0

Képzési program:
Vállalkozási ismeretek a Kreatív és Kulturális
Iparban (CCI) dolgozó szabadúszók és induló
vállalkozások számára
Vegyes képzési program, 5. modul:
Brainstorming és reklámozási technikák

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők
véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a kiadványban található információk bármilyen felhasználásáért.
Projekt szám:2018-1-DE02-KA202-005232

Szerző: Budakov Films
1

Nyilatkozat a szerzői jogokról:
A CreatINNES által előállított tartalom a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!
(vagyis „Attribution Non-Commercial Share-Alike”) 4.0 Nemzetközi Licenc alatti jogi védettséget
élvez.
Ez alapján Ön szabadon:
•
•

Megoszthatja – vagyis lemásolhatja és terjesztheti az anyagot bármilyen médiumon és
formátumban, illetve
Adaptálhatja –átalakíthatja, származékos műveket hozhat létre és továbbépítheti az anyagot,
a következő feltételekkel:
o Tulajdonítás (Nevezd meg!) – Fel kell tüntetnie a műhöz kapcsolódó szerzői információkat és
a webcímet, ahol a licenc található, és jeleznie kell, hogy történtek-e változtatások a mű
eredeti formájához képest. Megteheti ezt bármilyen ésszerű módon, de semmilyen formában
nem sugallhatja, hogy a licenciaadó egyetért önnel vagy az eredeti mű felhasználásával ön
által.
o Kereskedelmi felhasználás tiltása (Ne add el!) - Az anyagot nem használhatja fel
kereskedelmi célokra.
o Megosztás hasonló módon (Így add tovább!) - Ha az anyagot átdolgozza, átalakítja vagy
továbbépíti, származékos művet hoz létre belőle, az így létrehozott művet csak ugyanazon
licenc alapján terjesztheti, mint amely oltalma alatt az eredeti mű is áll. Vagyis a mű csak a
jelenlegivel megegyező, vagy azzal csereszabatos licenc alatt terjeszthető.

Felelősségi nyilatkozat
A CreatINNES képzési programot a szerzők vegyes képzési – vagyis blended learning –
programként fejlesztették ki, amely ötvözi az e-tanulást (az online tanulási módokra és
forrásokra támaszkodó független tanulást) és a képzett oktató által irányított, személyes
részvételre épülő tanórai tevékenységeket.
A jelen modul részegységeit úgy tervezték, hogy a tanulók számára a modul témájához
kapcsolódó legfontosabb ismereteket adják át, összhangban a CreatINNES 1. számú
projekttermékének (Intellectual Output 1) keretében végzett elemzések eredményeivel.
Az itt rendelkezésre bocsájtott tanulási tartalom célja az önálló tanulás elősegítése. A
tananyag nem azzal az igénnyel készült, hogy a témához kapcsolódóan valamennyi
lehetséges szempontot, megközelítési módot és kérdést lefedjen vagy akár csak
felvessen.
A felhasználók kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy rendelkezésükre állnak
az „online campus” és a modulok használatához szükséges hardverek, szoftverek,
telekommunikációs berendezések és internetes szolgáltatások.
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A képzés leírása
Az 1. modulban a brainstorming mint tervezési gondolkodási módszert tekintettük át
részletesen, kiegészítve számos olyan stratégiával, amelyek segítenek a sikeres
brainstorming lebonyolításában. Ebben a modulban a „brainstorming-ot” egy új
szempontból vizsgáljuk: a reklámipar prizmáján keresztül. A hangsúly a megfelelő
hirdetési stratégia megtalálására és a termék / vállalkozás olyan leírásának
kidolgozására kerül, amely egyértelműen közli a márka ígéretét. Megvilágítjuk a
legnépszerűbb stratégiatípusokat: „előtte”, „utána”, „előtte és utána”, „tanács”, „tudás” és
„empátia”. Miután elolvasta ezt a gyakorlati témakört, tudni fogja, hogyan lehet releváns
és hatékony ötleteket generálni, amelyek felhasználhatók az első hirdetési
kampányokban, és hogyan lehet több kampányötletet kidolgozni a leghasznosabb
reklámtechnikák, például az „analógia és a vizuális metafora”, az „értelmezés”, a „kettő
az egyben”, a „Product is God” és a „túlzás” felhasználásával. Továbbá azt tanácsoljuk,
hogy megfelelő adag humor alkalmazásával „fűszerezze” hirdetési kampányát.

A képzési modul céljai
A fő tanulási célok a tanulók azonosított igényeivel állnak összhangban. A tanulási
tartalom célja a „brainstorming” mélyebb megértése, amely lehetővé teszi az érdekelt
felek és a vállalkozók számára, hogy reklámkampányaikhoz hatásos ötleteket
generáljanak.

Célcsoportok
Vállalkozók, alapítók és korai stádiumú növekedésorientált vállalatok alkalmazottai mind
a kreatív iparban, mind azon kívül; szabadúszók, akik termékeik/szolgáltatásaik
láthatóságát szeretnék növelni; kreatív szakemberek, akik kreativitásukat marketing és
szélesebb értelemben vett üzleti célok elérése érdekében szeretnék hasznossá tenni.

A modul által fejlesztett kompetenciák és készségek
A modul tanulmányozása után:
-

meg fogja érteni a reklámstratégia definícióját és a hozzá kapcsolódó tématerületeket.
hatékony ötleteket generálhat hirdetési kampányai szempontjából.
megtanulja, hogyan kell különféle hirdetési technikákat használniés kombinálni, és,
hogyan tudja létrehozni saját hírdetéseit.

Képzési módszer
A CreatiNNES tanulási filozófiája egy egyedülálló, a tanulók aktív részvételét és
elmélyedését szolgáló képzési módszer, amely a következő elemekre épül:
• rövid, magas intenzitású tanulási szakaszok gondosan strukturált tartalmak mentén
• a bevontság és elmélyedés érzete, a cselekvés és a tudatosság egyesítése
• a tanulás folyamata a tanulók saját irányítása alatt áll, ezt segítik a modul végén
található feladatok is
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•

a hangsúly a tanulás élvezhetőségén és a további érdeklődés felkeltésén van.

