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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
Ebben a modulban megtudhatja, hogyan lehet hatékonyan megoldani a problémákat
azáltal, hogy hatékony márkaismertséget alakít ki a vállalata számára. Megismeri az
egyedi értékesítési pont (USP) és az érzelmi értékesítési pont (ESP) fogalmát. Kritikus
kreatív gondolkodásod fejlesztése érdekében elengedhetetlen annak megértése, hogy a
márka ismertsége fontos, különösen új termékek és szolgáltatások bevezetésekor, és ez
vezérli a fogyasztók döntéseit, amikor különbséget tesznek a versengő vállalatok között.
Értékes megismeréseket fog megtudni arról, hogyan lehet bevonni a célközönséget a
termék népszerűsítésébe és hogy ez miként felelne meg az ügyfél elvárásainak.
Példákat lehet megismerni arról, hogy miként lehet meghatározni a termék / szolgáltatás
fő jellemzőit, és hogyan lehet ezeket sikeresen előnyökké alakítani.

A képzési modul céljai
A modul fő célja, hogy kritikus és problémamegoldó készségeket szerezzen,
hozzájárulnak a piaci részesedés növekedéséhez és az eladások növekedéséhez. A
nemrégiben alapított vállalatok és a start-upok számára létük első éveiben
elengedhetetlen a nevük hatékony népszerűsítése. Ezenkívül a modul felsorol néhány
gyakorlatban bevált tippet, amelyek lehetővé teszik az egyértelmű márkaismeret
kialakítását az ESP használatával. Azon felfogás alapján, hogy a fogyasztókat
természetesen nem érdeklik a tények az Ön termékét illetően - inkább meg akarják tudni
az előnyeiket, ebben a modulban többet megtudhat arról, hogy hirdetései miként
hozhatók létre a célközönség figyelmének megragadása érdekében. Ezenkívül
megismeri, hogyan lehet vizuálisan megfogalmazni a termék előnyeit.

