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Kedves Olvasó!

Az Atmedia belépett az online piacra,   
stratégiai�partnerségben�a�Printimusszal.

Matolcsy Ádám cégéé lett az Origót is kiadó New Wave Media Group,  
amely�korábban�egyesült�az�Evomedia�sales�house-szal.

A Nosalty a Central Médiacsoporté lett.

Az Index.hu a Magyar Fejlődésért Alapítvány kezébe került.

MÉDIA

Az elmúlt egy évet nehéz röviden értékelni, 
de egy szakmabeli barátomnak mégis sike-
rült: ami rossz volt, rosszabb lett, ami izgi, 
folytatódott. Azt már én teszem hozzá, hogy 
a rossz irányok elkerülése, és az izgis témák-
ból az üzletileg is sikeresek kiválasztása 
most az igazi kihívás. Szerintem ezért a piaci 
szereplők idei fő stratégiai feladata, hogy fel-
állítsanak egy világos információs és értéke-
lési rendszert, hogy segítségével helyesen 
válasszanak a lehetőségerdőben. Mert se 
idő, se ember, hogy ne csak a legkecsegte-
tőbbekkel foglalkozzunk. A rengeteg elemmé 
töredezett eszköztár, a több száz perszónára 
bomlott célcsoport és vele a megsokszoro-
zódott hirdetésverziók vagy a big data feldol-
gozása eleve óriási munkaidőigénnyel bír-
nak. Egyszerűen nem fér bele, hogy mással 
molyoljunk, mint ami a LEGhatékonyabb, LEG -
perspektivikusabb, LEGgyorsabb. Az e ner  gi-
áinkat ezek kikutatására, megértésére, kima-
xolására kell fordítanunk. Ehhez fel kell ten-
nünk kínzó kérdéseket is, párat kezdetnek 
összegyűjtöttem.

Médiaként tudsz-e annyit a (vásárló)közön-
ségedről (kik ők, mikor mit csinálnak, mit sze-
retnek), mint például a Tesco hirdetőként a 
sajátjáról? Vagy az elérésszám szót mormol-
gatod még mindig? 

Szakmai kérdésekben jól eltájékozódsz a 
poszt- és kommentmodern médiában? Ma-
gyarán: az ízlésvilágodba kapaszkodva lesed 
itt is a rokonlelkű okost, és álhírhullámokon 
szörfözöl, csakúgy mint magánemberként? 
Ne adj Isten, már magad is véleménybubo-
rék-fújó önigazmegmondó influenceleb 
vagy, és csuklóból álhíreket is osztasz?

Felkészültél-e, hogy teljesen elengedd a 
márkád fölötti kontrollt, ha téged is elkap az 
influencerjárvány? A kockázatokról és mel-
lékhatásokról kérdezz meg bárkit, aki dolgo-
zott a megbízható influencerekkel!

Ugye világos, hogy a Facebook- vagy az 
Insta-oldalad nem a tiéd? Se márkaként, se 
magánemberként. Ha netán nem, akkor egy 
váratlan algoritmusváltás vagy épp egy cuki-
ság adatlopó kvíz máris elhozza a megvilá-
gosodást.

Szívedet díszbe öltöztetve ünnepled te is a 
Black Friday-t? Csak óvatosan, nehogy egy-
szer tényleg munkaszüneti nap legyen! (Bár 
ha a munka ünnepe is az…)

A 110% kedvezményre kattintanak még a né-
pek, vagy ez már kevés?

A GDPR a g. drága probléma rövidítése?

A videós az új Flash-es, csak már nem pixel-
méretre mutálja a hirdetéseket, hanem plat-
formokra?

DSPSSPDMPAMPRTBDCOATDCPCPPCPPVV
TCCPLCPA – folytatod?

