
Összefoglalás

Az eredmények alapján az átlagos márkaismert-
ség az olvasók körében magasabbnak bizonyult, 
mint a nézők esetében. Ha a néző csoport átla-
gos márkaismertségét a 100-as bázisszámban 
állapítjuk meg, akkor a 15-59 éves korcsoportba 
tartozó olvasóknál ez az érték 114-et mutat, azaz 
a nyomtatott sajtót intenzíven fogyasztó alanyok 
14%-al nagyobb arányban képesek márkaneve-
ket spontán felidézni.
Az eredmények azt mutatják, hogy az üzenetek 
sokkal kevésbé rögzülnek a csak tévében futott 
kampányoknál, mint a televízióban és sajtóban 
párhuzamosan előforduló reklámoknál. A csak 
tévében látott kampányok 100-as bázisértéké-
hez képest a két médiumon egyaránt szereplő 
reklámok kampányismertségi mutatója eléri a 
131-es értéket.
A felismerés esetében a vizsgálatok azt mu-
tatták, hogy a kizárólag tévés kampányok fel-
idézési eredményekhez képest a multimédiás 
kampányok 19%-al jobb eredményt mutattak. A 
szinergiahatás alapján a sajtó 7 százalékponttal 
növeli meg a kampányok hatékonyságát azonos 
összköltésű kampányok esetén, azzal szemben, 
ha csak televíziót alkalmaznak egy termék hir-
detésekor.
Az azonosítás és felismerés hányadosát nézve a 
multimédiás kampányok sokkal jobb arányt mu-
tatnak, mint a monomédiások, azaz a televízió 
és a sajtó együttes használatának köszönhetően 
az azonosítás értéke jóval közelebb kerül a felis-
meréshez. Vagyis ezek arányszámok bizonysá-
ga szerint is a kommunikációs tevékenység so-
rán a multimédiás hatás egyértelműen működik.
A multimédiás kampányok hatékonyságának 
egyik mérőeszköze a vásárlásra ösztönzés 
mértékének megállapítása. A kutatás eredmé-
nyei alapján ebben a dimenzióban is a vegyes 
(TV+sajtó) kampányok bizonyultak hatéko-
nyabbnak, hiszen a csak TV-ben futott kampá-
nyok 100-as bázisértékéhez képest a multimé-
diás kampányok vásárlásra ösztönző mértéke 
122-es értéket ért el.

1. Kampányismertség

1.1 Rövid módszertani háttér

A kampányismertség vizsgálata tulajdonképpen 
két részből tevődik össze: konkrét reklámok és 
kampányok ismertségének feltárása mellett a 
spontán márkaismertség feltérképezése is része 
a kutatásnak, hiszen a fogyasztók elsősorban 
a hirdetésekben szereplő márkákra, az ajánlott 
termékekre, illetve szolgáltatásokra figyelnek, és 
nem magukra a reklámokra.

A márkaismertség vizsgálatakor a kutatások 
alapvetően kétféleképpen járhatnak el. Egyfelől 
érvényes válasznak tekinthető, és eredményként 
rögzíthető az interjúalanyok által spontán felso-
rolt összes említés, másfelől viszont csak azokat 
a márkákat érdemes elemezni termékkategóriák 
szerint rendezve, amelyekkel az adott kutatás 
későbbiekben konkrétan is foglalkozik majd. A 
jelen felmérés a második módszert alkalmazta, 
azaz kizárólag azokat a márkákat fogadta el ér-
vényes válaszként, amelyek konkrétan előfor-
dultak a vizsgált közel hatvan kampányban.

A márkaismertség elemzése során a kutatók 
két almintát vizsgáltak részletesen: az intenzív 
– szinte kizárólag csak – televíziónézőket és a 
főként sajtóból tájékozódó olvasókat. A nézők tá-
borába tartoznak azok az alanyok, akik intenzív 
televízió-fogyasztónak számítanak, ugyanakkor 
igen ritkán fordítanak időt sajtótermékek olvasá-
sára, azaz ez a tevékenység kevésbé jellemző 
rájuk. Az olvasók pedig pontosan az ezzel ellen-
tétes hozzáállású válaszadók köréből kerültek ki.

