Message (üze net): ha a kam pá nyunk cél ja meg van, ak kor meg kell néz ni, 

hogy mi le het az eh hez kap cso ló dó üze net. (Il let ve ez sok szor pár hu za mo san 

ala kul.) En nek gyak ran van egy „mun ka vál to za ta”, ami pozicionál, majd a krea -

tív ügy nök sé gek se gít sé gé vel szü le tik egy, a fo gyasz tók szá má ra könnyen ért -

he tő ver zi ó ja. Le het az egy konk rét aján lat is vagy egy ak tu á lis hír a már ká -

ról. Ilyen kor is fon tos azon ban, hogy meg kü lön böz tes sen a ver seny tár sak tól. 

3. Money (pénz, költ ség ve tés): bár mi lyen kam pány ról, kom mu ni ká ci ós te -

vé keny ség ről is le gyen szó, ki emelt, hogy mek ko ra bü dzsé áll ren del ke zés re. 

Ez össze füg gés ben kell, hogy áll jon az el ér ni kí vánt cé lok kal és üze net tel, más -

részt meg ha tá roz za, hogy egyál ta lán mi lyen esz kö zök kel él he tünk, mi lyen 

médi u mo kat hasz nál ha tunk. 

4. Me dia (esz kö zök): kulcs kér dés, hogy a cél cso por tunk tag jai mi lyen mé di -

u mo kat fo gyasz ta nak, mi lyen mű so ro kat néz nek-hall gat nak a té vé ben-rá di ó -

ban, mi lyen na pi la po kat-ma ga zi no kat ol vas nak, mi lyen ol da la kat néz nek az 

interneten stb. Min dezt össze kell han gol ni az zal, hogy mi a fő cél: egy rö vid 

tá vú ak ció meg hir de té sé hez pél dá ul egy ha vi ma ga zin ke vés sé al kal mas, mint 

egy na pi lap. 

5. Measurement (mé rés): a mar ke ting te vé keny sé get, így a kom mu ni ká ci ót 

is min den eset ben mér ni-el len őriz ni kell. Ezért fon tos, hogy a ki tű zött cé lo kat 

szá mok ban is meg fo gal maz zuk: mennyi vel kí ván juk nö vel ni az ér té ke sí tést, 

vagy mennyi vel akar juk ja ví ta ni az imázst. 

 

Adat bá zis: 

az adat bá zis na gyon fon tos az in for má ci ók össze gyűj té se szem pont já ból. Az 

adat bá zis ban tá rolt és ér té kelt ada tok alap ján a dön tés ho zók meg fe le lő in for -

má ci ók kal ren del kez nek a pi ac vál to zó te rü le te i ről, ame lyek a ter ve zés és a ki -

ala kí tan dó mar ke ting stra té gia alap ját je len tik. 

A jó adat bá zis: 

– men tes a duplicitásoktól (min den csak egy szer sze re pel), 

– ki zá ró lag ak tív ügy fe le ket tar tal maz, 

– tel jes mér ték ben meg fe lel az adat vé del mi és a rek lám tör vény nek, 

– pon tos és nap ra kész, 

– jól szűr he tő, cé loz ha tó (targetálható). 

 

Ad-Force, a „ti ed va gyok” mo dell: 

az el ne ve zés mu tat ja, hogy erőt fel mu ta tó rek lá mo zá si mód szer ről van szó, 

amely va la mi lyen szin ten el len áll ha tat lan, de sem mi kép pen sem ag resszív.  

A mo dell sze rint elő ször meg kell is mer tet ni, majd el kell is mer tet ni a fo gyasz -

tók kal a ter mé ket/szol gál ta tást. A már ka a meg hir de tett elő nyök el fo ga dá sa 

után fel tét len és tar tós be fo ga dást vár el a fo gyasz tó tól. 
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AIDA: 

Attention (fi gye lem fel kel tés), In te rest (ér dek lő dés, éb resz tés), Desire (vágy kel -

tés), Action (vá sár lás ra kész te tés). „Vond magadra a fi gyel met, tartsd fenn az 

ér dek lő dést, kelts vá gyat, és válts ki cse lek vést!” 

 

Ar cu lat: 

ar cu lat (corporate identity, CI) alatt egy szer ve zet ki fe lé és be fe lé irá nyu ló ön -

áb rá zo lá sát és ma ga tar tá sát, meg nyil vá nu lá sa i nak ter ve zett, tu da to san és fo -

lya ma to san hasz nált össze te vő it ért jük. 

 

Át kat tin tá si arány (CTR): 

olyan arány szám, amely meg mu tat ja, hogy a meg te kin tést kö ve tő en mi lyen 

gyak ran kattintanak az em be rek a hir de tés re. Az át kat tin tá si arány fel hasz nál -

ha tó an nak a mé ré sé re, hogy a kulcs sza vak és hir de té sek mennyi re teljesí te -

nek jól. 

 

ATL (Above The Line): 

a tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök ma gas mé dia köl tés sel já ró esz kö zei tar toz -

nak ide. 

 

ATL–BTL (Below the line) különbsége: 

az ATL esz kö zök (saj tó hir de tés, té vé rek lám stb.) ál ta lá ban az ATL mé di u mok -

ban, az az a tö meg mé di u mok ban (saj tó, te le ví zió stb.) je len nek meg, bi zo nyos 

ese tek ben fel tűn het nek egyéb csa tor ná kon is: pél dá ul a té vé rek lám egy ese -

mé nyen vagy az el adás he lyén, vi de ón le játsz va. Ugyan így a BTL esz kö zök (di -

rekt mail, molinók stb.) ál ta lá ban nem a tö meg mé di u mok ban je len nek meg, de 

né ha ez is elő for dul. El lent mon dást az je lent, hogy az ATL ál ta lá ban csa tor na-

szem lé le tű, míg a BTL esz köz szem lé le tű. 

 

B2B (Bu si ness To Bu si ness): 

a cég-cég kö zöt ti üz le ti kap cso lat ra utal, ami kor egy cég nek a pi a ca nem az 

egyé ni fel hasz ná lók tö me ge, ha nem más cé gek. 

 

B2C (Bu si ness To Consumer): 

a cég és az egyé ni fo gyasz tó kö zöt ti üz le ti kap cso lat ra utal. Pél dá ul egy mo bil 

al kal ma zás, mely az egyé ni fel hasz ná ló kat cé loz za. 