A CreatINNES egy interaktív képzési megközelítés:
• a modulok az önálló tanulást segítő oktatási anyagok
• melyek alapul szolgálhatnak a képzett oktatók által a moodle.creatinnes.eu interaktív
online képzési platformra támaszkodva tartott offline személyes oktatásokhoz.
Eltérően a hagyományos tantermi oktatástól, ahol az oktatók folyamatos útmutatással és
feladatokkal látják el a tanulókat, a CreatINNES kontextusában a tanulók maguk vállalják
fel a tanulási folyamat irányításának és a saját időgazdálkodásuknak a felelősségét.
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Képzési tartalom
1. témakör Hogyan lehet megtalálni a legjobb ötletet?
Címkék:
Ötletelés; kreatív ötletek; gondolkodó; emberi agy; reklámkampány;
1. témakör - Bevezetés
Az 1. modulban a „brainstorming” mint tervezési gondolkodási módszert tekintettük át
részletesen, kiegészítve számos olyan stratégiával, amelyek segítenek a sikeres
„brainstorming” lebonyolításában. Ebben a modulban a „brainstorming-ot” egy új
szempontból vizsgáljuk: a reklámipar prizmáján keresztül. Ebben a részben megtudhatja,
hogyan kell megfelelő mennyiségű kreativitást bevinni a hirdetési kampányokba, és hogy az
ajánlott megközelítések hogyan befolyásolhatják erősen a hirdetési stratégiáját és
koncepcióját. Bepillantást nyerhet olyan hirdetési technikákba, amelyeket önállóan is
használhat, vagy akár kombinálhat is annak érdekében, hogy megkülönböztesse vállalati
identitását versenytársaitól.
A sikeres kreativitás létfontosságú a virágzó vállalkozások számára. A fogyasztó által
vezérelt világban a kreatív üzleti ötletek megkülönböztetik vállalatát a versenytársaitól, a
kreativitás különböző területeken is kibontakozhat: könyvelés, pénzügy, K + F,
Humánerőforrás-menedzsment, termelés stb. Azonban a világos kommunikáció érdekében,
hogy üzenete eljusson a célközönséghez, a márka által közvetített ígéret hiteles legyen,
hatékony hirdetési kampányt kell létrehoznia. Ezért elengedhetetlen annak megfontolása,
hogy a kreativitás miként befolyásolhatja a hirdetési stratégiát és koncepciót, és hogy milyen
hirdetési technikákat használjon, vagy akár önállóan is fejlesszen.
Legyen gondolkodó
A kreatív csapat általában copywriterből (szövegíró) (szavak) és művészeti vezetőből
(képek) áll. Ne aggódjon, ha még mindig nem biztos abban, hogy melyik szerep felel meg a
legjobban. Mivel nem a kulturális és kreatív ipar (CCI) szakértője, jó tudni, hogy egyes
pozíciók néha átfedésben lehetnek, ami azt jelenti, hogy egy nagyszerű rendező nagyszerű
szövegíró is lehet. A szövegírónak remek elképzelése lehet a művészeti irányról, a
művészeti vezető pedig erőteljes szövegérzékkel rendelkezhet. Mi segít a kreatív
gondolkodásban? Egyszerűen próbálja ki magát mindenben: filmekben, költészetben,
fotózásban, művészetben, írásban, aktuális eseményekben, sportban stb. Anélkül, hogy
kérdéseket tennének fel maguknak és inspirációt kapnának, a CCI-ipar emberei nem
lennének képesek elérni a kreativitás magas szintjét.
Az emberi agy lényegében két összekapcsolt jobboldali és baloldali részből áll. 1962-ig azt
hitték, hogy a két félteke nagyjából azonos funkciókat lát el. Roger Sperry végül
bebizonyította, hogy egyes funkciók túlnyomórészt az agy egyik vagy másik oldalán
helyezkednek el. Úgy tűnik, két elménk van: a bal agy a verbális és a nyelv megértésére
szakosodott, a jobb pedig vizuális és matematikai problémákra.
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1. kép: Az emberi agy.
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/music Zene vektor makrovektor által
létrehozott
Így a sikeres brainstorming során és olyan nagyszerű ötletek generálásával, amelyek
nagyszerű hirdetésekké válhatnak, a legjobb stratégiai, kreatív csapat (vagy egyén) az a
csapat, amely / és akiknek egyensúlyban van a logika és a képzelet, a verbális és vizuális
készségek, azt is szem előtt tartva, hogy a hirdetések nézője ugyanolyan egyensúlyban van,
amikor vásárolni kell, például egyrészt belső logikai, gyakorlati és racionális okokból,
másrészt érzelmi és kreatív okokból. A megfelelő egyensúly megtartása azért fontos, mert a
túl sok logika valószínűleg unalmas, tényszerű hirdetést eredményez, és a túl sok kreativitás
nagyon elvont és lényegtelen lehet a termék / szolgáltatás értékesítési ötlete szempontjából
(Barry 2012). Ezért minden vállalkozó célja annak biztosítása, hogy minden hirdetés a
fogyasztó agyának / elméjének mindkét oldalára vonzó legyen.
Brainstorm magadban vs Dolgozz párban
Általában két lehetőség van - egyedül ötletelni és létrehozni a koncepciót, vagy párban
dolgozni. Az önálló munkavégzés előnyei:
• Az ötlet kizárólagos tulajdonjoga.
• Egyedül választja meg mikor és hol szeretne dolgozni.
• Nem máshoz alkalmazkodni.
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1. Kép: Egy személy által létrehozott reklám- Nadia Quetglas argentin grafikus.
Forrás: https://www.workana.com/freelancer/nadia-quetglas?utm_source=blog
Az önálló ötleteléssel és ötletekkel kapcsolatos hátrányok azonban a következők:
• Kevesebb hasznos ötletből lehet majd választani
• Nehezebb motiválni (nem tudják egymást tolni, ha egyedül dolgoznak)
• Nem osztható meg a terhelés és a nyomás
Hogyan talál egy csapat ötletet?