1.2 Márkaismertség

Az eredmények alapján az átlagos márkaismert-
ség az olvasók körében magasabbnak bizonyult, 
mint a nézők esetében. Ha a néző csoport átla-
gos márkaismertségét a 100-as bázisszámban 
állapítjuk meg, akkor a 15-59 éves korcsoportba 
tartozó olvasóknál ez az érték 114-et mutat, azaz 
a nyomtatott sajtót intenzíven fogyasztó alanyok 
14%-kal nagyobb arányban képesek márkane-
veket spontán felidézni. Ez az arány a 18-49-es 
korcsoportban sem változik jelentősen, az olva-
sók átlagos márkaismertsége 112.
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1. ábra

Ezek az eredmények szoros együtt járást mutat-
nak a reklámattitűd elemzésekkel, és megerő-
sítik azt a hipotézist, miszerint azok a médiafe-
lület típusok, amelyekkel szemben az emberek 
elfogadóbbak, azok a reklámozás során is ha-
tékonyabbnak bizonyulnak. Konkrétumukra le-
fordítva tehát: a jelen kutatás attitűd vizsgálatai-
ból kitűnik, hogy míg a sajtóhirdetések létezését 
és megjelenését a nyomtatott médiumokban az 
emberek többsége elfogadja, és tulajdonképpen 
természetesnek tekinti, addig a televízióban su-
gárzott reklámokat a lakosság döntő hányada 
egyértelműen zavarónak és nem kívánatosnak 
tartja (konkrét mutatókat ld. a reklámattitűdöt 
vizsgáló részben). A márkaismertség eredmé-
nyei pedig azt támasztják alá, hogy a fentiekből 
következően az emberek jóval kevésbé hajlan-
dóak odafigyelni a tévéreklámok, mint a sajtóhir-
detések tartalmára.

1.3 proven ad recall

A kampányismertség mérésekor sokszor prob-
lémát jelent, hogy a márkák, illetve a konkrét 
kampányok, reklámok ismeretsége jelentős mér-
tékben összefolyik az interjú alanyok fejében. A 
legtöbb ember a nagyon ismert, számtalanszor 
látott és mindenhol előforduló márkák esetén 
hajlandó úgy emlékezni, hogy a márka konkrét 
kampányait, reklámjait is látta, ismeri, fel tud-
ja idézni. Eme torzító hatás kiküszöbölésére a 
Szonda Ipsos kutatásai során és a jelen kutatás 
esetében is a „proven ad recall”, azaz az „ellen-
őrző reklám–visszaidézés” módszerét használta” 
Ennél a módszernél az adatrögzítők összesen 
három kérdést tesznek fel az alanynak, amelyek 
közül a két utóbbi a spontán emlékezést hivatott 
ellenőrizni. Az első kérdés, a „Mely kampányok-

ra emlékszik?” esetén a válaszadók általában 
felsorolják az eszükbe jutó, reklámokban is lát-
ni vélt márkákat. A „proven ad recall” azonban 
ennél a pontnál nem áll meg, hanem a második 
kérdéssel rákérdez a felidézett kampány vagy 
reklám tartalmára: Mire emlékszik ebből a rek-
lámból?. A harmadik kérdés pedig tovább ár-
nyalva az eredményt a kampány legfontosabb 
hívószavaira, vagyis magára az üzenetre kérdez 
rá. A spontán kampányismertség vizsgálatakor a 
„proven ad recall” módszer esetén csak a válasz 
érvényes, amelyben a második vagy harmadik 
kérdés egyikére helyesen felelt az interjúalany.
Csak a televízióban futott kampányok ismertsé-
dének eredményeit 100-nak véve, a tévében és 
sajtóban párhuzamosan is szerepelt reklámok 
„proven ad recall”-ja 129. Az eltérés azt jelzi, 
hogy a tévé és sajtó kombinált alkalmazása min-
denképpen képes javítani a kampányok haté-
konyságán, hatásosságán abban az esetben, ha 
a két típus teljes médiaköltése azonos nagyságú.