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, hogyan lehet hatékony márkaismeretet felépíteni a vállalat számára.
képes lesz vizualizálni termékeivel kapcsolatos előnyeit és megoldani bizonyos
problémákat (pl. pozicionálás, az értékesítés növelése amely arra ösztönzi a
célközönséget, hogy könnyen felismerje termékét / szolgáltatását), valamint
megfeleljen az új kreatív kihívásoknak.
megtudhatja, hogy a hirdetések hogyan tudják megragadni a célközönséget.
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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
• 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 Márkaismertség
Címkék:
Érzelmi Értékesítési Pont, esp; usp; márkaismertség; Termékek; márka; reklámkampány;
1. témakör - Bevezetés
Ebben az témakörben meg fogja érteni, hogyan lehet hatékony márkaismeretet szerezni
vállalata számára az egyedi értékesítési pont (USP) és az érzelmi értékesítési pont (ESP)
meghatározásával. Kritikus kreatív gondolkodás fejlesztése érdekében elengedhetetlen
annak megértése, hogy a márka ismertsége fontos, különösen új termékek és
szolgáltatások bevezetésekor, és ez vezérli a fogyasztók döntéseit, amikor különbséget
tesznek a versengő vállalatok között. Ösztönzi az ismételt vásárlást, és növeli a piaci
részesedést és a járulékos eladásokat. Az induló vállalkozások és a start-upok számára
létük első éveiben elengedhetetlen a nevük hatékony népszerűsítése.
Mi az a márka tudatosság?
Aaker (2005) szerint a márkatudatosság azt a felismerést jelzi, amelyet a márkán keresztül
fejeznek ki, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy azonosuljanak a márkás
termékekkel, és ezáltal változatlan versenyelőnyt biztosítsanak a vállalatoknak. Nemcsak
méri, hogy az ügyfelek miként ismerik fel a márka hírnevét, hanem azt társítja is bizonyos
cég termékéhez vagy szolgáltatásához. A márkaismertség terjesztése döntő fontosságú,
különösen a vállalkozás első néhány évében, amikor aktívan próbálják népszerűsíteni a
nevüket. Különböző megközelítések segítségével érhető el, például: márka hashtagek,
szponzorálás, reklámozás médiában, kiegészítő partnerségek, keresőmotor-optimalizálás
(SEO) révén, erős közösségi jelenlét kialakításával.
Például a fin-tech iparban működő start-up egy olyan magazinban hirdethet hirdetést, amely
a globális kereskedelemre és a devizákra összpontosít annak érdekében, hogy a márka
ismertségét megteremtse a pénzügyi szakértők és a befektetők körében.
A márka ismertségének nagyon alapvető példája, ha valaki azt mondja: „Szükségem van
egy Xerox-ra”, ami azt jelenti, hogy egyértelmű összefüggés van a márka és a termék között
(pl. Másológépre van szükségem).
Ahhoz azonban, hogy ügyfelei körében világos tudatosságot szerezzen, meg kell találnia,
hogyan lehet kiemelkedni versenytársai közül. Ezért tanácsos létrehozni egyedi eladási
pontját (USP) vagy érzelmi értékesítési pontját (ESP).
USP és ESP
Egyedi értékesítési pont (USP) teszi a terméket megkülönböztetővé. Amikor egy termék új
kategóriát hoz létre, a bevezetés szakaszában egyértelmű USP van. Természetesen ez
nem mindig tart sokáig. A kategóriától függően, hónapokkal később, a versenytársak
elhomályosították vagy felszámolták az eredeti termék megkülönböztető képességét. Ez
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megnehezíti a termék előnyének reklámozását, és a fogyasztók számára nehéz a
kategóriában legjobban teljesítő termék kiválasztása.
Egy termék azonban USP nélkül is sikeres lehet, ha rendelkezik érzelmi értékesítési ponttal
(ESP). A vállalatoknak és az ügyfeleknek a terméknek és a közönségnek megfelelő
beszélgetéssel kell „bevonniuk a fogyasztót”. Ha tetszik, ahogyan a márka kommunikál
velünk, feltételezve, hogy elégedettek vagyunk a márka teljesítményével, akkor kevésbé
valószínű, hogy versenytársakra váltunk. A zsúfolt kategóriában létfontosságú a fogyasztó
bevonása (Taylor 2013), ezért ESP-t kell keresnünk.
Észlelt termékkülönbség
A vélt USP annyit érhet el, mint egy valódi USP vagy egy ESP. Hogyan tudja a terméket
szélesebb kategóriába sorolni, elérheti ezt a hatást? Alkáli elemként a Duracell egyértelmű
előnnyel rendelkezik a nem alkáli cink-szén elemekkel szemben. Akár ötször hosszabb ideig
tart. Az ügynökség azzal a stratégiai döntéssel, hogy versenyez a „hétköznapi” cink-szén
akkumulátorokkal (szemben a Duracell-el azonos ideig tartó egyéb alkáli alkotóelemekkel),
hirdetheti ezt a fogyasztói előnyöket. Ez egy észlelt USP volt más alkáli elemekkel szemben.
Mivel a szén-cink akkumulátorok jóval olcsóbbak voltak, mint az alkáli elemek, gyakrabban
vásárolták őket. Kutatások kimutatták, hogy a fogyasztók alig érdeklődtek a lúgos és a cinkszén közötti különbség megismerése iránt. Nagyon jó oknak kellett lennie egy drágább opció
megvásárlására. Ez „kényelem” kérdése. Míg az emberek ki vannak éhezve egy látható
vásárlásra, egy örömforrásról, gyakran egy státusszimbólumról (például egy új autóról), az
akkumulátorok alacsony érdeklődésű termékek, az „ismételt” vásárlási cikkek kategóriájába
tartoznak. Amikor az elem kifogy, ki kell cserélnie (mint például WC-papírt). Minél
kevesebbszer cseréli le őket, annál jobb.

1. kép: Duracell Sumo kampány. Ügynökségi hálózat: Ogilvy, Közzétéve / sugározva: 2009.
október
Forrás: https://www.adsoftheworld.com/media/print/duracell_sumo
A Fitzgerald Sample, a Duracell amerikai ügynöksége a Duracell egyediségét a cink-szén
akkumulátorokkal szemben ebbe az egyszerű ígéretbe csomagolta: nem kell olyan gyakran
cserélnie a Duracell-t, mint a „hétköznapi” elemeket. 1973-ban piacra dobták a Duracell
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nyuszit, a játékot, amely még mindig működik, és még sokáig működni fog, miután más
akkumulátoros játékok már lemerültek. Azóta globálissá vált, és a reklám egyik
legemlékezetesebb képévé vált. A Duracell nyuszi vizualizációja a regionális különbségek
és az idők divatja szerint változik.