3. kép: A híres Nike: Csak csináld. Hitel: Nike
Forrás: https://images.app.goo.gl/sefyp3XdbMt7pSMS9
Nyilvánvaló, hogy nincs két egyforma ember. Így ésszerű, hogy nincs két egyforma pár sem.
Ennek eredményeként minden kreatív csapat másként működik. Másként ötletelnek, és
másként osztják meg a feladatokat. Mondjunk például egy egyszerű példát, amely szerint
egy csapatnak ki kell dolgoznia egy új szlogent a Nike számára. A kreatív csapat A-ból és Bből áll, 1980-ban járunk. Itt van három alapvető elképzelés:
•

1. elképzelés: A azt mondja: „Csak próbáljon meg bármit”, B azt mondja: „Csak
csináljon bármit”, A pedig azt mondja, „Csak tegye meg”.
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•
•

2. elképzelés: A sok sort mond, amíg B megállítja A-t a „Csak csináld” helyen.
3. elképzelés: B a „Csak csináld” -ra gondolt álmában vagy a zuhany alatt. Másnap
elmondja A-nak - A imádja, és a projekt elkészül.
A legfontosabb itt az, hogy minden ember hozzátesz valamit a végső produktumhoz.
A kreativitás legnagyobb akadályai
Ha egyedül vagy csoportban dolgozik, próbáljon túllendülni a következő akadályokon:
• Félelem az ismeretlentől
• Félelem, hogy hülyének néz ki
• Korai ítélet
• visszanyúlás régi ötletekhez
• Ellenállás a változásnak
Mit akarsz mondani?
Ezt kell meghatározni a kreatív stratégia megalkotása előtt. Mielőtt elkezd dolgozni a
reklámon, kérdezze meg magától: "Mit akar mondani a vállalatom vagy szervezetem a
termékéről vagy szolgáltatásáról a jelenlegi kampányban?" Ezt általában úgy hívjuk:
proposition. Itt tanácsos csak egyetlen előnyt közölni, amely megkülönbözteti Önt a
versenytársaitól.
El tudja mondani az ötletét egy mondatban?
Legyen szó egyszeri hirdetésről vagy kampányötletről, és bármilyen médiumról van szó, ha
az ötlete valóban egyszerű, képesnek kell lennie egy mondatban leírni azt.
„Egynapos teszt”
Ez egy nagyon hasznos ötletbörze, ami azt jelenti, hogy halasszuk el (ha ütemtervünk
megengedi) a holnapi végső döntést, inspirálva másokat egy utolsó nekifutásra, hogy új
ötleteket dolgozzanak ki.
Írja le ötleteit
Tévedés, hogy mindig emlékszik a jó ötletre, mert honnan tudhatja, ha elfelejtette?
Mindannyian időről időre elfelejtjük a fontos dolgokat. Leonardo da Vinci, korának és az
emberiségnek egyik legsokoldalúbb alkotója nagyon sok jegyzetet készített. Egy rövid,
egyszerű vázlat is sokat tud segíteni.

5. kép: Írja meg vagy vázolja fel ötleteit egy papírlapra.
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hand">Kézi fotó készítette: freepik www.freepik.com
Ajánlások további olvasásra
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Célszerű az 1. modul „Mi a 3. gondolkodási témakör ötlete” eleme, annak érdekében, hogy
értékes elképzelésekhez jussunk, amelyek utalnak az ötletelésre - egy olyan folyamatra,
amelyet a problémák azonosításától a hatékony megoldások létrehozásáig tartó átmenet
jellemez.
Hivatkozások az 1. témakörben:
Barry P., (2012), Reklámkoncepciókönyv, Thames és Hudson; Második kiadás, SBN-13:
978-0500290316

2. témakör Hirdetési stratégiák
Címkék:
Stratégia; kreativitás; kampány; koncepció; ötlet; tagline; szlogen; empátia; tudás; tanács;
előtte utána;
2. témakör - Bevezetés
A témakör célja a stratégiák és ötletek eredetének feltárása, amelyek segítenek Önnek
abban, hogy hatékony reklámkampányokat hozzon létre. Megvilágítjuk a legnépszerűbb
stratégiatípusokat: „előtt”, „után”, „előtt és után”, „tanács”, „tudás” és „empátia”. A témakör
végén egy egyszerű, a gyakorlat által bizonyított munkafolyamatot mutatunk be, amely
lehetővé teszi kreativitásának kibontakoztatását és új, erőteljes hirdetési kampányának
elindítását.
Mi legyen a stratégiád?
Először tisztázzuk, mit jelent a „stratégia”. A stratégia egy piackutatáson és meglátásokon
alapuló megközelítés, amely egy termék vagy szolgáltatás elhelyezésére / áthelyezésére
vonatkozik. A stratégia megalkotása megelőzi az ötlet, koncepció kidolgozását. A konkrét
hirdetési ötletet Önnek létre kell hoznia, a lefektetett stratégia alapján. Az ötletnek
konzisztens hangnemben kell közölnie a javaslatot a megfelelő közönséggel.

1. kép: A sakkozáshoz hasonlóan a stratégiának is meg kell különböztetnie és meg kell
lepnie a versenytársait
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Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business Üzleti fotó készítette:
rawpixel.com - www.freepik.com
A stratégiák típusai
Íme néhány, a szó legtágabb értelmében vett kreatív stratégia-típus, amelyet felhasználhat
vagy összekeverhet a nagyfokú kreativitás elérése érdekében. Ezen elképzelések
némelyike szorosan kapcsolódhat egy adott stratégiához. Néhány ötlet két vagy több
stratégiai megközelítést ötvözhet, de mint mindig - egy világos javaslatot közöl. Dióhéjban a
végeredménynek a logikus és a kreatív gondolkodás kombinációjának kell lennie, amely
elég releváns ahhoz, hogy rábeszélje a célfogyasztót a termék megvásárlására.
„Előtte és utána” stratégia
„Mutassák be az életet a termék nélkül, mutassák meg az életet a termékkel”. Ez egy
egyszerű módja annak, hogy megértsük a termék előnyeit. Az ebből a stratégiából származó
ötlet tartalmaz egy negatív látványt (a termék nélkül), amelyet egy pozitív követ (a termékkel
együtt). Ez nem tévesztendő össze a „negatív és pozitív” stratégiával. Felhasználhatók
egyéb ötletek is, mint például vizuális mosoly vagy vizuális metafora.

