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Merjünk kimozdulni a 

sablonokból 

Kriska Erika 
 

Milyen eszközeink 

vannak? 
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 CUSTOMER EXPERIENCE 



  

“I’ve learned that people 
will forget what you said, 
people will forget what you 
did, but people will never 
forget how you made them 
feel.” – Maya Angelou 

A FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYRŐL 

Forrás: www.forbes.com 



 

Értsük meg a fogyasztó igényeit, 

és a márkához kapcsolódó 

érzéseit. 

 

Keltsük fel a figyelmét és 

váltsunk ki belőle érzelmeket. 

 
Szánjunk marketing költséget 

arra, hogy meglepetést és örömet 

szerezzünk számára. 

HOGYAN TEGYÜK FELEJTHETETLENNÉ A FOGYASZTÓI ÉLMÉNYT? 



 FOGYASZTÓ  ÉLMÉNY   

 - a fogyasztók hajlandóak többet fizetni 

 - nő a szerepe a vásárlói döntésekben 

 

 

 

-  megkülönbözteti a termékeket 

-  gazdasági előnyt jelent 

 

 

 

 

*Forrás: http://24.hu/media/2016/08/11/ 

81% A Columbia Business School 2016-os kutatása szerint a 

vásárlók 81%-a hajlandó többet fizetni a kiemelkedő fogyasztói 

élményért.* 

 HIRDETŐ  ÉLMÉNY  



Tartalmat állítunk elő és 
tartalmat generálunk, amihez 
kapcsolódni lehet. 
 
 
MÉDIA: informál, gondolatokat 
ébreszt, érzelmeket vált ki 



 MENNYI  IDŐNK  VAN? 

5 másodperc  2 másodperc 



Megoldások és példák  PÉLDÁK  MEGOLDÁSOK 



 MAGAZIN  S.A.S. MEGEJELNÉS 



• Termék: Shikun & Binui Solaria 

• Téma: zöld energiaforrás 

• Megoldás: a fény felé tartva a 

fekete-fehér hirdetés színes lesz 

 MAGAZIN  TECHNIKAI MEGOLDÁS 



• Termék: Nivea 

• Téma: fényvédő krém 

• Megoldás: mobil karkötő 

befűzése a magazinba, ami 

megmutatja, hogy a strandon 

hol tartózkodik a gyerek 

 MAGAZIN  TECHNIKAI MEGOLDÁS 



• Márka: Cancer Research UK           

• Téma: bőrrák 

• Megoldás: vicces példák arról, hogy 

lehet lesülni napozás közben 

 

 INTERNET  NATIVE 



 INTERNET  INFOGRAFIKA 
 
 

Az egészségügyben a 

kommunikáció során sok 

adatot és információt kell 

átadni a fogyasztónak. 

Az infografikák fontos 

szerepet játszanak az 

egyszerűsítésben és a 

tömör üzenetközvetítésben. 



• Interaktív játék, ami a 2-

es típusú 

cukorbetegséggel való 

együttéléshez ad 

hathatós segítséget. 

• Gyártó: Boehringer 

Ingelheim   

 MOBILE  APP 



 MIRE FIGYELJÜNK 

jó pozícionálás 
olyan vizuális és tartalmi 

elemek használata 
amivel az érzelmekre hat a 

reklám 



* Forrás: Antonio Damasio,  University of Southern California neurológus, professzor 

 AZ ÉRZELMEK HATÁSA A VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSI FOLYAMATRA 

Neurológiai kutatások eredményei:  

ÉRZELMEK NÉLKÜL NINCS ÉRTELEM 
(az érzelmekért felelős terület sérülése esetén a 

páciensek a legegyszerűbb döntések 

meghozatalára sem képesek) 

  

 

 

 

 

RACINALIZÁLJUK EMOCIONÁLIS  

DÖNTÉSEINKET 

Márka = a fogyasztó tudatában élő 

mentális vetület 



 PÉLDÁK  ÉRZELMEKRE HATÓ HIRDETÉSEK 



 

• Advertiser: IDBI Bank Limited 

• Brand name: IDBI 

• Product: IDBI Federal Childsurance 

• Agency: Ogilvy & Mather Mumbai 

• Country: India 

• Category: Banking & Financial Services 

• Released: January 2012 

• Advertising campaign: "IDBI Federal 

Childsurance: Angry baby" 

 MAGAZIN  NORMÁL HIRDETÉS 



 MAGAZIN  NORMÁL HIRDETÉS 

“100% waterproof.” 

 

Art Direction: Rodrigo Adam 



 MAGAZIN  NORMÁL HIRDETÉS 

Nivea’s “Because Life Makes Wrinkles” 

advertisement agency Jung von 

Matt/Alster, Germany, February 2010. 



• … érdemes  újragondolnunk a márkák szerepét a fogyasztók 
életében – és azon is el kell gondolkodnunk, hogy ezek a 
szerepek hogy kelthetők életre a különböző platformokon és 
érintkezési pontokon 

 

• A hatékonyság érdekében jobban meg kell értenünk, 
hogy a márkánk milyen érzelmeket generál a 
fogyasztókban és azonnal releváns választ kell adnunk 

 

 AZ ÉRZELEM VEZÉRELTE FOGYASZTÓRÓL 

Forrás: www.tnsglobal.com 
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Kriska Erika 
erika.kriska@cmsales.hu 
 

Kérdések? 