 

Banner: 

a bannerek kö zé tar toz nak azok az online hir de té si fe lü le tek, ame lyek egy 

adott ol dal ba be ágyaz va je le ní te nek meg va la mi lyen rek lá mot. A web banner 

leg gya ko ribb cél ja, hogy rá kat tin tás ra ösz tö nöz zön és ez zel lá to ga tói for gal -
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mat te rel jen a hir de tő weboldalára. Elő for dul nak azon ban olyan bannerhirde-

tések is, ame lyek – a ha gyo má nyos mé di á ból is mert hir de té si me cha niz mus -

hoz ha son ló an – csu pán fi gye lem fel kel tők, de nem kat tint ha tók, va la mint olyan, 

in te rak tív bannerek, ahol a fel hasz ná ló ma gá ban a bannerben tud to váb bi in -

for má ci ók hoz jut ni anél kül, hogy el kel le ne hagy nia a bön gé szett weboldalt. 

 

Blog, vlog: 

a blog egy-egy ma gán sze mély vagy ki sebb cso port weboldala, amely pe ri o di -

ku san bő vül újabb és újabb be jegy zé sek kel. A blogok több sé ge nyil vá nos web -

lapként mű kö dik, amit bár mely internethasználó el ér het. Az ere de ti „weblog” 

ki fe je zés a „web” és „log” (nap ló) sza vak össze té te lé ből ke let ke zett, eb ből rö -

vi dült a má ra be vet té vált blog alak ká. A vlog pe dig nem más, mint a video -

blog, ame lyen a szö ve ges tar ta lom he lyett/mel lett a moz gó ké pes tar tal mak 

vál nak ural ko dó vá. A blogok és vlogok nap ló sze rű en mű köd nek, a leg fris sebb 

be jegy zé sek lát sza nak leg fe lül. A blogok sok szor va ló ban nap lók, sze mé lyes 

tar tal ma kat, vé le mé nye ket, meg lá tá so kat tar tal maz nak, ame lyek ről a szer ző -

jük azt fel té te le zi, hogy azok má so kat is ér de kel het nek. 

 

Brainstorming: 

öt let bör ze, kre a ti vi tást ser ken tő, cso por tos ötletelés, mód szer, amit va la mi lyen 

prob lé ma meg ol dá sá ra al kal ma zunk vagy ak kor, ha új öt le tek, kre a tív anya gok, 

szlo ge nek ki ta lá lá sa a cél. 

 

Brief: 

do ku men tum, amely ben a meg bí zó tá jé koz tat ja az ügy nök sé get az ál ta la meg -

ren de len dő kam pány vagy önál ló hir de tés pa ra mé te re i ről, a mun ká hoz szük -

sé ges in for má ci ók ról. 

 

CAC (Customer Aquisition Cost): 

az egyik leg fon to sabb mé rő szám a mar ke ting ben az ügy fél szer zé si költ ség (pél -

dá ul el köl tök 1000 fo rin tot Facebook-hir de tés re, ami ből szer zek 10 vá sár lót 

a webshopomon; az ügy fél szer zé si költ ség eb ben az eset ben 1000/10 = 100 

fo rint). 

 

Cél cso port: 

azon – marketing célok alapján meghatározott – emberek csoportja, akiket  

a kampány, illetve egyéb kommunikációs tevékenység során elérni szeretnénk. 

 

CGM (Consumer Generated Me dia): 

a fo gyasz tók ál tal ge ne rált hoz zá szó lá sok, kom men tá rok összes sé ge, me lye ket 

a fel hasz ná lók ma guk tesz nek hoz zá fér he tő vé online pub li ká lás for má já ban. 
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Chatbot: 

lé nye gé ben bot nak hív juk azo kat a szoft ve re ket, amik va la mi lyen fe la da tot 

au to ma ti zál nak. Leg gya ko ribb eset ben va la mi lyen repetitív fe la da tot tud nak 

el vé gez ni. A chatbotok az ügy fe lek kel va ló kom mu ni ká ci ós fe la da to kat lát ják 

el, leg alább is a kap cso lat fel vé tel kez de ti stá tu szá ban. 

 

CTA (Call-to-Action): 

ez az az üze net, kép, gomb vagy szö veg mellyel va la mi lyen „ak ci ó ra” aka rod 

rá ven ni a cél cso por to dat. Pél da ként ve gyünk egy e-mail-kam pányt, amely ben 

ki kül desz egy e-mailt, ami nek a vé gén van egy nagy, zöld gomb, hogy „lá to gass 

el weboldalamra”. Ez a zöld gomb a szö veg gel együtt a CTA. 

 

CSR (Corporate Social Responsibility): 

más né ven a vál la la tok tár sa dal mi fe le lős ség vál la lá sa. A fo gyasz tók dön té sé re 

ha tás sal van az a tény, hogy egy adott vál la lat (vagy ter mé ké nek elő ál lí tá sa) 

szennye zi-e a kör nye ze tet vagy tá mo gat-e egy ala pít ványt vagy va la mi lyen 

köz ügyet. Ha egy ter mék meg vá sár lá sá val a fo gyasz tó is hoz zá já rul hat egy jó -

té kony sá gi gyűj tés hez, ak kor na gyobb va ló szí nű ség gel fog ja meg vá sá rol ni az 

adott ter mé ket, ezen kí vül a fo gyasz tó fe jé ben po zi tív imázs ala kul hat ki a vál -

la lat ról, ami az adott vál la la tot hosszú tá vú előny höz jut tat hat ja. 

 

DAGMAR: 

a vá sár lás hoz a meg ér té sen és a meg győ ző dé sen ke resz tül ve zet az út. A mo -

dell alap ján a rek lám nak el kell ér nie, hogy a fo gyasz tó fel fi gyel jen a rek lám 

üze ne té re, kelt se fel az ér dek lő dé sét, majd ért se meg, hogy a kí nált ter mék mi -

re és mi ért jó stb. Győ ződ jön meg ró la, hogy va ló ban szük sé ge van az adott 

ter mék re, sőt hasz nos a szá má ra, és meg is éri ne ki meg vá sá rol ni azt. Csak 

ezek után dönt sön a vá sár lás ról. 