2. kép: A Natan Jewerly hirdetés különösen zavaró. A hangsúly a női lábakon van, nem
pedig a terméken. Finom üzenetet közvetít a lányról, amely kész felvetni magát egy férfival,
csak a felajánlott érték miatt.
Forrás: https://images.app.goo.gl/3LXfqrtX67pnoWLy7
„Csak azelőtt” stratégia
Ez a megközelítés hasonló az „előtte és utána” eljáráshoz , kivéve, hogy az „utána”
egyszerűen a termék neve / logója és címkéje (ha van ilyen). Más szavakkal, az ügyfeleknek
maguknak kell kitalálniuk az „utána” szakaszt, anélkül, hogy ezt látniuk kellene.
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3. kép: „Csak azelőtt” stratégia. Csak a termék neve és a címke látható.
Forrás: https://images.app.goo.gl/eshessdyGzaj1D1g8
„Utána” stratégia
Ez az előnyök egyszerű bemutatása. Más szavakkal: „élet a termékkel”. A reklámötletek
nagy többsége kifejezetten ebbe a kategóriába tartozik.

4. kép: „Utána” stratégia. A fő hangsúly a terméken van. Ügyfél: Wonderbra. Ügynökség:
TBWA / Hunt / Lascaris.
Forrás: https://images.app.goo.gl/wWY3eU2Kwcz6qLam7
„Tanácsadás” stratégia
Ez egy olyan megközelítés, amelyet általában az előny kifejezésére használnak. A
tanácsadási stratégia pozitív képet alkot a fogyasztó fejében a termékről. Például egy
hallgatói csapat kampányt tervezett az U-Haul költöztető kisteherautó bérlésére. Az „U-Haul”
elnevezésben szereplő „fuvar” szó kemény munkának tűnik, de a csapat felfedezte a
különféle biztonsági és időmegtakarítási előnyöket, amelyeket a profi költöztetők nyújtanak –
mint a törékeny tárgyak csomagolása, a furgon hatékony megtöltése, zongora mozgatása.
Hozzáadtak egy tökéletes szlogent: „Segítünk az U-Haulnak”, és nagyszerű kampány jött
létre.
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5. kép: „Tanácsadás” stratégia - „U-Haul” kampány
Forrás: https://images.app.goo.gl/a6xpDqFdMbCvVY8q6
„Tudás” stratégia
Ez hasonló a „tanácsadás” stratégiához. Ez a megközelítés bemutatja, hogy az ügyfél
mennyire tájékozott a termékről, a termékhez kapcsolódó témáról és a termék piacáról.
Például egy szőlőültetvény megmutathatja, hogy mennyi tudás, készség és gondosság kell
a bortermeléséhez, vagy általában a borkészítéshez, esetleg valami hasonló dologhoz,
például az ételhez. Ezek a tudásbemutatók közlik a fogyasztóval, hogy ez egy minőségi
termék vagy szolgáltatás. A „tudás” stratégiából fakadó kampányötlet vonatkozhat a
termékhez kapcsolódó területekre is. Például egy matracgyártó cég talán nem a matrac
ismerete, hanem az „álmok” ismerete körül tudna kampányt kidolgozni. A Richard Donovan
és John Leaney által létrehozott „Megértjük az alvást” egyszerű felirat hangsúlyozza ezt a
megkerülő megközelítést.

6. kép: „Tudás” stratégia - egy szőlőültetvény bemutatja, hogy melyik étel illik a legjobban a
termékéhez. Ügyfél: La Volta Rossa.
Forrás: https://images.app.goo.gl/1Xq7Cmqt8ScRo81s7
„Empátia” stratégia
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Ez a megközelítés megmutatja, hogy az ügyfél mennyire empatikus a fogyasztóval
szemben, „Megértjük és törődünk Önnel és a termékkel való kapcsolatával”. Különböző
ötletek származhatnak az „empátia” stratégiából, de ügyeljen arra, hogy ne tűnjön
őszintétlennek. A tévékoncepciókat illetően kerülje a szokásos közhelyes hangosbeszélést:
„Megértjük, milyen nőnek lenni, ezért fejlődtünk…”. Valójában sokkal finomabban lehet
üzenetet közvetíteni, mint a Johnson & Johnson kampányában, amely a „A baba mindent
megváltoztat” címkét használ.