A kérdést a kvantitatív kutatás is tovább vizs-
gálta a „proven ad recall” módszer harmadik 
kérdésére adott válaszok, azaz a reklámokban 
szereplő üzenetek visszaidézésének továb-
bi elemzésével. Az eredmények azt mutatják, 
hogy az üzenetek sokkal kevésbé rögzülnek a 
csak tévében futott kampányoknál, mint a tele-
vízióban és sajtóban párhuzamosan előforduló 
reklámoknál. A csak tévében látott kampányok 
100-as bázisértékéhez képest a két médiumon 
egyaránt szereplő reklámok kampányismeretsé-
gi mutatója elérte a 131-es értéket. A „proven ad 
recall” harmadik kérdésének vizsgálatakor tehát 
még inkább előtűnik a „szó elszáll, az írás meg-
marad” elv igazsága.

2. ábra



1.4 Brand equity

A médiafelületek hatásfokát azonban nemcsak a 
visszaidézés, azaz a rövidtávú hatások határoz-
zák meg, hanem a hosszabb távú eredmények 
is. Vagyis a recall mellett fel kell mérni az utóbbi, 
azaz a brand equity alakulását is. A két mutató 
vizsgálatakor a kutatás a következő eredménye-
ket hozta: a recall esetén a csak tévés reklámok 
100-as mutatójához képest a televíziós és sajtó 
kombinációja sajtó kombinációja 119-es értéket 
mutatott, míg a brand equity-nél 109-es értéket. 

Összefoglalva, hogy a kampányismertség vizs-
gálatának minden mutatója szerint a televízió 
és a nyomtatott sajtó együttes és párhuzamos 
használata egyértelműen hatékonyabb és ha-
tásosabb, mintha az adott kampány kizárólag a 
tévében futott volna. Ráadásul a kvantitatív fel-
méréseredményei a válaszadóknak a kvalitatív 
kutatások során rögzített  elvárásait is rögzített 
elvárásait is tükrözik, miszerint egyetlen média-
csatorna használata nem elegendő a hatékony 
kommunikáció eléréséhez.

3. ábra 

Az alábbi táblázatban összefoglalva mutatjuk 
be azokat az egyes állítások esetében jelentke-
ző – a szocidemográfiai háttérváltozók mentén 
tapasztalt eltéréseket, melyek esetében az átla-
gosnál (108 pont) magasabb illetve alacsonyabb 
volt a brand  equity értéke.1

   

alacsonyabb magasabb
Brand equity 

• férfiak • városokban élők
• megyeszékhelyeken élők • 30-39 évesek
• 18-29 évesek • gazdaságilag
• gazdaságilag inaktívak    aktívak
• 8 általánost és • diplomások
   szakmunkásképzőt • ESOMAR AB
   végzettek    státuszúak
• nem intenzív sajtóolvasók • intenzív sajtóolvasók
  de intenzív TV-nézők    és TV-nézők