 

EDM: 

az a di rekt (elekt ro ni kus) üze net, me lyet üz le ti cél ból kül de nek ki a cél pi ac tag -

jai szá má ra. 
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ESOMAR: 

a nemzetközi ESOMAR rendszer a háztartás fő keresőjének jelenlegi foglal ko -

zá sa és legmagasabb iskolai végzettsége, vagy a háztartás vagyoni helyzete 

alap ján végzi a szegmentációt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Bu si ness Ma na ger: 

olyan fe lü let, amely le he tő vé te szi a mun ka tár sak hoz zá fé ré sét a kü lön bö ző 

ol da lak hoz és hir de té si fi ó kok hoz, va la mint a Facebook-ol da lak és hir de té sek 

ke ze lé sét, a kü lön fé le fi ze té si meg ol dá so kat, to váb bá az új hir de té si fi ó kok 

hoz zá fé ré sé nek ké ré sét más hir de té si fi ó kok hoz. 
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Iparág Megnyitási Kattintási Ideiglenes Végleges Spamnak Leiratkozás 

arány arány lepattanás lepattanás jelentés 

Mezőgazdaság és 

élelmiszer-szolgáltatás
24,71% 2,98% 0,58% 0,43% 0,02% 0,29%

 

Építészet és kivitelezés 24,78% 2,90% 0,15% 1,08% 0,03% 0,36% 

Kultúra és művészet 27,23% 2,85% 0,61% 0,44% 0,02% 0,29% 

Szépség és személyes gondoskodás 18,48% 1,96% 0,38% 0,38% 0,03% 0,32% 

Üzleti és pénzügyi 20,97% 2,73% 0,66% 0,55% 0,02% 0,23% 

Számitógép és elektronika 20,87% 2,16% 1,02% 0,70% 0,02% 0,31% 

Építőipar 22,10% 1,95% 1,56% 1,20% 0,04% 0,43% 

Tanácsadás 19,54% 2,26% 0,92% 0,71% 0,02% 0,29% 

Kreatív szolgáltatás/ Ügynökség 22,41% 2,61% 1,09% 0,89% 0,02% 0,38% 

Napi ajánlatok/Online kuponok 15,22% 2,39% 0,10% 0,07% 0,01% 0,10% 

Online kereskedelem 16,75% 2,32% 0,30% 0,24% 0,02% 0,23% 

E-mail-marketing-statisztika

Iskolai végzettség/vagyoni helyzet 5+ 4 3 2 1 0/ NA 

Egyetem A A B C1 C1 D 

Középiskola A B B C2 C2 D 

Szakmunkásképző B C1 C1 E1 E1 E2 

8 általános C1 C2 C2 E1 E2 E3 

Kevesebb, mint 8 általános D D D E2 E3 E3 



Fo gyasz tói insight (Consumer insight): 

„Be le lá tás”, az az mit gon dol, érez a fo gyasz tó a vi lág ról, ma gá ról, a ka te gó ri á -

ról, a már ká ról an nak hasz ná la tá ról. 

 

Ge ne rá ci ós mar ke ting: 

a vá sár ló kö zön sé get oszt ja fel kü lön bö ző kor cso por tok ra, nem ze dé kek re, úgy -

ne ve zett ge ne rá ci ók ra, és eb ből von le kö vet kez te té se ket e kor cso por tok ra 

jel lem ző, il let ve tő lük vár ha tó ti pi kus vá sár lá si ma ga tar tás ra. A ge ne rá ci ós 

mar ke ting alap ja it ere de ti leg a pszi cho ló gu sok vizs gá la tai ala kí tot ták ki, a szü -

le tés éve alap ján: 

– ve te rán vagy ge ne rá ció ge ne rá ció: 1925–1945, 

– baby boom ge ne rá ció: 1946–1964, 

– X ge ne rá ció: 1965–1979, 

– Y ge ne rá ció: 1980–1994, 

– Z ge ne rá ció: 1995–2009, 

– Alpha vagy Új csen des ge ne rá ció: 2010–. 

 

Ge ril la mar ke ting: 

olyan marketingkommunikációs eszköz, amely so rán ala csony költ ség ve té sű, 

szo kat lan, rend ha gyó mód sze rek kel igyek szünk ma xi má lis ered mé nye ket el -

ér ni. 

 

Google Ads: 

rend sze rén ke resz tül a vál la la tok nak, vál lal ko zá sok nak le he tő sé gük van rek lám -

hir de té sü ket olyan weboldalakon el he lyez ni, ahol a hir de tés szo ros kap cso lat -

ban áll a tar ta lom mal. Ezen ol da lak a hir de tés szö ve gén kí vül a meg adott kulcs -

sza vak kal is va la mi lyen kap cso lat ban áll nak. A hir de tő kat tin tás ala pon fi zet 

(pay per click), majd ez az összeg osz lik meg a Google és a hir de tést tar tal ma -

zó weboldal tu laj do no sa kö zött (Google AdSense szol gál ta tás). A vál lal ko zá sok 

e szol gál ta tás se gít sé gé vel na gyobb va ló szí nű ség gel tud ják üze ne tü ket el jut tat ni 

az adott cél cso port tag ja i hoz, fi zet ni pe dig ki zá ró lag az egyes kat tin tá sok után 

kell, mi vel a regisztráció és a rek lám hir de tés be ál lí tá sa in gye nes szol gál ta tás. 

 

Google Analytics: 

internetes elem zé si meg ol dás, mely rend kí vül ala pos sta tisz ti kát ké szít a hon -

la pok lá to ga tott sá gá ról, az ol dal le töl té sek szá má ról, a weboldalon át la go san 

el töl tött idő hosszá ról, va la mint az oda ve ze tő keresőkifejezésekről. Ezt a szol -

gál ta tást bár ki tel je sen in gye ne sen igény be ve he ti. Meg fi gyel he tő ál ta la, hogy 

ho gyan ala kul adott idő szak ban az adott hon lap lá to ga tott sá ga. Az ada tok egy 

bi zo nyos idő sza kon be lül vissza kö vet he tők, de az ak tu á lis in for má ci ók le men -

té sé re, tá ro lá sá ra is le he tő sé get ad. A Google Analytics ko moly se gít sé get ké -
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pes nyúj ta ni a weboldalak op ti ma li zá lá sá hoz, va la mint a rek lám kam pá nyok 

meg szer ve zé sé hez, nyo mon kö ve té sé hez és ér té ke lé sé hez. 

 

Google disp lay: 

a disp lay vagy áru kí ná ló klasszi kus ér tel mé ben el adás hely/rek lám hor dó zó.  

A funk ci ó ja ket tős. Egy részt be mu tat ja a ter mé ket, mi köz ben ki eme li a már kát, 

így fi gye lem fel kel tő jel le ge mi att a vá sár ló el kü lö ní ti ezt a ter mé ket a töb bi -

től, más részt a vá sár ló köz vet le nül ki szol gál hat ja ma gát, ami még in kább vá -

sár lás ra ösz tön zi. A disp lay-k a so rok vé ge in el he lyez ke dő esz kö zök, me lyek 

fel tű nő szí ne és kre a tív jel le ge mi att messzebb ről ész re ve he tők a raj tuk el he -

lye zett ter mé kek, mint a pol co kon ki he lye zett ver seny tár sa ik, ez ál tal nö ve li  

e ter mé kek for gal mát. 