Folytassuk,
Soós Gergely

Fotó: Andrási Zsolt
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...és további földcsuszamlások

Hogy miért e furcsa cím? Egy évvel 
korábban a Digitális Média Tények Könyve mé-
dia rovatának összefoglalója a „Földcsuszam-
lások” címet kapta. Utaltunk ezzel arra, hogy 
gigaüzletek köttettek (Mediaworks–Pannon 
Lapok Társasága), hagyományos médiamár-
kák tűntek el (Népszabadság), és az online ki-
adók körül is sűrűsödött a levegő (a CEMP-et 
feldarabolták, az Origo pedig összebútorozott 
sales vonalon a New Wave Mediával). A piacra 
itt-ott féket rakott a hatóság (RTL Magyaror-
szág–Central Médiacsoport), máshol a piac 
járta a maga útját, még ha kisebb léptékben is 
(pl. Index és NoSalty kísérletezése a chatplat-
formokon). 2017-ben nagyjából ugyanez foly-
tatódott.

A múlt év egyik legjelentősebb fo
lyamata az Origót is kiadó New Wave Media 
Group formálódása volt. A 2017 áprilisától az 
MTVA digitális felületeit is értékesítő cégcso-
port Matolcsy Ádám vállalkozásának tulajdo-
nába került. Az NWM megvásárolta az 
Evomediát, ami a saleshouse-piac erőviszo-
nyait bolygatta meg.

Ezzel párhuzamosan az Atmediá
ban tulajdont szerzett Mészáros Lőrinc, majd 
2018 januárjától a televíziós szegmensben  
piacvezető értékesítőház belépett az online 
piacra is, partnerségben a Printimusszal.  
A portfólióba tartoznak az – Andy Vajna tulaj-
donába került – Lapcom, a TV2, az MTVA digi-
tális felületei, a Femcafe, az IKO Digital és a 
Mandiner.

Miközben az Atmedia és a NWM 
nőttek, a CEMP Sales House más típusú át-
alakuláson megy át. Utóbbi hosszú évekig 
klasszikus médiatulajdonosi sales house-ként 
funkcionált, de ez átalakult, miután elkezdő-

dött a Spéder-médiabirodalom feldarabolása, 
amelynek részeként az Index alapítványi tulaj-
donba (és Simicska Lajos árnyékába) került. A 
sales house azonban továbbra is működik, és 
jelenleg is az egyik legfontosabb szereplő.

A Magyar Nemzet áprilisban jelent 
meg utoljára. Hogy mi lesz a lappal és az 
Mno.hu online felülettel, az lapzártánkkor még 
kérdéses, ahogyan nem rendelkeznek biztos 
jövőképpel a Heti válasz és a HírTV, valamint 
ezek digitális felületei és a Heti válasz résztu-
lajdonában álló Digitalstand.hu sem.

Újra aktiválta magát azonban a 
Zoom.hu, Qubit néven pedig a 444.hu ki-
adója indított tudományos online lapot. Szin-
tén izgalmas kísérlet a Ringier Axel Springer 
Z-generációs portálja, a Noizz.hu. A NoSalty a 
Central Médiacsoport tulajdonába került, ami 
a női-gasztro szegmensben jelentős fejle-
mény.

Bár az RTL Magyarország nem vá
sárolhatott részt a Central Médiacsoport 
digitális portfóliójában, de nem tett le online 
terveiről. A médiacég új stratégiát hirdetett 
meg, amely a digitális videótartalmakat a tele-
víziós tartalmakkal egy szintre emeli, valamint 
megújította az RTL Most catch-up TV szolgál-
tatást. VoD vonalon fejlesztett a Fox, az HBO 
pedig regionálisan kezdte meg a televíziós 
előfizetéstől független HBO Go értékesítést.

2017ben az influencerek haszná
lata jogi és szakmai értelemben  
is nagyot lépett előre. Előbbi szempontból a 
GVH aktivitása, utóbbiból pedig az „influencer 
sales house-ok” és az influencer együttműkö-
désekre szakosodó ügynökségek megjelené-
se említendő.