7. kép. Empátia stratégia. A Johnson & Johnson számos kampányt készített, amelyek
tükrözik az empátia stratégiáját, pl. Ha együtt vannak, a címke és a fénykép gondoskodás
érzését kelti.
Forrás: https://images.app.goo.gl/ThS2zQwX2bhH2wfz6
Összefoglalva: a megfelelő stratégia vagy stratégiák kombinációjának kiválasztásához
először is határozza meg egyértelműen, hogy mi az üzenet. A recept nagyon egyszerű:
Stratégia - Koncepció és ötlet - Kampány és címke- Végrehajtások.
Hivatkozások a 2. témakörben:
Barry P., (2012), Reklámkoncepciókönyv, Thames és Hudson; Második kiadás, SBN-13:
978-0500290316
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3. témakör: Ötlettípusok
Címkék:
Stratégia; ötlet; kampány; hirdetés; analógia és vizuális metafora; értelmezés; kettő az
egyben; A termék Isten; túlzás;
3. témakör - Bevezetés
Ennek a témakörnek az a célja, hogy inspirálja Önt arra, hogy új módszereket találjon a
termék / szolgáltatás értékesítéséhez, a célközönség bővítéséhez és új piacok
megtalálásához. A munkamenet során megtanulják, hogyan lehet hatékonyan létrehozni
több kampányötletet. Talál néhány kiválasztott, gyakorlatban bevált tippet és trükköt,
amelyeket felhasználhat, ha elakad. Megismerhet néhány nagyon hatékony hirdetési
eszközt, például: „analógia és vizuális metafora”, „értelmezés”, „kettő az egyben”, „a termék
az Isten” és a „túlzás”. Ezenkívül azt javasoljuk, hogy megfelelő adag humor alkalmazásával
„fűszerezze” kampányát. Számos példát mutatunk be szemléltetésképpen annak
érdekében, hogy jobban megértse a témát, és inspirációt kapjon.
A termék eladásának új módjainak megtalálása újfajta gondolkodást és jelentős mennyiségű
eredeti ötletet igényel. Ha világos stratégiája van, több kampányötletet is létrehozhat. Az Ön
feladata ezután kiválasztani a legjobbat (Barry 2012).
Ha elakad az ötletelés szakaszában, íme néhány hasznos tipp és trükk, amelyek segítenek
ennek az akadálynak a leküzdésében. Ne feledje, hogy egy kampány ötletek vagy ötletek
kombinációjára épül. A lista átfogó, nem pedig végleges, ezért felfedezhet olyan típusú
ötletet / technikát, amely nem szerepel a listában.
Analógia és vizuális metafora
Az analógia és a vizuális metafora egyaránt használ egy másik tartalmat az eredeti tartalom
ábrázolására. Az analógia részleges hasonlóság két dolog között, amelyeket gyakran
összehasonlítanak, hogy segítsenek megmagyarázni valamit, pl. az emberi szív és a
szivattyú. Hasonlóképpen, a metafora a szó vagy kifejezés alkalmazása valakire, vagy
valamire, ami nem szó szerint értendő, hanem összehasonlítás céljából, pl. „A főnököm
kígyó”. Vizuálisan az analógiák és a metaforák magukban foglalhatják a szimbólumok
felhasználását, amelyek valamit képviselnek, pl. vörös - harag, kutya - hűséges, gepárd sebesség, elefánt - szelíd, mégis erős. Az egyszerű analógiák elmagyarázzák, milyen érzés
a Playland-i körútra indulni.
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1. kép: Playland-hirdetés
Forrás: https://images.app.goo.gl/QetCDYacH6YpNCs36
A Pirelli „Carl Lewis” reklámja analógiának és vizuális metaforának nevezhető. Lewis
képviseli az erőt és a sebességet, vagyis egy motort. A magassarkú cipők nedves terepen
jelentik az irányítást, vagy inkább a megfelelő irányítás és tapadás szükségességét – utalva
a Pirelli gumik tulajdonságaira. Az ötletet összefoglalja a „A hatalom semmi kontroll nélkül”
szöveg.

2. kép: Carl Lewis, Annie Leibovitz, a Pirelli számára
Forrás: https://images.app.goo.gl/VG27qgVkPvetfLCH7
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A vizuális metafora másik példája a News Channel 1 hirdetése, amelyet az Euro RSCG
Flagship készített. Az „emberi kamera” az élethű, hiteles tájékoztatásra utal.

3. kép: 1. hír és vizuális metaforája
Forrás: https://images.app.goo.gl/h1TnfL5eFgwe7MkQ9
Értelmezés
„Látod / látjuk” ötletnek is nevezik. Sok fantázia és iránymutatás szükséges a két dolog
összehasonlításának megértéséhez. Az értelmezések lehetnek az ügyfél, a fogyasztó vagy
mindkettő szempontjai. (pl. mindketten ugyanúgy látjuk a világot).

4. kép: kifelé, ügynökség: Loeffler Ketchum Mountjoy (LKM), Charlotte. Kreatívok: Doug
Pederson, Curtis Smith, Mike Duckworth.
Forrás: https://images.app.goo.gl/EgoJux3nLDu9Hhtb8
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5. kép: kifelé, ügynökség: Loeffler Ketchum Mountjoy (LKM), Charlotte. Kreatívok: Doug
Pederson, Curtis Smith, Mike Duckworth.
Forrás: https://images.app.goo.gl/EgoJux3nLDu9Hhtb8
Kettő az egyben
Ezek számos terméket és szolgáltatást mutatnak be (vagy egy termék vagy szolgáltatás
előnyeit és jellemzőit). Jól működik a kettős javaslatok sokféleségével, mert csak két dolog
megjelenítésével egyszerűsíti a tartományt.

6. kép: Sárga oldalak. Ügynökség: AMV BBDO, London. Kreatívok: Graham Storey, Phil
Cockrell.
Forrás: https://images.app.goo.gl/rgCqpfnX47AMaKcRA
Egy másik példa a Telefonica plakátja: változatosság, amely elvont módon szemlélteti a
„Kettő egyben” gondolatot.
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7. kép: Telefonica. A legalacsonyabb hívási díjak Japánba és Skóciába. Ügynökségi
hálózat: Y&R
Forrás: https://images.app.goo.gl/M1aAy36KXkPrV3nq6
A termék Isten
Az ilyen gondolkodásmód szintén széles körben népszerű. Korai példa volt a híres David
Ogilvy hiredtése, aA férfi a Hathaway mezben”. Mint látható, a termék alapvető szerepet
játszik, és jelentős helyet foglal el a hirdetésben.
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8. kép: Hathaway mezes férfi, Ügynökség: Hewitt Ogilvy, Benson & Mather. Kreatív: David
Ogilvy.
Forrás: https://images.app.goo.gl/DK5TaBG3MerD6qZy9
Túlzás
A túlzás egy másik erőteljes megközelítés, amely kihangsúlyozhatja a termék előnyeit.
Célszerű eltúlozni a látványt, és alábecsülni a másolatot. Vagy eltúlozza a másolatot, és
egyszerű legyen a látvány. Ha ezzel a technikával dolgozunk, az egyszerűbbé teheti az
üzenetet, a legfontosabbat, amit el akar mondani, egy mondatba vagy egy látványba.
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9. kép: Túlzás technika. Ügyfél: Cheez.
Forrás: https://images.app.goo.gl/jHGUdzVCEbAhjBXy6