 

Google Tér kép: 

ke re sés re és fel fe de zés re hasz nál ha tó szá mí tó gé pen, te le fo non és táb la gé pen. 

 

Google My Bu si ness: 

a website a Google Cé gem-ke res ke dők ál tal hasz nált online al kal ma zás, amely 

azon na li webhelykészítést tesz le he tő vé. 

 

Hashtag (#): 

# jel lel je lö lik, va ló já ban olyan, a kép hez vagy be jegy zés hez köt he tő kulcs sza -

vak vagy ki fe je zé sek, ame lyek re a fel hasz ná lók kü lön is rá ke res het nek, így is -

me ret le nül is rá buk kan hat nak az ol dal ra – va gyis plusz el érést ered mé nyez. 

 

Hír le vél: 

e-mailben vagy pos tai úton, rend sze res idő kö zön ként ki kül dött pub li ká ció.  

A té ma iránt ér dek lő dők kap ják, és ál ta lá ban a kül dő cég ter mé ke i ről, szol gál -

ta tá sa i ról, új don sá ga i ról, ak tu á lis ak ci ó i ról szól. A hír le vél nek a vá sár lás ra, ki -

pró bá lás ra kell ösz tö nöz nie az ér dek lő dő ket, va la mint új vá sár lás ra a je len le gi 

ügy fe le ket. 

 

HTML (HyperText Markup Language): 

a weboldalak tar tal mát és szer ke ze tét le író nyelv. A HTML el en ged he tet len ki -

egé szí tő je az úgy ne ve zett CSS (cascading style sheet). Ezt hasz nál ják a web la -

pok kül ső meg je le né sé nek a prog ra mo zá sá ra. A HTML a weblap struk tú rá já ért 

és szer ke ze té ért fe lel, a CSS pe dig a dizájnért és szí ne kért. 

 

Imázs (ima ge): 

kép, kép más. Va ló já ban a kép más szó hasz ná la ta a he lyes, hi szen az ob jek tív 

va ló ság va la mely tár gyá nak a tu da tunk ban tör té nő tük rö ző dé sét (be nyo mást) 
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je len ti. Több fé le ima ge lé te zik, me lyek köl csön ha tás ban áll nak egymással és 

kör nye ze tük kel. 

 

Inbound mar ke ting: 

új irány zat a mar ke ting stra té gi ák kö zött. A lé nye ge, hogy az ér dek lő dőt nem 

rek lá mok kal, hi deg hí vás sal és spammel „zak lat juk”, ha nem ér té ket nyújt va 

hív juk fel ma gunk ra a fi gyel mét. Az inbound stra té gia leg főbb ele mei a tar ta -

lom mar ke ting, az e-mail-mar ke ting, a ke re ső op ti ma li zá lás, a kö zös sé gi mé di á -

ban va ló ak tív je len lét, a kö zös ség épí tés, va la mint a már ka épí tés. 

 

Influenszer: 

olyan em ber, aki vé le mé nyé vel, vi sel ke dé sé vel ha tás sal van em ber tár sa i ra. 

Ilye nek le het nek a celebek, sztá rok, bloggerek, vloggerek és a kü lön bö ző kö zös -

sé gi há lók hí res sé gei, sze mé lyi sé gei. Kö zös tu laj don sá guk, hogy sa ját lá tás mód -

juk kal, egye di hang juk kal tö me gek vé le mé nyét, gon dol ko dás mód ját ké pe sek 

ala kí ta ni. Köz vet le nül a ra jon gó tá bo ruk hoz szól nak, akik rend kí vül be fo ga dók 

az influenszer vé le mé nyé re. 

 

In teg rált kom mu ni ká ció: 

sok szor eszünk be sem jut, hogy az ATL és a BTL esz kö zö ket, a klasszi kus és 

al ter na tív mé dia meg ol dá so kat tár sít hat juk is, pe dig en nek ki hasz ná lá sa ré vén 

jó val ha té ko nyabb kap cso la tot ala kít ha tunk ki po ten ci á lis cél cso por tunk kal.  

A kétfajta mód szer össze kö té se szá mos előnyt hor doz. A leg fon to sabb az, hogy 

az ATL-el já rás na gyobb cél cso port el éré se tár sul hat a BTL esz köz ál tal a már ka 

és a fo gyasz tók kö zött ki épít he tőbb sze mé lye sebb és in ten zí vebb vi szonnyal. 

 

Kam pány: 

meg ha tá ro zott idő szak ban, meg ha tá ro zott cél ér de ké ben vég zett mar ke ting -

kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gek rend sze re. A kam pány nak van kez dő és be fe je -

ző idő pont ja, cél cso port ja, kon cep ci ó ja, van nak elő re meg ha tá ro zott esz kö zei, 

va la mint lé te zik az ezek hasz ná la tá hoz ki dol go zott időzítésterv és mé dia terv, 

il let ve egyéb esz köz hasz ná la ti terv. 

 

Kon ver zió: 

ami kor egy hir de tés ha tá sá ra az internetező va la mi lyen te vé keny sé get vé gez, 

az az „kon ver tál” (akár át kat tin tás után, akár ma gán a hir de té sen). Ez le het pél -

dá ul meg ren de lő nyom tat vány ki töl té se, aján lat ké rés, regisztráció hír le vél re, 

online te le fon hí vás (click-to-call) kez de mé nye zé se stb. 
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Kulcs szó: 

a kam pány hoz meg fe le lő en ki vá lasz tott kulcs szó lis ta ré vén a meg fe le lő ügy -

fe lek nél je le nít he tők meg a hir de té sek. Ide á lis eset ben a kulcs sza vak meg fe -

lel nek azok nak a ki fe je zé sek nek, ame lye ket a po ten ci á lis ügy fe lek a kí nált ter -

mé kek vagy szol gál ta tá sok ke re sé sé hez hasz nál ná nak. Hir de tés cso por ton ként 

5–20 kulcs szó hasz ná la ta ja va solt. A Kulcsszótervező meg mu tat ja, mi lyen 

gyak ran ke res nek az em be rek bi zo nyos kulcs sza vak ra, és azon na li költ ség -

becs lé se ket is meg je le nít. Az el ső ol da li aján lat becs lé sek ar ról nyújtanak fel -

vilá go sí tást, hogy mek ko ra aján la tot kell meg ad nia ah hoz, hogy a hir de tés  

a Google ke re sé si ered mé nye i nek el ső ol da lán je len jen meg. 