2. hirdetésazonosítás

2. 1 Rövid módszertani háttér
A hirdetésazonosítás vizsgálatakor nyert külö-
nös jelentőséget az a tény, hogy a jelen kutatás 
esetében, a nemzetközi törekvésekkel összhang-
ban, úgynevezett recontact kutatásról beszé-
lünk, azaz a módszertannál leírtaknak megfele-
lően a felmérés mintájában csak olyan alanyok 
szerepeltek, akik valóban látták a vizsgált közel 
hatvan kampányt. Így az már nem volt kérdés, 
hogy a válaszadók találkozhattak-e az adott hir-
detéssel, hanem közvetlenül arra irányulhatott a 
figyelem, fel tudják-e idézni a látottakat. Mindez 
azért rendkívül fontos szempont, mert a reklám-
kutatások modern elmélete szerint azokat a mi-
nőségileg elért fogyasztókat kell értékelni, akik 
valóban találkozhattak az adott kampánnyal, és 
nem általában fogyasztókat, akik valaha, valami-
kor valahol, véletlenszerűen láthatták valamelyik 
reklámot – hiszen esetükben a médiatervezést, 
-vásárlást lehet csak minősíteni. A hirdetésazo-
nosításnál hatványozottan érvényes ez az elvá-
rás, hiszen az interjúalanyok csak akkor tudnak 
azonosítani bármit, ha azt előzőleg valóban lát-
hatták. A kutatásnak ebben a részében két dol-
got vizsgáltunk: egyrészt felismerést, azaz, hogy 
a válaszadó valóban látta-e az adott reklámot, 
fel tudja-e idézni: másrészt pedig azt, hogy az 
emlékek alapján képes-e azonosítani a hirdetést. 
A hirdetésazonosítás úgy zajlott, hogy a bemu-
tatott reklámokból a kutatók kitakarták az adott 
márkára vonatkozó összes direkt utalást, a logót 
és a márka nevét. (Tehát nem szerepelt egy-egy 
hirdetés logója, de a zene, a szöveg és a jelleg-
zetes márkajegynek számító színek igen.)

1 Természetesen minden kategóriában magasabb volt az érték a csupán monomédiás (TV) kampányokhoz képest. A táblázat azt mutatja, hogy mely csoportokban adott többet, mely csoportokban 
kevesebbet az átlaghoz képest a multimédiás hatás a brand equity értékéhez.



2. 2 Kampányok felismerése

A felismerés esetében a vizsgálatok azt mutat-
ták, hogy a - kampányok felidézési eredmények-
hez képest a multimédiás kampányok 19%-kal 
jobb eredményt mutattak. A szinergiahatás a 
sajtó 7 százalékponttal növeli meg a kampányok 
hatékonyságát azonos összköltésü kampányok 
esetén, azzal szemben, ha csak televíziót alkal-
maznak azzal szemben, szemben, ha csak te-
levíziót alkalmaznak egy termék hirdetésekor. A 
különböző célcsoportokra való bontások alapján 
jól látszik, hogy a kampányok hirdetéseinek fel-
ismerése tekintetében az AB vagyoni státusszal 
rendelkezők esetében még nagyobb a különb-
ség a mono, illetve a multimédiás kampányok 
esetében: a multimédiás esetükben 23%-kal 
magasabb felismerési eredményt hoztak. 

 
  

4. ábra

A médiafogyasztási csoportokat tekintve a leg-
nagyobb eltérést az intenzív sajtó, nem intenzív 
TV célcsoportban találhatunk: az ő esetükben 
ad legtöbbet a sajtó a kampányok felismerésé-
hez (22 pont), míg a legkevesebbet nyilvánvaló-
an az intenzív TV, és nem intenzív sajtó csoport 
esetében (17 pont).

5. ábra

A lakóhely típusa szerint jelentősebb eltérés nem 
mutatkozott a kampányok hirdetéseinek felisme-
rése tekintetében: a községi lakosok esetében 
valamivel többet adott a felismeréshez a multi-

médiás hatás, míg Budapest esetében kicsivel 
kevesebbet.

6. ábra

Az iskolai végzettség tekintetében a legalacso-
nyabb iskolai végzettséggel rendelkező csoport 
esetében az átlagnál valamivel kisebb mérték-
ben számított, hogy a kampány a TV mellett saj-
tóban is futott, míg a középiskolai végzettségűek 
esetében jelentős mértékben érvényesült a mul-
timédiás hatás.