2. kép: A Duracell nyuszi. A Star Wars: Az ébredő erő várható megjelenésének
megünneplésére a Duracell limitált kiadású akkumulátorcsomagokat adott ki, amelyek filmek
szereplőit tartalmazzák. A régi kedvencek és az új karakterek szép keveréke található a
kínálatban.
Forrás:https://images.app.goo.gl/E8vDA6Fi9j92vEzG7
Ezenkívül a nyuszi közli a Duracell előnyét a cink-szén elemekkel szemben. Itt tekintheti
meg a videót: https://www.youtube.com/watch?v=qS7bhKJtqaU
Miután az emlékezetes „Nyuszik” tévéhirdetésen keresztül beültette a köztudatban az
akkumulátor fogalmát, Duracell ezt a koncepciót a reklám más formáiban is felhasználta. Az
Egyesült Királyságban az életnél nagyobb tárgyak, például az ikonikus Big Ben felvétele és
a tartós teljesítmény koncepciójának alkalmazása személyiséget és láthatóságot adott a
Duracell terméknek.

3. kép: Duracell: „Úgy működik, mintha Duracell lenne benne”.
Forrás: https://images.app.goo.gl/6F9Tu6ScNCsw7K5b9
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A plakátok sikeresnek bizonyultak, figyelemfelkeltőek és építették a márkát a TV mellett.