Több, mint

internetezőt érünk el5 millió 
M E D I A

M E D I A
Élen
az online
elérésben

EvoMedia-180407-print-A-B.indd   2 2018. 04. 09.   12:54:46
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Az elmúlt év a social médiában

A story már minden platformon 
megtalálható
2016–2017-ben e Snapchat uralta biroda-
lomban lassan, de biztosan alkonyodni kez-
dett. A Facebook és platformjai teljes pályás 
letámadást indítottak, és immáron minden 
platformjukon nem csak hogy elérhetővé 
vált a stories mint új tartalomtípus, hanem a 
fogyasztók és a márkák is nagy tömegek-
ben használták. Különösen az Instagramon 
volt nagyon látványos, ahogy a márkák be-
építették a kommunikációjukba ezt a for-
mátumot. 

2016 közepén a Snapchat vitte a prímet a 
story formátum napi aktív felhasználói 
számát tekintve 148 millió userrel, 2017 
végére azonban mind az Instagram Story, 
mind a 2017 februárjában indított WhatsApp 
státusz is már 300 millió felhasználóval 
rendelkezett, amíg a Snapchat alig ért el 
értékelhető növekedést. A csatát csak még 
érdekesebbé teszi az, hogy 2017 márciusától 
már Messengeren és Facebookon, júniusától 
Skype Highlights-on, 2017 novembere óta 
pedig már YouTube-on is készíthetünk ilyen 
tartalmakat.

A Facebook algoritmusának 
változása és hatásai
Nem hozott nagy meglepetést a márkák és 
az ügynökségek számára, hogy az évek óta 
visszaeső organikus elérés tovább csök-
kent, azonban a 2018 elején a Facebook fő-
vezére által bejelentett algoritmusváltozá-
sok – miszerint a barátaink tartalmainak 
előtérbe állítása miatt az eddig is alacsony 

organikus elérésből még kevesebb várható, 
valamint a tag-, like-, kommentvadász tartal-
mak háttérbe szorítása miatti engagement 
csökkenés – mégis nagy „riadalmat” keltettek 
a marketinges körökben. 

Milyen alternatív megoldások 
kínálkoznak a márkák számára?
Nincs új a nap alatt, inkább a korábban is 
meglévő eszközök előtérbe helyezése je-
lenthet megoldást: a releváns és minőségi 
tartalom, valamint a jól célzott hirdetések 
beállítása mellett ismét előkerültek a 
Facebook csoportok, amelyeket már márka-
oldalakhoz is lehet csatolni, és amelyekben 
várhatóan nagyobb interakciót és elérést 
remélhetnek a használók.

A csoportok mellett a chatbotok további 
terjedése várható 2018-ban, amelyek az 
1-on-1 kommunikációban hozhatnak újfajta 
megközelítést a márkaoldalaknak. A formá-
tumokat tekintve pedig a videók további 
terjedése várható, 2017 év végére a magyar 
márkaoldalak tartalmainak már 15 százaléka 
videó volt (egy évvel korábban ez még 5% 
körül mozgott). A videós megoldásokon be-
lül pedig a live videók lehetnek azok, ame-
lyek segíthetnek az oldalak menedzselőinek 
abban, hogy az üzenetüket a lehető legtöbb 
releváns felhasználóhoz juttathassák el.

#viber #kutatás #demográfia


A hazai Viberhasználók összetétele

A Nagy Viberkutatás

Kor

16% 21% 24% 20% 13% 7%
18–24 éves 25–34 éves 35–44 éves 45–54 éves 55–64 éves 65 év 

feletti

Végzettség

9% 27% 39% 24%
8 általános Szakiskola Gimnázium, középiskola Főiskola, egyetem

Régió

29% 37% 34%
Nyugat-Magyarország Kelet-Magyarország Közép-Magyarország

(Budapest és Pest megye)

Nem

51% 49%
Nő Férfi

Település jellege

26% 34% 20% 21%
Falu Város Megyeszékhely Főváros/Budapest

A nyugat-magyarországi viberezők viszonylag 
alacsonyabb arányának okai között lehet, hogy 

a szomszédos Ausztria tipikus „WhatsApp-ország”.

Ha mélyebbre ásnál, látogasd meg 
a neo.viberkutatas.hu oldalt!

Tudtad?