Az előny kiemelése humorral
Ha szórakoztatni szeretné ügyfeleit, vagy legalábbis megakadályozni őket abban, hogy ilyen
komolyan vegyék az ötletét, akkor jó, ha a hirdetésben humorát használjuk. A túlzással
lehetne felhívni a figyelmüket, de a humor olyan dolog, amire nagyon oda kell figyelni. Az
emberek különböző dolgokon mosolyognak, és az Ön feladata, hogy megtalálja a
szórakozás megfelelő módját. Kérjük, vegye figyelembe néhány kulturális különbséget és
minden kapcsolódó szempontot. Erőteljes hirdetés készítéséhez a következő szempontokat
kell figyelembe vennie:
1. A termék előnyének meghatározása (egy egyértelmű előny)
2. Túlozzon egy konkrét látványelemet
3. Adja hozzá a humort a keverékhez, ha társul a közös referenciához
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10. kép: Omax kamerák: Beach Bum Reklámügynökség: Publicis India, Gurgaon, India
Kreatív igazgató: Emmanuel Upputuru, Anindya Banerjee Szövegíró: Emmanuel Upputuru,
Anindya Banerjee Művészeti igazgató: Raylin Valles Számvevőszék: Vivek Anand Hirdető
Témavezető: Pooja Jain Illustrator: Chubheevit Illustrator: Chubheevit Illustrator Stúdiófotós:
Chub Nokkaew
Forrás: https://medium.com/@kmofradm/the-power-of-exaggeration-227af924c7e4
Elemezzük a fenti példát. Teljesíti azokat a szempontokat, amelyeket korábban említettünk.
1. Határozza meg a termék előnyeit: Az objektívek széles látószögű képeket
készíthetnek.
2. Túlzott látványelem: Tegye a szöget 180 fokosra (vagy meghaladja) a látványban.
3. Adja hozzá a keverékhez a humort azáltal, hogy közös referenciákkal társítja: Úgy
tűnhet, hogy a fotós a tengert fényképezi, de valójában széles látószögű lencséivel
valami mást készít.
Hivatkozások a 3. témakörben:
Barry P., (2012), Reklámkoncepciókönyv, Thames és Hudson; Második kiadás, SBN-13:
978-0500290316
Muntasir K., (2015.06.28.), Reklámtitok 01: A túlzás ereje, Medium.com.
Lekért:https://medium.com/@kmofradm/the-power-of-exaggeration-227af924c7e4
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Feladatok
1. gyakorlat Hozzon létre egy hatékony szlogent.

1. kép: Norwegian Airlines: A hidegtől a melegig, 2: Kitchen Leo Burnett Oslo.
Forrás: https://www.hongkiat.com/blog/creative-airplane-ads/
Képzelje el, hogy saját légitársaságot alapít Európában. Írjon öt címsort a norvég
légitársaság híres „Hidegtől forróig” kampány stílusában (1. kép). Nézze meg őket, majd
írjon még néhányat, amíg meg nem lesz 20. A végén mutassa meg őket egy barátjának egy
új véletlenszerű listában. Kérje meg őt, hogy válassza ki a három legjobbat. A legjobbaknak
az eredeti lista közepén és végén kell lenniük.
Tippek: Ha ötletel, vegye figyelembe a következő szempontokat:
- Az üzenet egyértelműsége
- A megfogalmazás kreativitása

2. gyakorlat: Gyakorlat a hirdetési stratégiákkal: előtt és után
1. rész. Határozza meg a célközönséget és a vállalati előnyöket
Nézzen meg tévéhirdetéseket, vagy nézzen meg hirdetéseket egy folyóiratban vagy
újságban, és próbálja meg kitalálni, hogy ki a célközönség és mi a hirdetésben megjelenő
előny. Próbáljon minél konkrétabb lenni. Más szavakkal, a következő jellemzők
figyelembevételével azonosítsa a célközönséget:
- Nem
- Kor
- Szakma
- Társadalmi állapot (jövedelmi szint)
- Családi / szülői állapot
2. rész Gondoljon egy kampányra az „Előtte és utána” stratégia alkalmazásával.
Soroljon fel tíz illusztrálható előnyt, majd csökkentse háromra! Beszélje meg a választást
társaival vagy barátaival, és dolgozzon ki egyetlen olyan funkciót, amelyet könnyedén
közölhetne egy nyomtatott hirdetésen keresztül. Példa egy nyomtatott hirdetésre, amely
beépítette ezt a stratégiát, amely a képen látható.
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2. kép: A Philips és nyomtatási hirdetése „előtte és utána”. „Férfinak tervezték, a nők nagyra
értékelik”. A fő előny: a termék biztosítja a hím legjobb megjelenését az egyedülálló vágási
technológiának köszönhetően.
Forrás: https://www.adsoftheworld.com/media/print/philips_before_after

3. gyakorlat: Túlzott és humoros kampányötletek
Gondoljon öt olyan közhelyes hirdetési stílusra, amelyeket még nem kell parodizálni. Tegye
ugyanezt a filmek és a tévéműsorok műfajánál is. Tartsa a listát a jövőbeni esetleges
kampányötletekhez, ha humorral túlzásokkal él. Az inspiráció megszerzése érdekében
nézze meg a kiválasztott nyomtatott hirdetéseket.