4. kép: A Duracell-en közlekedő busz szürreális elképzelése.
Forrás: https://images.app.goo.gl/ZfNFR1Uq4fgPPwKM6
Összefoglalva: annak érdekében, hogy az ESP létrehozásával sikeres márkaismeretet
biztosítson, a következő lépéseket kell tennie:
1. Határozza meg a célközönség viselkedését - milyen az általános hozzáállás és
meggyőződés az eladott termékkel szemben.
2. Sorolja fel a termék előnyeit, és válasszon egyet, amelyet USP-ként használhat.
3. Próbálja meg megismerni saját megközelítését az ügyfelek bevonására - az USP-t
az ESP-hez kapcsolhatja. Tudja meg, hogyan kapcsolódnak termékéhez /
szolgáltatásához az ügyfelek, pl. ha sört árul, kapcsolódhat egy közösséghez, mint a
motorosok. Ha megtalálta a megfelelő közösséget, gondoljon arra, hogyan lehet
vizuálisan továbbítani az üzenetét.
Hivatkozások az 1. témakörre:
Aaker A, (2005) Stratégiai piackezelés, New York: John Wiley & Sons, 356. o.
Tram V., Khuong M (2015), Az érzelmi marketing hatása a fogyasztói termékek
érzékelésére, a márka tudatosságára és a vásárlásra vonatkozó döntés - tanulmány Ho Si
Minh-városban, Vietnam, Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3. szám,
2015. május 5
Taylor A., (2013) Stratégiai gondolkodás a reklámkreatívok számára, Laurence King
Publishing Ltd 361-373 City Road, London, Egyesült Királyság
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2. témakör Kritikus gondolkodás
Címkék:
Kritikus gondolkodás; javaslat; legfontosabb okok; azonnali előnyök; attribútumok;
véleményalapú támogatás; befolyásoló marketing;
2. témakör - Bevezetés
Ebben az témakörben megtanulhatja, hogyan lehet hatékonyan megoldani olyan
problémákat, mint például: elválasztott célközönség és márka ígéretek, amelyek nem vonják
el az ügyfelek figyelmét. Miután elolvasat ezt a részt, képes lesz arra, hogy bevonja a
célközönségét abba, amit hirdet, és hogy az ígérete hogyan illene az ügyfél elvárásaihoz.
Példákat lehet megtudni arról, hogy miként lehet meghatározni a termék / szolgáltatás fő
jellemzőit, és hogyan lehet ezeket sikeresen előnyökké alakítani. Annak a felfogásnak az
alapján, hogy a fogyasztókat természetesen nem érdeklik a tények az Ön termékével
kapcsolatban - inkább meg akarják tudni az előnyeiket, ebben az témakörben többet
megtudhat arról, hogyan hoznák létre hirdetéseit úgy, hogy megragadja a célközönséget a
mozgás. Továbbá, megismeri, hogyan lehet vizuálisan megfogalmazni a termék előnyeit.
Példákat hozunk a híres Häagen-Dazs „öt összetevőjéről”, valamint a Tondach 2015-ben
Bulgáriában indított nyomtatott hirdetési kampányáról.
Vitathatatlanul jó okot kell találnia, hogy bevonzza a célközönséget, és bizonyítékot kell
szolgáltatnia arra, hogy a termék vagy szolgáltatás megfelel az elvárásaiknak. Ezen okok
kreatív használata kelti életre kampányát. Kerülje azt, hogy a „visszajelzések összegyűjtése
az ügyfelektől” száraz tények gyűjteménye legyen, amelyeken át lehet gördülni és tovább
lehet folytatni az alkotómunkát, különben hiányozni fog annak a lehetősége, hogy megfelelő
ötleteket kapjon a következő kampányához. A kritikus gondolkodás kérdésének
megértéséhez gondolkodjon úgy, mint az ügyfelek. Saját tapasztalata alapján tudja, hogyan
tűnhet egy nem hatékony kampánynak az, ha hiányzik belőle a konstruktív kritika,
különösen, ha drága termékről van szó.
A hiedelem legfontosabb okai
Számos reklámügynökségnél a kreatív tervező megbizonyosodik arról, hogy minden
releváns tény rendelkezésre áll-e a stratégia és javaslat támogatásához. A kreatív tervező
feladata meghatározni a legfontosabb okokat, amelyek nagy valószínűséggel vonzzák a
célcsoportot és a legmeggyőzőbb támogatást nyújtják. Ha van egy kulcsfontosságú
jellemző, és több más meggyőző tulajdonsága is van, használja a kampány során minden
egyes tulajdonságot, akár egyenként, a fő jellemző kíséretében.
Kiváló példa arra, hogyan lehet meggyőzően és kreatívan kezelni a tulajdonságok egy
csoportját, a Häagen-Dazs „ötös” citromfagylalt amerikai hirdetése. A javaslatot a
„legtisztább a puristák számára” címsor fejezi ki, amelyet öt „ok” támogat: tej, tejszín, cukor,
tojás és citrom. A természetes összetevők releváns, meggyőző támogatást nyújtanak. A
szlogen visszhangozza a fő látványt: „Csak öt természetes összetevő. Egyszerűen
tökéletes."
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1. kép: Häagen-Dazs hirdetés. A javaslat nagyon meggyőző „a legtisztább a puristák
számára”.
Forrás: https://images.app.goo.gl/mGEipJC352zrgAoMA
Az attribútumokat előnyökké alakíthatja
Az attribútum a termékben rejlő jellemző vagy szempont. Az előny leírja, hogy ez a funkció
hogyan javítja a terméket valamilyen módon a közönség számára. Például a Häagen-Dazs
öt összetevője esetén az „öt” lesz a jellemző attribútum. Kritikusan gondolkodni a hirdetési
kampányon azt is jelenti, hogy fontolóra veszi, hogyan lehet hangsúlyozni a termék
tulajdonságait és előnyeit. A fogyasztó elvárja, hogy az öt tiszta, természetes összetevő
miatt ez a fagylalt jobb ízű legyen. A csábító látvány ösztönzi az olvasót a válaszadásra és a
gondolkodásra, például: "Fogadok, hogy a fagylalt íze jó." Minden szempont előnnyé
alakításának számos haszna van. Segít ellenőrizni, hogy valóban működik-e, valamint
meghatározni, hogy az egyik előny kiemelkedik-e. Gyakorlatilag bevált trükk, hogy miután a
termék tulajdonságait előnyökké változtatta, jelentősen megkönnyíti munkáját. Az emberek
természetesen az előnyökre összpontosítanak, nem pedig a tényekre, és mint a HäagenDazs példájánál - az előnyöket nem kell megfogalmazni, vizuálisan létre lehet hozni. Egy
másik példa a Tondach nyomtatott hirdetési kampánya, amelyet Bulgáriában indítottak el
2015-ben. A csempe kerámiábol készül, és ezt az attribútumot használta fel a kampányt
létrehozó grafikus - Keti Tserovska. A szlogen: „A természet szülötte, időtálló”. Lehetővé
teszi az ügyfelek számára, hogy az új terméket természetesnek érzékeljék (a természettel
való minden kapcsolat pozitív megítéléshez vezet), a másik egyértelmű előny pedig annak
fenntarthatósága - érzéketlen minden olyan környezeti hatásra, mint a hő, a hideg és a fagy.
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2. kép. Tondach nyomtatott hirdetési kampánya: „A természet szülötte, időtálló”.
Készítette: Keti Tserovska
Forrás: Keti Tserovska projektportfólió.
Azonnali előnyök biztosítása
A fogyasztók azonnal meg akarják ismerni az előnyöket. A hirdetéseknek a mozgásban levő
célközönséget kell elérnie. A szalaghirdetések villognak és kikapcsolnak, miközben az
elménk máshol van. A legfrissebb kutatások szerint az emberek pár percig lapoznak a
magazinokban úgy, hogy átlagosan körülbelül 3 másodpercnyi figyelmet fordítanak egy
hirdetésre. Kérjük, ne feledje, hogy senki sem akarja pazarolni az idejét azzal, hogy
megpróbálja megérteni, mit akar egy hirdetés mondani. Különösen, ha induló vállalkozó új
termékéről / szolgáltatásáról van szó. A kreatív folyamat elengedhetetlen szerepe a
termékjellemzők újragondolása és előnyökké alakítása.
Tények és vélemények
A tények tartalmazzák a termék jellemzőit - olyan tulajdonságokat, mint a Häagen-Dazs
összetevők és a Tondach kerámia anyag.
Az, hogy az emberek mit gondolnak és hogyan érzékelik az Ön termékét / szolgáltatását,
hatékony eszközként szolgálhat a kreatív folyamat során.