 

Landing page: 

sze rin ti je len té se ér ke zé si/lan do lá si ol dal. Szok ták be lé pő ol dal nak is for dí ta -

ni. A hon lap nak az az ol da la (aloldala), aho vá a lá to ga tó meg ér ke zik. 

 

Le ad: 

az írott nyom ta tott vagy online saj tó ban meg je le nő hír anya gok, saj tó anya gok, 

tu dó sí tá sok, saj tó köz le mé nyek, új ság cik kek cí mét kö ve tő rö vid be kez dés, mely 

tö mör össze fog la ló ja a hosszabb ter je del mű szö ve ges tar ta lom nak. A le ad na -

gyon fon tos sze re pet ját szik az ol va só ér dek lő dé sé nek és kí ván csi sá gá nak fel -

kel té sé ben, ép pen ezért nagy gon dot kell for dí ta ni a meg fo gal ma zá sá ra. Nem le -

het több két-há rom mon dat nál, hi szen cél ja az ér dek lő dés fel kel té se, nem 

pedig a tar ta lom rész le te zé se. Fon tos azon ban, hogy a le ad ön ma gá ban is tar -

tal maz za a tel jes írott szö veg leg fon to sabb üze ne te it és alap in for má ci ó it, 

hiszen sok eset ben – jel lem ző en az online mé di u mok – csu pán a cikk cí mét, illet -

ve a leadet oszt ják meg ol va só ik kal. A leadnek vi zu á li san is el kell kü lön ül nie 

mind a szö ve ges tar ta lom cí mé től, mind a szö veg törzs től. Ilyen ki eme lés le het 

pél dá ul a na gyobb be tű mé ret hasz ná la ta vagy a dőlt be tűs szer kesz tés. 

 

Logó: 

a cég, il let ve a már ka emb lé má ja, ál ta lá ban erő sen sti li zált, egy ér tel mű en azo -

no sít ha tó rajz. Sok eset ben az emb lé ma és a már ka név együtt hasz ná la tos, 

mint logó, fő ként, ha az emb lé ma még nem be ve ze tett, il let ve nem egy ér tel -

mű en azo no sít ha tó. Más ese tek ben azon ban a már ka név ti pog rá fi a i lag meg -

for mált és be ve ze tett egye di vi zu á lis meg je le ní té se ma ga a logó, és nem kí sé ri 

ikon sze rű rajz. Ese ten ként a szlo gen is a logó ré sze. 

 

Már ka (brand): 

az ál lan dó ság gal biz to sít ja a fo gyasz tók hű sé gét. A fo gyasz tó biz tos le het ben -

ne, hogy a kö vet ke ző vá sár lás kor is a ko ráb ban meg is mert mi nő sé get kap ja. 

Bíz hat a ter mék ben, amely bi zal mat a már ka ga ran tál ja. A már ka meg ha tá ro -
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zá sa le het az aláb bi: egye di név vel és vi zu á lis meg je le nés sel, va lós és vir tu á -

lis ér té kek kel, is mert ség gel ren del ke ző ter mék, szol gál ta tás vagy szer ve zet. 

 

Metatagek: 

olyan, a weboldalba szer ke ze ti leg be épí tett „kulcs sza vak”, ame lyek a ke re ső -

mo to rok szá má ra se gí tik az ol dal meg ta lá lá sát. 

 

Messenger-hir de tés: 

ren ge teg fel hasz ná ló ér he tő el a leg na gyobb kö zös sé gi ol da lon, a Facebookon. 

En nek kü lön bö ző or ga ni kus és fi ze tett tech ni kái van nak. Az egyik leg újabb fi -

ze tett hir de té si for ma a Messenger-hir de tés, mely nek a há rom leg is mer tebb 

for má ja: 

– Messenger Home: a Messenger fő ol da lán el he lye zett hir de tés, 

– Messenger Destination: a fel hasz ná lót a Messengerbe irá nyít juk, ahol meg -

nyí lik egy chatablak, itt kat tint hat egy CTA gomb ra vagy interakcióba lép het  

a chatbottal, 

– Messenger szpon zo rált üze net: köz vet le nül a Messenger-üze net ben je le -

nik meg, de csak azok nak a fel hasz ná lók nak, akik a hir de tő már ka Facebook-

ol da lá nak egy szer már üzen tek chaten ke resz tül. 

 

Microsite: 

olyan internetes fe lü let, amely egy már meg lé vő hon lap nak nem egy sze rű al -

oldala, ha nem önál ló rend szert al kot, sok eset ben sa ját gyö kér-URL alatt talál -

ha tó. Akár a hon lap ról, akár köz vet le nül el ér he tő le het; a hon lap ról új ab lak ban 

nyit ha tó meg. 

 

Outdoor média: 

rek lá mo zá si for ma, köz te rü le ti rek lám. A köz te rü le ti hir de té si esz kö zök re hasz -

ná la tos ki fe je zés. Ide tar toz nak pél dá ul az ut cai pla ká tok, óri ás pla ká tok vagy 

a citylight. 

 

Pay per click (PPC): 

online hir de té si fe lü le ten al kal ma zott fi ze té si mo dell, ami kor a kam pány so rán 

az át kat tin tá sok után fi zet a meg ren de lő. 

 

Public Relations (PR): 

köl csö nös elő nyö kön ala pu ló kom mu ni ká ció és kap cso la tok tu da tos szer ve zé -

se, mely nek cél ja az egyé nek, szer ve ze tek és kör nye ze tük kö zöt ti meg ér tés, 

va la mint a bi za lom meg te rem té se, fenn tar tá sa. 
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PR-ri port: 

rend sze rint szer kesz tett mű sor ke re té ben el hang zó, hír ér té kű in for má ci ó kat 

tar tal ma zó, in ter jú vagy ri port for má jú mű sor szám. A mű sor ré sze ként le het 

hát tér be szél ge tés, kerekasztal-be szél ge tés vagy fil mes ri port. 

 

Real-time bidding (RTB): 

va lós ide jű li ci tá lás, amely a má sod perc tört ré sze alatt zaj lik az ad exchange 

online hir de té si pi ac te re ken. A li ci tek (gya kor la ti lag a hir de té sek re tör té nő ke -

res ke dés) a vá sár lói és el adói ol dal (publisherek, va gyis a hir de té si fe lü le tek 

ki a dói) kö zött zajlanak. 

