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MARKETING INTERAKCIÓ TERVEZÉS 

ÉS AZ ÚJ TÍPUSÚ ÜGYNÖKSÉGEK





„Ha úgy szólnál az emberekhez, ahogy a reklámok beszélnek 

hozzájuk, azonnal behúznának neked egyet.”

 

gapingvoid.com



 

Új valóság születik 
Amíg a marketingesek többsége      

 
     

Hálózati Felkészültségi Index 
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  8. Vonjuk be a fogyasztókat, 
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Bevezetés

ságcsökkenés spiráljából. A reklámok túlságosan tolakodók és 
mes terkéltek lettek, a fogyasztók lépten-nyomon egyoldalú, egy-
irányú és vásárlásra buzdító üzenetekkel szembesülnek, amelyek-
kel szemben egyre elutasítóbbak és bizalmatlanabbak.

egyre szélesebb a választék, a fogyasztók egyre több termékkel 
találkoznak, a termékek egyre több – gyakran teljesen lényegtelen 
– tulajdonsággal rendelkeznek, több a feladat, több az üzenet, több 

-

üzenet ér el bennünket, míg a befogadóképességünk a becslések 
szerint még mindig száz alatt van. A „túl sok” és a „túl gyors” üze-

Bevezetés             



a klasszikus médiastratégiákkal gyakorlatilag már képtelenség 

 

közvetett versenytársak mellett: a mindent elnyomó zaj. Az üzleti 
-

-

kell licitálni egymást és magunkat, egyre tolakodóbbnak kell lenni, 

vizsgáló felmérése szerint a reklámszakemberek majdnem a lista 

el. Mindez csak tovább fokozza a bizalmatlanságot és a reklámok 



kapcsolatba akarnak lépni velünk.

A válasz így a valódi kapcsolatteremtés 

megtalálásában, a fogyasztók bevonásá-
ban, illetve az aktív párbeszéd és a biza-
lom kiépítésében. A Marketing Interakció 

-

-
gyük mindezt egy alapjaiban megváltozott, új 
valóságban, a régi és új eszközöket egyaránt 

-
en csak reklámoznánk.

„Az elmebaj legbiztosabb jele az, ha valaki ugyanazt  

a dolgot ismételgeti, és közben mindig más eredményt vár.” 

Albert Einstein

nagyobbat fog változni, mint az 

nagyobb hatalommal bíró fogyasz-

tók, az egyre önállóbb reklámozók 

és az újabb és újabb technológiák 

átrajzolják és újrafogalmazzák 

azt, ahogyan létrehozzuk, eladjuk, 

fogyasztjuk és nyomon követjük 

a reklámokat. [...] A
 reklámipar 

forgalmazók és reklámügynöksé-

ha nem tudják sikeresen megújítani 

a fogyasztói kapcsolatteremtés 

modelljeiket.”
1

IB
M  

  
Gl
ob
al

 Bu
siness

S
ervices Study, 200

8

Bevezetés            



Új valóság





Amíg a marketingesek  
 

volt elfoglalva, hogy 
reagáljon…

-

 
-

-

vívott napi küzdelmekbe.

-

internet, a blogok és a közösségi média általánosan elfogadott és 

megpróbáljuk meglovagolni ezeket az új trendeket, már nem jelent 
-

-
tingkörnyezet megváltozásának lényegi, mély és átfogó megértésén 
alapuló szemléletmódváltás: egy gyökeresen megváltozott valóság új 
alapelveinek felismerése, elfogadása és gyakorlati alkalmazása.



OUTSOURCING 
» Indiában készített amerikai adóbevallások száma:
» 2003:   25 000 

BLOG 

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZAT 

rendelkezik

GOOGLE 

» 2008. április: megírták a tízmilliomodik szócikket

PÉNZÜGY 
 



blogmarketing
memetikai marketingvírusmarketingdigitális marketinginteraktív marketingközösségi marketingon-line marketingélménymarketingfogyasztók aktív  

        bevonása



-

továbbra is kitartunk alkalmazásuk mellett, akkor a reklámozásra 

Mindeközben a marketinggel szemben támasztott elvárások a 

az a lázas, esetenként már-már leplezetlenül kétségbeesett igyekezet, 

A gyors megoldások, az ügyes trükkök, az új eszközök és a csodasze-

szemlélet- és alkalmazásmód nélkül. Az új eszközökre és csatornák-

-
tozások lényegét és dinamikáját, nincs valódi esélyünk a csapdából 
való szabadulásra.

Amíg a marketingesek többsége. . .            

memetikai marketingvírusmarketingdigitális marketinginteraktív marketing

fogyasztók aktív  



Kinél van a
 



-

elindulnánk az úton, akkor nem érdemes levágni a kanyarokat: nem 
-

lényegét, természetét, dinamikáját és következményeit. Majd fel 
kell tárnunk, és magunkévá tennünk az új valóság kontextusában 

-

Amíg a marketingesek többsége. . .             



Az intenzitás (intensity) azt mutatja, hogy milyen ütemben és milyen hozzáállás-

Az összekapcsoltság (interconnectedness) a kölcsönös kapcsolatok hálózatára 

vonatkozik, amelyen keresztül potenciálisan, illetve ténylegesen kapcsolódha-

tunk más emberekhez, szervezetekhez és helyekhez.

Az interaktivitás (interactivity) arra a jelenségre utal, hogy a nyitott, aktív 

az egyirányú folyamatokat.

interaktivitás

intenzitás

Wikipédia

szervezeti nyomás
aktív részvételglobális kihívások

specializáció 

bárki lehet befolyásoló

outsourcing
Google

fogyasztók által generált tartalom

GPS
digitális tévé

globalizáció 

naponta küldött és fogadott üzenetek száma

mobilinternet CRM

Mindig kapcsolatban. Bárhol. Mindenhol.

divatmárkák és rövidebb márkaciklusok

„FoMo”: félelem a kimaradástólmobiltelefonok terjedése

internet terjedése

információs szupersztráda

média fragmetálódása

stratégiai partnerségek
vágyak piaca

könnyebb változtatni, mint valaha

A változás 4 alappillére