12

A véleményalapú támogatás magában foglalja a hírességek jóváhagyását, az elégedett
ügyfelek ajánlásait, valamint az akkreditált fogyasztói és kormányzati felmérések
eredményeit. Célszerű tények és vélemények keverékét használni. Például egy híresség
jóváhagyása számos tényt is felsorolhat, és kiválaszthat egyet, amely a legmeggyőzőbbnek
tűnik. A nemzetközi vonzerővel rendelkező hírességek milliókat érnek, de sok cégnek, ez a
költség túl magas, nem engedhet meg magának ilyen tételt a kampányában. Ebben az
esetben érdemes az úgynevezett „Influencer Marketing” használatán elgondolkodnia. Ez
egyértelmű előnyökkel jár: míg a hírességek néha félrevezethetik a célközönséget, vagy
akár negatív választ is kiválthatnak közöttük, az Influencer Marketing szakértőket használ,
akik jobban tudják közvetíteni az üzenetet.
Hivatkozások a 2. témakörben:
Taylor A., (2013) Stratégiai gondolkodás a reklámkreatívok számára, Laurence King
Publishing Ltd 361-373 City Road, London, Egyesült Királyság
Tserovska K, (2015) Kreatív műalkotások portfóliója. Lekért:www.wix.com
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3. témakör. Fogyasztói válasz
Címkék:
Fogyasztói válasz; reakciók; hirdető; gondol; érez; csinálni; bizalom; akció; kampány;
adomány;
3. témakör - Bevezetés
Ez az témakör értékes betekintést nyújt Önnek arra vonatkozóan, hogyan szeretné, ha
közönsége reagálna hirdetéseire. A válasz lehető legpontosabb meghatározása alapján
mérheti azt, hogy Ön és az ügyfél mit szeretne elérni kreatív munkájával. Ez segítséget
nyújthat abban, hogy világos elvárásokat állítson fel a hirdetésre vagy egy teljes kampányra
adott ideális válasz meghatározása szempontjából, ennek reálisnak kell lennie. Megtanulja,
hogyan kell felhasználni a három fő témát: „érezz”, „gondolj” és „csináld”. Különböző,
gyakorlatban bevált kreatív stratégiákat mutatnak be Önnek abban, hogyan nyerje el
ügyfelei bizalmát, és hogyan vezesse őket cselekvésre.
Vállalkozóként soha nem lehet teljesen megjósolni vagy ellenőrizni az ember reakcióját a
hirdetési kommunikációra. Különböző tényezők befolyásolják az emberek reakcióit: a kreatív
munka minősége, a verseny, a médiaválasztás és a külső tényezők, például a gazdaság
állapota. Ugyanakkor még mindig szükség van egy tervre. Stratégiai gondolkodási
képességei, kreatív képességeikkel együtt, hogy valaki más cipőjébe bújjon, segítenek
abban, hogy reális ideális választ adjanak hirdetéseire.
Gondolj. Érezz. Csináld.
Egy bizonyos módon „érezni” érzelmi reakciót igényel. Ez cselekvéshez vezethet, például
jótékonysági tevékenységhez.
Azonban az ügyfél válasza változhat, és vegyes reakciókat tartalmazhat, ezért tanácsos
meghatározni egy egyértelmű „kulcs” reakciót, amelyet hirdetése kiváltani kíván. Ezenkívül
nincs "legjobb" válasz - minden egyes reklámkampány egyedi, és sajátos megközelítéssel
fordul a problémához.
Gondolj - ha kihagyja a célközönség megszólításának egyik szakaszát, előfordulhat, hogy
nem teljesíti azt, amit a teljes kampányából szeretne. Például valószínűleg újfajta
gondolkozást szeretne elérni a célközönségénél, ahogy pl. Chiat / Day 1997-es amerikai
Apple-kampányában megfogalmazta ezt a kívánt fogyasztói választ a „Gondolkodj másként”
kampánysorban.
Csináld - Ha azt szeretné, hogy a célközönség kezdeti válasza cselekvést vonjon maga
után - a fogyasztók tegyenek valamit az Ön hirdetéseire válaszul - sürgősséget kell
sugallania. Például egy speciális promóció korlátozott időn belüli hirdetése azt jelenti, hogy a
kívánt fogyasztói reakció cselekvésorientált lesz az ajánlat előnyeinek kihasználására
(Taylor A., 2013). Az, hogy ezt kreatívan hogyan éri el, a kampánytechnikán múlik. Például,
ha a fogyasztó egy autóhirdetésre tesztvezetéssel válaszol, ez arra késztetheti őt, hogy
megvásárolja az autót.
Az érzelmi válasz cselekvéshez vezet
Az érzelmi válasz meglepően gyorsan oda vezethet, hogy az ember a szívroham tüneteivel
kapcsolatos kampányt követően intézkedik azáltal, hogy jótékonysági telefonon keresztül
pénzt adományoz a mobiljáról, vagy életmentő telefonhívást kezdeményez. 2008.
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augusztusában az Egyesült Királyság kereskedelmi televíziójának, az ITV1-nek hatmillió
nézője nézett meg egy kétperces filmet, amely egy szimulált szívinfarktust mutatott be.
Plakátok, nyomtatott kiadványok és rádió reklámozták ezt a kétperces reklámot, amely csak
egyszer került adásba. A British Heart Foundation megbízásából végzett kutatás szerint
ötből négy néző jobban megértette ezeket a tüneteket a reklámot követően. Becsléseik
szerint 70 ember élte túl azokat a szívinfarktusokat, amelyek megölték volna őket, ha ők
vagy a velük együtt tartózkodó személyek nem hívták volna gyorsan a mentőket a filmek
láttán.
Végül a legtöbb reklámkampány célja, hogy rábírja az embereket, hogy vásároljanak
valamit, adományozzanak, szavazzanak egy adott jelöltre - más szóval, hogy „tegyenek”
valamit.
A hatékony érzelmi válasz másik nagyszerű példája a bolgár karácsonyi jótékonysági
kampány.