 

Rek lám: 

a rek lám olyan köz lés, tá jé koz ta tás, il let ve meg je le ní té si mód, amely va la mely 

áru, szol gál ta tás ér té ke sí té sé nek vagy más mó don tör té nő igény be vé te lé nek 

elő moz dí tá sá ra vagy e cél lal össze füg gés ben a vál lal ko zás ne ve, meg je lö lé se, 

te vé keny sé ge nép sze rű sí té sé re vagy áru, áru jel ző is mert sé gé nek nö ve lé sé re 

irá nyul. A rek lám mö gött min dig van gaz da sá gi cél, ezért a tár sa dal mi cé lú rek -

lá mok és po li ti kai üze ne tek nem tar toz nak a gaz da sá gi rek lám fo gal ma alá, és 

így ezek re kü lön sza bá lyok vo nat koz nak. Ah hoz, hogy egy üze net, tá jé koz ta -

tás rek lám nak mi nő sül jön, ele gen dő te hát az is, ha „csak” a vál lal ko zás ne ve, 

logója vagy ter mé ke sze re pel benne. 

 

Remarketing: 

le he tő vé te szi, hogy hir de té se ket je le nít sen meg olyan em be rek nek, akik már 

meg lá to gat ták a webhelyét vagy hasz nál ták a mo bil al kal ma zá sát. Ha pél dá ul 

egy fel hasz ná ló vá sár lás nél kül tá vo zik a webhelyről, ak kor a remarketinggel 

új ra kap cso lat ba lép he tünk ve le, és re le váns hir de té se ket je le nít he tünk meg 

szá má ra a kü lön bö ző esz kö zö kön. Akár az ér té ke sí té sek vagy a regisztrációk 

szá má nak a nö ve lé se, akár a már ka nép sze rű sí té se a cél, a remarketing min -

den kam pány ese té ben stra té gi ai fon tos sá gú össze te vő le het. 

 

Re pu tá ció (is me ret ség, el is mert ség, el fo ga dott ság, meg be csült ség, jó hír név): 

a szer ve ze tek szá má ra kí vá na tos cél a re pu tá ció leg ma ga sabb fo ká nak el éré -

se. Az op ti má lis ál la pot ban a szer ve zet és kör nye ze te in for má ci ó kat sze rez 

egymásról, azo kat köl csö nö sen meg ér tik, ki ala kul az egyet ér tés és a bi za lom, 

ami nek a kö vet kez mé nye, hogy egymást köl csö nö sen tá mo gat ni fog ják. Ki ala -

kul a szer ve zet és kör nye zet kö zöt ti kon szen zus. 

 

Reszponzív: 

a reszponzívnak ne vez zük azt a weboldalt,  amely op ti má lis meg je le nést biz to -

sít – könnyű ol vas ha tó ság, egy sze rű na vi gá ció a le he tő leg ke ve sebb át mé re -
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te zés sel és gör ge tés sel – min den esz kö zön (az asz ta li szá mí tó gép mo ni tor já tól 

a mo bil te le fo nig) a fel hasz ná ló szá má ra. 

 

Saj tó anyag: 

olyan do ku men tum, ame lyet a saj tó tá jé koz ta tó előtt, alatt vagy után ad nak ki 

az új ság írók szá má ra, to váb bi fel hasz ná lás ra, at tól füg gő en, hogy a saj tó kon -

fe ren cia előt ti in for má ció szer zés re, az zal együt tes hasz ná lat ra vagy azok szá -

má ra ké szül, akik ar ra nem tud tak el jön ni. Tar tal maz hat in for má ci ót a té ma 

előz mé nye i ről, jö vő be ni ter vek ről és tren dek ről, vá ra ko zá sok ról vagy akár át -

te kin tést egy tel jes pi ac ról vagy szak má ról. 

 

Saj tó kap cso lat (media relation): 

ki épí té se és fenn tar tá sa az egyik leg ha té ko nyabb esz kö ze an nak, hogy egy vál -

la lat vagy in téz mény mi nő sé gi, re le váns in for má ci ó kat jut tas son el ma gá ról  

a cél kö zön sé gé hez. A saj tó kap cso la tok ve ze tő sze re pet töl te nek be a kö zön -

ség kap cso la tok ban, és ma guk ba fog lal ják a proaktív (saj tó köz le mény ki a dá sa, 

saj tó tá jé koz ta tó meg szer ve zé se stb.) és re ak tív (vá lasz az új ság írói meg ke re -

sé sek re) te vé keny sé ge ket is. 

 

Saj tó köz le mény: 

olyan, pro fesszi o ná li san meg írt, hír ér té kű cikk (eset leg hang anyag, il let ve videó -

felvétel), ame lyet a szer ve zet a saj tó mun ka tár sa i nak küld in gye ne sen, sza bad 

fel hasz ná lás ra (te hát az új ság író a saj tó köz le mény ben sze rep lő in for má ci ók -

kal dol goz va, sza ba don al kot hat ja meg a cik két). A saj tó kap cso la tok ápo lá sá -

nak egyik leg fon to sabb esz kö ze. 

 

Saj tó tá jé koz ta tó: 

so ká ig pro to koll ese mény nek te kin tet ték, nem min den alap nél kül. Leg gyak rab -

ban az in for má ció szol gál ta tás ra kö te le zett szer ve ze tek és sze mé lyek ál tal szer -

ve zett fó rum, amely re a mé dia mun ka tár sa it hív ják meg az zal a cél lal, hogy 

se gít sé gük kel in for mál ják az ál lam pol gá ro kat. Az in ter jú szi tu á ció spe ci á lis vál -

fa ja, va ló já ban in ter júk so ro za ta (új ság író kér dez, köz sze rep lő vá la szol). 

 

SEO (Search Engine Optimization): 

ma gya rul ke re ső op ti ma li zá lás. Olyan tech ni kák tár há za, me lyek segítenek fel -

jebb so ro lód ni a ke re sők ben. Ez a faj ta op ti ma li zá lás hosszú tá von hoz za meg 

iga zán az ered mé nyét, hi szen jó tar ta lom mal és pon tos be ál lí tá sok kal ké sőbb 

fel jebb ke rül he tünk a rang sor ban, így nő het az or ga ni kus lá to ga tók/vá sár lók 

szá ma a weboldalunkon. 
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Stakeholder: 

A ki fe je zés azon sze mé lye ket, szer ve ze te ket, cso por to kat je lö li, akik/ame lyek 

akár po zi tív, akár ne ga tív be fo lyás sal le het nek public affairs te vé keny sé günk -

re; és vice versa – azon sze mé lyek, szer ve ze tek, cso por tok, akik re/ame lyek re 

te vé keny sé günk kel be fo lyást gyakorlunk. 

