
Online pro-am videók  

a tartalommarketingben 



Z generáció és a média 

Generációk a médiafogyasztásban: hasonló attitűdök, értékek, 

életstílus, fogyasztási mintázatok  

 

Z generáció: 1996-2010 (Strauss és Howe 1991, 1997) 

 

Digitális bennszülöttek (Prensky 2001) 

 

Dotcom Children 

 

Facebook-generáció 



Z generáció és médiafogyasztás* 

*TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-
0016 „Tudománykommunikáció a Z 
generációnak” PTE 

 

Árnyékkutatás: médianapló, 

narratív interjú, mentális térkép 

 

105 fiatal (63 n 42 f) 

33 középiskolás (23 n 10 f),  

34  egyetemista (22 n 12 f) 

16 hátrányos helyzetű fiatal (9 
n, 7 f) 

22 roma fiatal (9 n 13 f) 

 

www.zgeneracio.hu 

érték, élethelyzet, életstílus, 

kommunikáció 



Z generáció és médiafogyasztás 

átlag: napi 4-6 óra médiahasználat 

kiugró: okostelefon (internet, mobilitás) 

Háttér-médiahasználat 

multitasking (több eszköz vagy 

eszközön belüli) 

Zenehallgatás (offline) 

Televíziózás! (sorozatok) 

Játék (1/3) 

alig: könyv, nyomtatott sajtó, mozi 

reklámkerülés 

médiatudatosság 

médiakritikusság 
 

www.zgeneracio.hu 



A fiatalok  

és az online videó 

EU Kids Online (2010) 

Net Children Go Mobile (2014) 

Belgium, Dánia, Olaszország, 
Írország, Portugália, Nagy-
Britannia, Románia 

 

A fiatalok napi szintű online 
tevékenységeinek felmérése 

11-16 év 

 

Online videót nézett meg 

2010: 32% 

2014: 59% 

magyar mintán belül: 76% 



az online 

videótartalmak 

fogyasztása 

 

 

 

 

Forrás: EU Kids Online 2014 
https://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/index.html?r=64   Forrás: nmhh.hu 

https://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/index.html?r=64


a magyar vlogszféra: csatornák 

TOP 100 magyar Youtube-csatorna között (a feliratkozottak száma alapján): 

 

 

Amatőr vagy pro-am 

vloggerek 

• hétköznapiság 

• autenticitás 

• egyediség 

(sokféleség) 

• mondanivaló 

• rendszeresség 

• tudatosság 

• márkaépítés 

• közösségépítés 

 



a magyar vlogszféra: vloggerek 



a magyar vlogszféra: a közönség 

Csatornák: néhány tízezres – 

néhány százezres követői 
tábor 
 

Sikeres videók: tízezres-százezres 

nézettség → niche piacok 

 

Aktív közönség – fiatal korosztály 

követ, 

kommentel,  

rajong, 

utánoz 

 

Online térből az offline-ba 

(PlayIT, OVS Fest) 

 

 



a magyar vlogszféra: műfajok 

beauty 

tag 

haul 

kihívás 

DIY 

gasztro 

kritika/ajánló 

paródia 

gameplay/letsplay 

technikai (autó, telefon..) 

tutorial  

vlog 

 kultúra – divat – technika – gasztronómia – sztárok   



vloggerek a konvergens médiatérben 

szinergiák, együttműködések 

 

 

közös „élményterek”   

„A placc egy olyan hely a neten, ahol végre együtt lóghatunk! Vidám és 
szórakoztató videókat várhattok  heti kétszer minden olyan témában, ami 
minket épp megmosolyogtat vagy boldoggá tesz” 
 

 

 

behálózottság: 

 



amatőrök és/vagy profik 

 

professzionalizáció a youtuberek körében 

 

Jellegzetes „karrier”:  

új médiás siker – belépő a klasszikus tömegmédiába 

amatőrből – (fél)profi 
 

 

A vlogolás mint üzleti vállalkozás 

- YouTube-partner 

- Termékelhelyezés, szolgáltatások népszerűsítése 

- exkluzív videók 

- saját márkás termékek 

 

 



vloggerek és a tartalommarketing:  

hazai és külföldi példák 

 
Ingrid Nielsen… 
(Missglamorazzi)  

 

„an American YouTube personality” 

…és a CoverGirl 

(2014-  ) 



vloggerek és a tartalommarketing:  

hazai és külföldi példák 

 

KIKA 

DM 



Amatőr tartalmak a marketingben 

Előnyök 

 

 innovatív 

 hatékony  

 naprakész 

 hiteles 

 eléri a fiatalokat 

Kockázatok 

 

 kontroll alatt tartani a tartalmat 

 kritika, negatív vélemény 
kezelése 

 megtalálni a megfelelőt 

 megőrizni a hitelességet 

 megőrizni a pro-am karaktert 

 lépést tartani egy gyorsan 
változó médiakörnyezettel 

 

 



Glózer Rita PhD 
 

 

glozer.rita@pte.hu 