1. kép: Margarita Doncheva által tervezett bolgár karácsonyi jótékonysági kampány logója.
Forrás: https://images.app.goo.gl/eqksdarR8DhjRAQaA
A bolgár karácsony jótékonysági kezdeményezés, amely immár 15 éve zajlik az ország
elnökének védnöksége mellett. Fő célja a beteg bolgár gyermekek kezelésére szolgáló
adománygyűjtés és a leglátogatottabb gyermekkórházak speciális eszközeinek
megvásárlása. A kampány logója, valamint hangvétele azonban újrateremti a bolgár
karácsonyi kezdeményezés ötletét, hogy ösztönözze az embereket az adományozásra. Két
téli kesztyű - az egyik nagy, a másik - babakesztyű, egymáshoz kinyújtva. A kép két - nagy
és kicsi - szívre emlékeztet, amelyek megérintik egymást. A színek fehér alapon zöldek és
pirosak, amelyek a bolgár zászló színeire emlékeztetnek. A kampány szövege: “Adj reményt
egy rászoruló gyermeknek!”

2. kép: A bolgár karácsonyi jótékonysági kampány képeslapja
Forrás: https://images.app.goo.gl/nCRwHKfuvEX1ScCx9
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Ennek eredményeként a kampány meghaladta a kezdeti elvárásokat, és 2 440 000 BGN-t
sikerült összegyűjteni a 2018/19-es kiadásban, és 551 különböző betegségben szenvedő
gyereket tudott segíteni, valamint összesen 1 585 770 BGN értékű orvosi eszközt sikerült
beszerezni 19 kórháznak.
Egy másik hatékony megközelítés, amely elősegíti céljainak elérését, az az, hogy
ösztönözze a kampány javaslatát, amelynek a fogyasztók kezdeti válaszára van szükség.
Megalapozott okokkal kell alátámasztani, megfelelő hangnemben közölni. Például a kívánt
közönségválasz az lehet, ha úgy érzi, hogy egy jótékonysági szervezetnek adományozni
érdemes. Azáltal, hogy soha nem kérnek nyíltan pénzt, az emberek többet adhatnak, mint
egyébként.
Például a közönség erőteljes érzelmi reakciója az apa-fia csapat - Rick és Dick Hoyt bátorságára és eredményeire arra készteti őket, hogy úgy érezzék, érdemes támogatni a
jótékonysági szervezetet. A „Team Hoyt” soha nem kér nyíltan pénzt.