3. kép: DHL nyomtatott hirdetés és annak címlista: „Ha van cím, megtaláljuk”
Forrás: http://icanbecreative.com/article/funny-print-ads-advertisements/
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4. kép: Volkswagen: Park Assist Technology, Hedgehog / Fish
Forrás: https://www.webdesignerdepot.com/2013/03/40-humorous-print-ads/
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Jó gyakorlatok
1. jó gyakorlat: Legyen a legjobb gondolkodó azáltal, hogy létrehozza hirdetési
hősét
Ahhoz, hogy sikeres „gondolkodó” legyél, nem sztereotípiák elkerülésével nem
hagyományos módon kell szemlélni a dolgokat. Legközelebb, amikor elkészíti hirdetési
kampányát, próbáljon meg ötletgyűjtést tartani (egyéni vagy csoportos), ahol létre kell
hoznia a márka „hősét”. A megfelelő tervezéséhez vagy kiválasztásához tanácsos a
következő kérdésekre válaszolni az ötletgyűjtés során:
1. Kik az Ön vásárlói és milyen az életmódjuk? - a kérdésre adott válasz az
ügyfeleket ábrázolná - igényeiket és vágyaikat, és kivel tudnának kapcsolatba lépni.
2. Hogyan oldja meg a problémát az ügyfelek számára? Próbálja meg kitalálni, miért
választják az ügyfelek a terméket? Mi készteti őket arra, hogy elszakadjanak a
megszokott márkájuktól? Nagyon ritka eset lehet, amikor az ügyfelek azért váltanak
internetszolgáltatót, mert otthon ülnek és azt gondolják: „Nagyobb sebességre van
szükségem.” Ehelyett többen éjszaka közben váltanak, miután megpróbálták nézni a
Netflixet, de fél órán át csak a puffer szimbólumot látják.
3. Hogyan ad át mindent gyorsan? - ne felejtse el, hogy csak néhány másodperce
van arra, hogy felhívja az ügyfelek figyelmét a hirdetése. Ötletének rendkívül erősnek
kell lennie, amely lehetővé teszi a történet gyors elbeszélését.
Vizsgáljuk meg a következő példát: a Socialbee kampány és hőse, a Socialhero. A kampány
készítője, Keti Tserovska megválaszolta ezeket a kérdéseket, mielőtt meghatározta, milyen
hősöt tervezzen.
Kérdés
Válasz
Kik az Ön vásárlói és milyen az
A fő célközönség a közösségi hálózatok felhasználói,
életmódjuk?
18 és 35 év közöttiek. A Pew Research Center 2014
januárjában végzett felmérést. Az eredmények azt
mutatják, hogy a kiválasztott célközönség 89% -a
aktívan használja közösségi fiókját, több mint
háromszor ellenőrizve azt. naponta, valamint aktívan
vásárol termékeket online. A kiválasztott fő
célközönség a Z generációra vonatkozik - arra a
generációra, amely 2000 után született.
Hogyan oldja meg a problémát az A Socialbee platform célja a helyi önkéntesség egy
ügyfelek számára?
teljesen új kultúrájának megteremtése, valamint a
célközönség társadalmi felelősségre vonásának
ösztönzése. Az emberek szeretnek önkénteskedni és
hősnek lenni, aki végleg megváltoztatja az életüket.
Hogyan tud mindent gyorsan
A márka és a fogyasztók közötti szoros érzelmi
átadni?
kapcsolat megteremtése egy könnyen felismerhető
hős „Superman” kiválasztásával - aki jól ismert
archetípus, az „új változást” szimbolizálja azzal, hogy
jó dolgokat tesz a társadalom nevében.
A kiválasztott személy világosan kommunikálja a márka fő értékeit, és jövőképének
(ruházat, gesztusok és utánzatok) összhangban kell lennie az „Itt az ideje, hogy társadalmi
legyen” márka ígéretével. Ezért a kampány neve „Legyél társadalmi hős”. Az erőteljes
vizuális befolyás elérése érdekében a következő szempontokat vették figyelembe a
fotósorozat elkészítésekor:
1. Arcmozdulat - erős elszántságot tükröz.
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2. Testbeszéd - magabiztosság.
3. Hozzáállás - erős vágy a problémák megoldására, társadalmi felelősségteljes
személyiségre.
4. Frizura - lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy társuljanak ezzel a „társadalmi
hőssel”.
5. Ruházat és kiegészítők - közli a hős társadalmi helyzetét.

1. kép. Felkészülés a fotózásra. Fotó: Petyo Budakov. Koncepció: Keti Tserovska.
Forrás: Socialbee márkakönyv (2016), szerző: Keti Tserovska

2. kép. Fotós munkamenet. Fotó: Petyo Budakov. Koncepció: Keti Tserovska.
Forrás: Socialbee márkakönyv (2016), szerző: Keti Tserovska. Színész: Georgi Velev.
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3. kép. „Legyen társadalmi hős” Socialbee kampány. Fotó: Petyo Budakov. Koncepció: Keti
Tserovska. Színész: Georgi Velev.
Forrás: Socialbee márkakönyv (2016), szerző: Keti Tserovska

4. kép. A Socialbee szabadtéri kampánya „Legyél társadalmi hős”. Fotó: Petyo Budakov.
Koncepció: Keti Tserovska. Színész: Georgi Velev.
Forrás: Socialbee márkakönyv (2016), szerző: Keti Tserovska
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5. kép. A Socialbee szabadtéri kampánya „Legyen társadalmi hős”. Fotó: Petyo Budakov.
Koncepció: Keti Tserovska. Színész: Georgi Velev.
Forrás: Socialbee márkakönyv (2016), szerző: Keti Tserovska

2. jó gyakorlat: Visual Simile
Ha ötletel a következő nyomtatott hirdetése (pl. Óriásplakát, szórólap, prospektus stb.)
kapcsán, nagyon trükkös megközelítés lehet, ha vizuális hasonlóságot keres a terméke és
valami más között. Pete Barry ezt a technikát nevezte könyvében „The Advertising Concept
Book” - „Visual Simile”. Ilyenkor valami hasonlít valami másra. Ez egy elterjedt technika,
különösen a nyomtatott reklámokban. Alapvetően akkor, amikor egy vizuális tárgy úgy néz
ki, mint valami, ami kapcsolódik az állításhoz vagy magához a termékhez. A „hasonlóság”
általában annak a következménye, hogy egy tárgyat okosan levágnak, vagy egy adott szög
vagy nézőpont miatt, amely hasonló alakot vagy megjelenést hoz létre.

1. kép. Ford. Az első városi tevékenységű jármű. Ügynökségi hálózat: Ogilvy
Publikálva / sugározva: 2008. május.
Forrás: https://images.app.goo.gl/AKqxc7WuYaZ4Dhcs5
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A fenti képen látható vizuális hasonlatot megtalálhatja a kulcs körvonalában és a város
alakjában. Ezenkívül a kulcs szimbolizálja: új kalandok, ajtók és új lehetőségek kinyitása,
míg a város kommunikálja a termék városi jellegét. Ilyen módon szemléltetve a látvány
hasonlít egyértelműen egyetlen üzenetre: Az első városi tevékenység jármű.
A vizuális hasonló hirdetések egyszerűek, ritkán használnak egynél több vizuális
objektumot. A kihívás az, hogy találjunk egy jó módot arra, hogy egy tárgy két dologhoz
hasonlítson. Azon kívül, hogy eredeti és okos, a vizuális hasonlat kulcsa a vizuális „kettős
jelentés” egyértelművé tétele és nehéz manipulációk nélkül. Például egy darab főzetlen
spagettit fel lehet csavarni, így gyakorlatilag bármilyen betű, szám, forma stb. - nem csak az,
amely a termékéhez vagy előnyéhez kapcsolódik, hanem a vizuális hasonlat szempontjából
is szokatlanabb és nagyobb kihívást jelent. okos, eredetibb hirdetésben.