7. ábra

Az alábbi táblázatban összefoglalva mutatjuk be 
azokat az egyes állítások esetében jelentkező 
– a szocidemográfiai háttérváltozók mentén ta-
pasztalt – eltéréseket, amelyek esetében az átla-
gosnál (109 pont) magasabb illetve alacsonyabb 
volt a kampányok hirdetéseinek felismerése.2

    alacsonyabb magasabb
Sajtó- és TV • 15-17 évesek  
-kampányok • 8 általánost  • férfiak
felismerése   végzettek   • 50-59 évesek
   érettségizettek
 • nem intenzív
   sajtóolvasók,  
   de intenzív TV-nézők • ESOMAR AB 
       státuszúak
2. 3 Kampányok azonosítása

Ha a valós hatásokat kívánjuk értelmezni: nem 
csupán a felismerést mérte a kutatás, hanem az 



adott termék-szolgáltatás azonosítása is az elem-
zés témaköre volt. (Azonosítás alatt a termék vagy 
hirdető legfontosabb üzenetét kell valamilyen 
módon visszaadnia a válaszadónak, bizonyítva 
ezzel azt, hogy a tervezett üzenetek el is jutott a 
befogadóhoz.)   A  szinergiahatást vizsgálatakor 
az azonos eredményeit elemezve a sajtó   kife-
jezetten nagymértékben, összesen 13 százalék-
ponttal növelte meg a kampányok hatékonyságát. 
(Az azonosítás kérdéskörnél  a kutatás már kizá-
rólag a szinergiahatást vizsgálta.) A hirdetésazo-
nosítás kiemelt fontos arányszáma az azonosítás 
és a felmérés hányadosa, hiszen minél közelebb 
áll egymáshoz a két mutató, azaz minél közelebb 
esik, azaz minél közelebb esik a hányados értéke 
az 1-hez, annál eredményesebbnek  tekinthető a 
reklám. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ideá-
lis esetben, hogy minden felismert kampányt egy-
ben azonosítani is tudunk, tehát ha valaki látta az 
adott hirdetést, akkor ezzel együtt automatikusan 
az üzenetet dekódolta és rögzítette, tehát eredmé-
nyes volt a kommunikáció. Az elemzések alapján, 
az azonosítás és felismerés hányadosát nézve a 
múltmédiás kampányok sokkal jobb arányt mutat-
nak, mint a monomédiások, azaz a televízió és 
a sajtó együttes használhatóan köszönhetően az 
azonosítás értéke jóval közelebb kerül a felisme-
réséhez. Vagyis ezen arányszámok bizonysága 
szerint is a kommunikácós tevékenység során a 
multimédiás hatás egyértelműen működik.

8. ábra

A hirdetések azonosítása tekintetében a Buda-
pesti lakosok esetében az átlagnál nagyobb mér-
tékben járul hozzá a multimédiás hatás a kampá-
nyok hirdetéseinek azonosításához (117 pont). A 
különböző médiafogyasztási csoportokat tekintve 
jelentősebb eltéréseket nem találunk: minden cél-
csoportban 12 -13 pontot ad a sajtó az azonosí-
táshoz, a csupán monomédiás (csak TV-ben fu-
tott) kampányok azonosításához képest.

9. ábra

10. ábra
A korcsoportok közti eltéréseket tekintve látható, 
hogy az 50-59 évesek esetében járul a multimé-
diás hatás a legnagyobb mértékben az azonosí-
tás növeléséhez, míg az átlagnál kisebb mérték-
ben a 15-17 évesek esetében.

11. ábra
Az alábbi táblázatban összefoglalva mutatjuk 
be azokat az egyes állítások esetében jelentke-
ző – a szocidemográfiai háttérváltozók mentén 
tapasztalt eltéréseket, melyek esetében az átla-
gosnál (113 pont) magasabb illetve alacsonyabb 
volt a kampányok hirdetéseinek felismerése.2

  alacsonyabb magasabb
Sajtó- és TV • 8 általánost  • budapestiek
-kampányok   végzettek  • érettségizettek  
azonosítása    • ESOMAR C2
        státuszúak  
     • 50-59 évesek

2 Természetesen minden kategóriában magasabb volt az érték a csupán monomédiás (TV) kampányokhoz képest. A táblázat azt mutatja, hogy mely csoportokban adott többet, mely csoportokban 
kevesebbet az átlaghoz képest a multimédiás hatás a kampányok felismeréséhez.