3. kép: Apa 65 maratonon állt mögötte.
Forrás: https://www.pinterest.com/pin/480970435178722392/
Érzelmek és bizalom
A Ronseal egyértelmű példája annak a márkának, amely a reklámja révén eléri ezt a
választ. A kampány teljes sora: „Ronseal. Pontosan azt csinálja, ami a dobozra van írva”. Ez
a kifejezés bekerült az Egyesült Királyság nyelvébe, és szinonimája á vált a termékben, a
márkában való bizalomban is. Ennek a kifejezésnek a népszerűségét az adja, hogy nagyon
sok termék és szolgáltatás nem teljesíti azt, amit ígér, emiatt a fogyasztók csalódást
éreznek.
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4. kép Ronseal. Pontosan azt csinálja, amit az ónra ír.
Forrás: https://www.creativereview.co.uk/does-exactly-what-it-says-on-the-tin/
Összegzésként elmondható, hogy a három fő gondolat, a „gondolj”, az „érezz” és a „csináld”
sikeresen megvalósítható egy hirdetésben / kampányban annak érdekében, hogy kiváltsa a
kívánt vevői választ. A három szempont közötti ideális egyensúlyt a szerzőknek megfelelően
meg kell teremteniük, tisztában kell lenniük azzal, hogy a kiváltott érzelmi válasz miként
fogja ügyfeleiket cselekvésre ösztönözni.
Hivatkozások a 3. témakörben:
Fogelson M., „4 módszer a bizalom kiépítésére és a márka humanizálására”. Megjelent
2014. október 15-én a Moz.com-on. Utolsó letöltés: 2019.10.07.
Lekért:https://moz.com/blog/4-ways-to-build-trust-and-humanize-your-brand
Taylor A., (2013) Stratégiai gondolkodás a reklámkreatívok számára, Laurence King
Publishing Ltd 361-373 City Road, London, Egyesült Királyság
A bolgár karácsonyi jótékonysági kampány: Letöltve: https://www.bgkoleda.bg
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Feladatok
1. gyakorlat Márkaismeret
1a. Gyakorlat
Mondjon legalább 3 példát a márka ismertségére? Magyarázza el, mely márkák ugranak be
azonnal, amikor valamilyen mindennapi problémát tapasztal, például:
• Tartsa a WC-t frissen és tisztán;
• Fáj a feje
1b. Gyakorlat
Nézze meg a hirdetést. Magyarázza el, hol van az érzelmi értékesítési pont (ESP), és
milyen érzéseket vált ki? Támogatja-e az Ukraine International Airlines márkanevét?

1. kép: Ukraine International Airlines - szobrok. Ügynökségi hálózat: kaFe, Közzétéve /
közvetítve: 2012. november, Közzétéve: 2012. november 19
Forrás: https://www.adsoftheworld.com/media/print/ukraine_international_airlines_statues

1c. Gyakorlat
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Gondoljon arra, hogyan növelheti cége márkanevét? Az ismertetett kreatív eszközök közül
melyiket fogja alkalmazni és hogyan?

2. gyakorlat Csináljon az attribútumból hasznot
A legmeggyőzőbb előny elérése érdekében mindig kritikusan gondolkodjon termékén, és
tegyen fel magának olyan kérdéseket, mint például: „Miért higgyen nekem a közönségem?”
Jó ötlet, amikor éppen dolgozik egy terméken, ha az asztalán van - vagy legalábbis
fényképe van róla. Azonban az a feladata, hogy az attribútumból előnyt csináljon,
figyelembe véve a terméket:

1. kép: Egy frissítő ital banánból. 500 kalóriát tartalmaz 135 kalóriától 35 gramm
szénhidrátig.
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/food"Élelmiszer-vektor luis_molinero
készítette - www.freepik.com
A feladat:A szénhidrát és a kalória a legfontosabb összetevő, amely a fő tulajdonság. Jöjjön
legalább három olyan szlogen, amelyet fel lehetne használni egy nyomtatott hirdetésre,
amely a fő előnyöket jelentheti.

3. gyakorlat: TV reklámozás
Ennek a gyakorlatnak a teljesítéséhez el kell végeznie a „2. gyakorlat: Az attribútum előnnyé
alakítása” feladatot. Miután meghatározta a fő attribútumokat, állítson elő egy nagyon
egyszerű ötletet a tévéhirdetésről, amely azonnali cselekvésre késztetheti a fogyasztókat.
Gondoljon a hirdetés társadalmi hatására, valamint az ESP / USP-re.
Az ötlet legfeljebb 250 szót tartalmazhat.
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Jógyakorlatok
Első jógyakorlat Márka ismertség: Tartsa a terméket fókuszban
Ha a terméket fókuszban tartja, és annak előnyeit hozza összefüggésbe azzal, hogy a
fogyasztó hogyan tekint az adott termékre, akkor sokkal valószínűbb, hogy hatékony
reklámot hoz létre. Például globális márkaként a VW különböző politikai, gazdasági,
társadalmi, technológiai, környezeti és jogi körülmények között kommunikál. Bill Bernbach
úr, a DDB alapítója, aki elkészítette a híres VW „Think small” szlogent, ezt hajtogatta mindig:
„A termék. A termék. Maradjon a terméknél.” A termékközpontú reklám a VW védjegye, és
továbbra is a megkülönböztető, díjnyertes kreatív munkájukat irányítja a globális piacon.
A terméket azonban nagyon kreatív módon lehet megjeleníteni úgy, hogy finom üzenetet
közvetítsen. Nézze meg a hirdetést:

1. kép: VW hirdetés: A gazdaság próbál mondani valamit? Doyle Dane Bernbach (DDB)
Forrás: https://bhatnaturally.com/2010/06/10/volkswagen-beetle-curves-are-back-not-theads/
A fogyasztóknak küldött üzenetükben, miszerint a VW autók gazdaságosabbak, a DDB
grafikont készített, amely bemutatta a gazdaság visszaesését. Valójában a grafikon a VW
klasszikus „Beetle” nevű modelljének alakja. Az autó, mint modell magas szintű
márkaismeretet ért el, és az alakját megrajzoló vonal elég szép volt ahhoz, hogy felkeltse az
ügyfelek figyelmét.

2. kép. Az egyik legelső VW „Beetle” hirdetés, amelyet 1973-ban dobtak piacra.
Forrás: https://images.app.goo.gl/KnHu2gA6qTV2sQG4A
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Jó trükk azonban, ha talál egy régi, nagyon elavult modellt a termékről, amelyet hajlandó
hirdetni. A kép nagyszerű példa arra, hogyan lehet kiemelni egy termék ESP-jét.

3. kép: Bosch TDA2080GB Sensixx Steam hirdetés Bulgáriában. A lefordított szlogen a
„Teljes átalakulás”. A híres német márka 150. évfordulóján szentelik. Grafikus: Keti
Tserovska, a Bosch Bulgaria indította útjára.
Forrás: Tserovska K, (2014) Portfolio of Artworks.
A Bosch TDA2080GB Sensixx gőzölős vasaló nem rendelkezik olyan különleges
tulajdonságokkal, amelyek lehetővé tennék annak gyors felismerését az ügyfelek körében,
ezért a grafikus úgy döntött, hogy az ESP-t használja - megmosolyogtatja az embereket az
egyik legkorábbi Bosch modell láttán. A szlogen: „150 éves evolúció”.

Második jógyakorlat azonnali előnyök biztosítása
Amint arról a 2. témakörben beszéltünk, az ügyfelek teljesen tisztában akarnak lenni a
termék előnyeivel, és az Ön feladata meghatározni a termék tulajdonságait, és erőteljes
előnyökké alakítani őket. Nagyon jó gyakorlat, ha megpróbálja felvázolni a termékét, pl. a
fenti képen a grafikus ábrázolja a tetőcserepeket. Ez lehetővé tenné bizonyos attribútumok
és tények azonosítását, majd előnyökké történő megjelenítést. Még ha nem is jártas a
rajzolásban, ez a technika felszabadítja kreativitását és segít eldönteni, melyik előny
dominál.

1. kép: A termék vázlata rendkívül hasznos lenne. Hitel: Keti Tserovska
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Mindazonáltal minden apró részletre gondol - a fenti példában a fő tulajdonság, amelyet a
kerámiának neveztek - az az anyag, amelyből az új Tondach tetőcserepeket gyártották. A
Science Learning Hub szerint a kerámia „szervetlen nemfém szilárd anyag, amely fémből
vagy nemfém vegyületekből áll, amelyeket megformáltak, majd magas hőmérsékletre
melegítve megkeményedtek. Általában kemények, korrózióállóak és törékenyek.” Az
ügyfelek fenntartható, hosszú élettartamú tetőcserepeket szeretnének beszerezni, hogy
elkerüljék a tetők rendszeres karbantartását és rekonstrukcióját. Ennek figyelembevételével
a grafikus egy értelmes szlogennel állt elő: „Egy kerámia pajzs otthonában”.
Az emberek biztonságban akarják magukat otthon érezni, és a „pajzs” szó egyértelműen
indukálja ezt a jelentést.

2. kép. Tondach nyomtatott hirdetése: „Egy kerámia pajzs otthonának.”, Bulgáriában 2015ben indult. Hitel: Keti Tserovska.
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?
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• 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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