 

Stra té gia: 

a mar ke ting stra té gia ha tá roz za meg, hogy a vál la lat mi lyen ter mé ket, kik nek 

és mely pi a con, mi lyen áron kí ván ér té ke sí te ni, va la mint hogy mi lyen úton jut -

tat ja el áru ját a ve vők höz és ho gyan ta lál ko zik ve le, ha ez szük sé ges, to váb bá 

hogy a tel jes fo lya ma tot mi lyen mar ke ting kom mu ni ká ci ó val fog ja tá mo gat ni, 

egy sze rűb ben szól va: ho gyan rek lá moz. 

 

Startup: 

kul tú ra, vál la la ti for ma, mo dell, mód szer tan, élet stí lus. Olyan vál la lat, amely 

na gyon gyors (pár éves) nö ve ke dé si po ten ci ál lal ke cseg tet, nem re gi o ná lis, ha -

nem nem zet kö zi pi a co kat cé loz, és va la mi in no va tív szol gál ta tást vagy ter mé -

ket ve zet be, hi ány pót ló, prob lé ma meg ol dó árut, min dezt mi ni má lis sa ját tő -

ké vel, jel lem ző en ma gas tu dás bá zis sal a hát tér ben. Jel lem ző en KKV mé re tű 

vál la la tok ról van szó, de ab szo lút nem re le váns, hogy 50 vagy ép pen 2000 főt 

fog lal koz tat, ezres vagy akár mil li ár dos nagy ság ren dű pro fi tot ter mel. 

 

Stock fo tó: 

üz le ti cél lal ké szí tett fény kép, ame lyet kép ügy nök sé gek ál tal tá rolt adat bá zi -

sok ból (stock = rak tár/kész let) tesz nek el ér he tő vé. A stock fo tó in gye ne sen 

vagy meg ha tá ro zott összeg el le né ben tölt he tő le, ezt kö ve tő en sza ba don hasz -

nál ha tó. (Nép sze rű stock ol da lak pél dá ul az unsplash.com a pixabay.com,  

a shutterstock.com). 

 

Story Highlights: 

A Story egy olyan, 24 órá ig meg je le nő tar ta lom (tör té net), me lyet az ol dal kö -

ve tői köz vet le nül a fe lü let ele jén meg ta lál nak.  A Highlights je len té se: ki eme -

lé sek, me lye ket a tör té ne tek kö zül emel he tünk ki, így azok nem tűn nek el 24 

órát kö ve tő en. 

 

Storytelling: 

a storytelling (tör té net me sé lés) a tar ta lom mar ke ting ré szét ké pe zi, mely nek 

cél ja a köz vet len kom mu ni ká ció. A tör té net me sé lés amel lett, hogy meg ra gad ja 

a fo gyasz tó fi gyel mét, von zó vá is te szi a már kát, így hi te le seb bé vá lik szá má -

ra an nak üze ne te. 
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STP (szeg men tá lás, targetálás, pozicionálás): 

nem ad ha tunk el min den ki nek. Ki kell vá lasz ta nunk a szeg men tu mo kat, és az 

ab ban meg ta lál ha tó fo gyasz tó kat kell targetálni. Az így ki ala kí tott cél cso port 

szá má ra egy ér tel mű vé kell ten ni, hogy mi ben más a mi már kánk, mint a ver -

seny tár sa ké – ez a pozicionálás. 

 

SWOT (Strength – erős ség; Weakness – gyen ge ség; Opportunity – le he tő ség; 

Threats – fe nye ge tett ség, ve szély) ana lí zis: 

brief előtt, a mar ke ting- és kom mu ni ká ci ós cél meg ha tá ro zá sá hoz hasz nál ják. 

A ter mék re, szol gál ta tás ra, már ká ra vagy cég re (szer ve zet re) kon cent rál va 

meg ha tá roz zák az azt leg in kább jel lem ző erős sé ge(ke)t, gyengé(ke)t, le he tő -

ség(ek)et és cél(oka)t. Er re épül ké sőbb a stra té gia, a brief és sze ren csés eset -

ben a tel jes kom mu ni ká ció, az adott kam pány is. 

 

Szer ve ze ti kul tú ra: 

a szer ve zet és tag jai ál tal ki ala kí tott és el fo ga dott ér ték rend, nor ma tí va, eti ka, 

ma ga tar tás for ma, tu dás, ta pasz ta lat, me lyet a szer ve zet tér ben és idő ben meg -

őriz, át örö kít, meg újít. A public relations fe la da ta – a hu mán erő for rás szer ve -

zet tel együtt mű köd ve – a szer ve ze ti kul tú ra szük ség sze rű meg újí tá sa, kül ső és 

bel ső kör nye ze ti el fo gad ta tá sa a szer ve zet jö vő be li ered mé nyes sé ge ér de ké ben. 

 

Szlo gen: 

a hir de tés szö ve gé nek ré sze, de in kább tar to zik a már ka (il let ve szer ve zet) 

imázselemei kö zé. Le het egyet len szó, de akár egy egész, rö vid mon dat is.  

A már ka név és a már ka véd jegy (logó) köz vet len közelében, az zal együtt hasz -

ná la tos (pél dá ul „Just do it. Nike.”). A szlo gen a már ka név hez kö tő dik, és a ket -

tő a már ka kom mu ni ká ció szö ve ges alap ele me. A már ka név vel in dul a kom mu -

ni ká ció, és a szlo gen nel vég ző dik. Már ka név és szlo gen nél kül nincs ered mé -

nyes kom mu ni ká ció. A szlo gen fe la da ta, hogy a ter mé ket vagy szol gál ta tást 

elad ja, az az a jó szlo gen nek ha té kony nak kell len nie. 

 

Szponzoráció: 

egy ese mény, ren dez vény, mű sor tá mo ga tá sa és már ká zá sa. A szpon zo rá lás 

cél ja a már ka is mert ség nö ve lé se a kon tak tus szá mon ke resz tül, il let ve imázs 

épí té se olyan ér té kek tár sí tá sá val a már ká hoz, me lye ket az adott ese mény/mű -

sor kép vi sel. 