2. kép: Hozzon létre érdemi vásárlói előnyöket a Gia Russa spagetti szósz
megkülönböztetésére a piacon lévő más versenytársaitól. A Gia Russa válogatott
tésztaszószai kis tételekben készülnek, és 100% -ban természetes olasz alapanyagokból
készülnek. A vizuális hasonlat itt az olasz zászlóban és az összetevőkben található.
Felelősség: Művészeti rendezés, szövegírás, fotózás. Szállítás: Nyomtatott hirdetés,
prospektus, Asztali sátor, Wag. Díjak: 2011-es Gold Louie AAF-díj a „Best in Show”
kategóriában.
Forrás: https://images.app.goo.gl/rwzMq4QhWykY2rdd7
Másik példa azonban a Sony Play Station nyomtatott hirdetése: Broken Thumb. A vizuális
hasonlat: a síelő törött lába valójában „játékos” hüvelykujja.
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3. kép: Sony PlayStation - "Broken Thumb". TBWA \ Paris Boulogne-Billancourt,
Franciaország
Forrás: https://images.app.goo.gl/pKT9Mysqzde6bYfL6
Még egy példa egy ismert, de mégis erőteljes Heinz hirdetéssel. A vizuális hasonlat: a
konyhai mosogató lefolyója tányérnak tűnik.

4. kép Heinz. Salátakrém - "Mosogató". Hitel: Leo Burnett London, Egyesült Királyság
Forrás: https://images.app.goo.gl/pW7B43iqiMHNkvUd6
Összefoglalva, mivel a vizuális hasonlat gyakran egy inspirált megfigyelés eredménye,
nehéz lehet kampánnyá bővíteni. Ennek eredményeként a „vizuális hasonló” hirdetések
gyakran többet mondanak el egy képpel, mint a teljes kampány.
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3. jó gyakorlat: Az ellentétes eszköz
Az ellenkezője nagyszerű gyakorlat. Ha nem sikerül, akkor valami mást és váratlant, de
haszontalant fog előállítani. Legjobb esetben zseniális, inspiráló és akár forradalmi is lehet.
Az ellenkező eszköz vonatkozik a stratégiákra, ötletekre, címsorokra, címkékre és
útmutatásokra. Keresse meg a termékével kapcsolatos negatívumot egyedülálló
tulajdonságként, és változtassa pozitívvá, pl. Guinness sokkal tovább várta, hogy a
nyomtatott anyagot pozitívvá tegye: „Jó dolgok jönnek azok, akik várnak”.

1. kép: Guinness hirdetési kampánya az ajánlott 119,53 másodperces rendezési idő alapján
(Photo Credit: Guinness)
Forrás: https://www.forbes.com/sites/sujatakundu/2016/03/11/the-science-behind-pouringthe-perfect-pint-of-guinness/
Az alkotók azt állítják, hogy a mellékelt utasítások körültekintő betartásával egy „tökéletes”
korsó tiszta, sötét vaskos, fehér, sűrű, krémes habot vesz fel.

2. kép: A hat lépés, amelyet meg kell tennie a tökéletes pint elérése érdekében.
Forrás: https://twitter.com/homeofguinness
Tegye az ügyfeleket a hirdetés legfontosabb elemévé. Headline: A jobb teljesítmény
érdekében gyakran cseréljen játékot.
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3. kép: Duracell Ultra. 50% -kal tovább bírja, mint a szokásos alkáli elemeket.
Forrás: https://images.app.goo.gl/DjRqzrcnkXZkPCn38
Ha termékét általában idős férfiaknak adják el, próbáljon meg létrehozni egy ötletet, amely
vonzó a fiatal nők számára. Ha a napkrém általában nyaralóknak szól, rábírja az embereket,
hogy használják mindennap.
Ha a kis autókat sérülékenyebbnek tartják, mint a nagy autókat, hozzon létre egy meggyőző
érvet, amely mást mond. Például a VW Polo ezt úgy tudta megtenni, hogy megfigyelte, hogy
a védelem fokozása érdekében az emberek és az állatok kisebbek. Dióhéjban - kapcsolja a
negatívumokat pozitívvá.

4. kép: VW Polo: Védő magatartás.
Forrás: https://images.app.goo.gl/rCM6VM5wiVZ7dGvP9
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A CreatINNES-ről
A jelen, ún. kevert (blended) képzési modul a „Vállalkozási ismeretek a Kreatív és
Kulturális Iparban dolgozó szabadúszók és kezdő vállalkozások számára” elnevezésű
képzési program része, amely az Európai Unió által az Erasmus+ 2018-2021
finanszírozási program részeként támogatott „CreatINNES – stratégiai partnerség az
innováció és az üzleti készségek fejlesztése érdekében a kulturális és kreatív
iparágakban” elnevezésű projekt keretében került kifejlesztésre.
Vállalkozói képzési programunk a következő 8 modult tartalmazza:
• 1. modul: Mi a Design Thinking?
• 2. modul: E-kereskedelem jól csinálva
• 3. modul: Vizuális márkaépítés
• 4. modul: A növekedés meghekkelése
• 5. modul: Brainstorming és reklámozási technikák
• 6. modul: Problémamegoldás és kritikai gondolkodás
• 7. modul: Hogyan állítsunk elő vonzó közösségi média tartalmakat?
• 8 modul: Koncepciófejlesztés
A modulok szerzője a CreatINNES öt országból (Bulgária, Észak-Macedónia, Franciaország,
Magyarország és Németország) származó üzletfejlesztőkből és kreatív ipari szereplőkből álló
nemzetközi csapata.
További információt a projekt honlapján talál: www.creatinnes.eu.
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