 

Tar ta lom mar ke ting (content mar ke ting): 

re le váns és kon zisz tens tar ta lom elő ál lí tá sa és diszt ri bú ci ó ja egy egy ér tel mű -

en meg ha tá ro zott cél kö zön ség oda von zá sá ra és meg nye ré sé re az zal a cél lal, 

hogy meg vál toz tas suk vagy meg erő sít sük a fo gyasz tói vi sel ke dést. 
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User experience (UX, fel hasz ná lói él mény): 

a tel jes fo lya mat at tól kezd ve, hogy a fo gyasz tó meg lát ja a ter mé ket/web -

oldalt/stb., azon ke resz tül, hogy meg vá sá rol ja és el kez di hasz nál ni. Ar ra kell 

gon dol ni, hogy a fel hasz ná ló mi lyen sor rend ben lát ja az adott weboldal lap -

jait, be kér-e tő le fe les le ges ada to kat, va gyis mennyi re könnyű gör dü lé keny  

a szol gál ta tást hasz nál ni. Ah hoz, hogy a tö ké le tes él ményt nyújt suk, úgy kell 

gon dol kod nunk, mint a vá sár lók, az ő sze mük kel kell lát ni, amit ne kik aka runk 

el ad ni. 

 

USP (unique selling proposition): 

egye di ter mék aján lat. Egy olyan egye di tu laj don sá gá ra utal a ter mék nek vagy 

szol gál ta tás nak, amely majd nem min den pa ra mé te ré ben ké pes meg kü lön böz -

tet ni a töb bi ver seny társ ter mé ké től. 

 

Ver seny társ: 

ezen gyak ran mást értenek a vál la la tok ve ze tői és a be fek te tők. Min den ter -

mék nek/szol gál ta tás nak meg van nak a ma ga sa já tos sá gai, amik meg kü lön böz -

te tik a ha son ló ter mé kek től/szol gál ta tá sok tól, ám ver seny társ nak te kint he tő 

min den olyan cég, amely a ve vő ink igé nye it ki tud ja elé gí te ni sa ját ter mé ke in 

vagy szol gál ta tá sa in ke resz tül. Két for má ja is me re tes: 

1. köz vet len ver seny társ, aki ugyan azt a cél cso por tot szol gál ja ki a mi énk -

hez ha son ló ter mék kel/szol gál ta tás sal, il let ve 

2. köz ve tett ver seny társ, aki ugyan azt a cél cso por tot szol gál ja ki a mi énk -

től el té rő ter mék kel/szol gál ta tás sal, vagy egy el té rő cél cso por tot szol gál ki  

a mi énk hez ha son ló ter mék kel/szol gál ta tás sal. 

 

Ví rus mar ke ting: 

olyan ge ril la mar ke tin ges esz köz és kam pány, amely az interneten vagy mo bil -

kom mu ni ká ci ós esz kö zö kön je le nik meg. A ví rus mar ke ting gel kap cso la tos te rü -

le tek pél dá ul a vi de ók és videómegosztó ol da lak, kö zös sé gi por tá lok, a blogok, 

ama tőr(nek lát szó) weboldalak, chat roomok (csevegőszobák) és fó ru mok. A szó 

ere de ti leg in gye nes e-mail-szol gál ta tá sok (el ső ként 1996-ban a hotmail.com) 

mar ke ting gya kor la tá ra utalt, ame lyek ben a ki me nő e-mailek al ján au to ma ti ku -

san ge ne rált üze net ben hív ták fel a fi gyel met a szol gál ta tás ra. Ez az egy sze rű 

kom mu ni ká ci ós ak ti vi tás olyan fo lya ma to kat in dí tott be, ame lyek ter je dé se 

leg in kább jár vány hoz ha son lít ha tó. Más ként meg fo gal maz va: „Vic ces vi de ók -

ba, ké pek be, flash ani má ci ók ba, hang fáj lok ba, ze nék be vagy csak szimp lán 

írá sos plety ká ba ágya zunk rek lám üze ne te ket, ame lyek hu mo ro sak, ér de ke sek, 

meg hök ken tők, te hát min den kép pen ér dek lő dés re tart hat nak szá mot, szó be -

szé det gerjesztenek, majd eze ket online plat for mo kon, il let ve más di gi tá lis 

csa tor ná kon kezd jük ter jesz te ni.” 
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Vissza for du lá si arány: 

a vissza for du lás ál ta lá ban a webhely mind össze egyet len ol da lán vég re haj tott 

mun ka me ne tet je lent. Az Analytics rend szer ben a vissza for du lás szá mí tá sa 

konk ré tan egyet len, az Analytics-szerverhez le adott ké rést ki vál tó mun ka me -

net ként tör té nik, az az ha a fel hasz ná ló a webhely egyet len ol da lát ke re si fel, 

majd anél kül lép ki, hogy az adott mun ka me ne ten be lül az Analytics-szerverre 

to váb bi ké rést kül de ne. 

 

Vlogger: 

az a sze mély, aki a vlogot ké szí ti, a vlog szer ző je. 

 

Web 1.0: 

a ha gyo má nyos webkommunikációs for ma. A lé nye ge, hogy a tar ta lom va la hol 

meg van egy szerveren, amin csak a tar ta lom tu laj do no sa tud vál toz tat ni. Ah -

hoz, hogy meg kap juk ezt a tar tal mat, tud nunk kell a szerver cí mét, és oda kell 

kül de nünk egy ol dal ké rést, a szerver pe dig át kül di ne künk az il le tő tar tal mat. 

Kép le te: egy  sok nak. 

 

Web 2.0: 

üres ke ret, önál ló tar ta lom nél kül. A tar tal mat azok tölt he tik fel, akik az adott 

site sza bá lyai sze rint re giszt rál nak. Ez zel egy idő ben meg je löl he tik azo kat  

a fel hasz ná ló kat, akik lát hat ják tar tal ma kat, s egy ben jo got is ad nak ne kik, hogy 

vá la szol has sa nak. Ez zel lét re jött a tech ni kai hát tér, ami le he tő vé tet te a kö -

zös sé gi mé dia lé nye gét, hogy min den fel hasz ná ló tar ta lom fo ga dó és -szol gál -

ta tó is egy ben. Kép le te: so kak  sok kal. 

 

Web 3.0: 

a sze man ti kus web ví zi ó já ról úgy szo kás be szél ni, mint az „ér tő” vagy „in tel li -

gens” webről, ahol az in for má ci ók ren de zet tek, a ke re sés ma gá tól ér te tő dő en 

könnyű és pre cíz, ahol min den fel hasz ná ló könnyen meg ta lál ja azt az in for má -

ci ót, ami re szük sé ge van. 

 

Word-of-mouth (WOM, szóbeszéd-marketing, szájreklám): 

egy fo gyasz tó in for má ci ót ad át egy má sik fo gyasz tó nak. A fo gyasz tó szí ve -

seb ben be szél olyan dol gok ról, ame lyet ki pró bált vagy át élt. 
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