Forrás
neo-Inspira Research, Nagy Viberkutatás 2017. 

Az adatok a felnőtt internetezőkre reprezentatívak.



A számértékekben nem mutatunk tizedesjegyeket, minden részadatot – a kerekítési 
szabály szerint lefelé vagy felfelé kerekítve – egész számmal írunk és ábrázolunk. 
Ezért azoknál a kérdéseknél, ahol a kitöltők csak egyetlen választ adhattak meg, 
azaz ahol a válaszbeli részelemek összessége a 100%-ot adja ki, esetenként előfor-
dulhat, hogy a kerekítések miatt – az egyes kerekített elemeket összeadva – az „ösz-
szesen” nem pontosan száz százalékra jön ki.
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Így vibereznek a 16–49 évesek

Ha szeretnél még többet megtudni 
a viberezőkről, és ötletekre van szükséged 
az eredményes megszólításukhoz, keresd 

Ferit a novak.ferenc@neo-interactive.hu 
címen!

Nagy EMOJIMESTER, 
és szereti az érzelmeit 
matricákba önteni

Leginkább 
RUHÁZATI, KOZMETIKAI 

ÉS SZÉPSÉG ÁPOLÁSI 
MÁRKÁKAT követ

Szívesen látna több 
AKCIÓT, KUPONT 

A MÁRKÁKTÓL

Nyitott a Viberen keresztüli 
vásárlásra: jöhet a FILM, a KÖNYV, 
a ZENE, HA PEDIG FIZETŐS 
MATRICA, AZ LEGYEN VICCES

KULTÚRÁÉRT FIZETNE, matricáért 
viszont akkor, ha az eseményhez kötött, 
és segíti a személyisége kifejezését

A stickerek hidegen hagyják, 
de SZÍVESEN CHATEL 
CSOPORTOSAN, akár 
munkatársakkal is

TAXIT  
RENDELNE, 

ISMERKEDNE 
ÉS SPORT

ESEMÉNYEKET 
SZÍVESEN 
KÖVETNE 

a platformon

Szerinte BOTOKKAL 
BESZÉLGETNI INKÁBB 
VICCES, mint idegesítő

#viber #profil #érdeklődés


Forrás
neo-Inpsira Research, Nagy Viberkutatás, 2017. 

A fenti adatok a 16–49 éves hazai internetezőkre reprezentatívak.



A viberezők átlagosan 1,6 funkciót használnak, és a megkérdezettek több 
mint fele nyitott lenne valamilyen márka, média vagy cég oldalának követésére. 

Ennyi infó nem elég? Látogass el ide: a neo.viberkutatas.hu oldalt!

Tudtad?

#viber #funkciók #márkák


A VIBER FUNKCIÓINAK HASZNÁLATA

MILYEN TÍPUSÚ MÁRKÁKAT, MÉDIUMOKAT 
KÖVETNÉNEK A FELHASZNÁLÓK?

19%
18% 18%

17%

13% 13% 12% 12%

10%

77%

41%

15%
12%

9%

4%

1% 1%p
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Forrás
neo-Inpsira Research, Nagy Viberkutatás, 2017. 

A fenti adatok a 16–49 éves hazai internetezőkre reprezentatívak.
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Hogyan látják a marketingesek  
a chatplatformokat?

Tavaly decemberben lépett az online hirde-
tési piacra a tévés piacvezető sales house, az 
Atmedia. Már az indulás nagy szereplőkkel, 
minőségi portfólióval történt (Mediaworks, 
Lapcom, Inform Média, Printimus, TV2 cso-
port, IKO digital, Magyar közmédia), amelynek 
további bővülése várható. Az egyedi felhasz-
nálókat tekintve a piacon a portfóliójuk indu-
láskor már a negyedik-ötödik legnagyobb 
volt (RU: 4 170 511, PV: 210 057 754 - forrás: 
Gemius DKT OLA, multiplatform, hazai 15+, 
2018. 03.). 

Az Atmedia működésének első 7 éve jellem-
zően a tévéről szólt, ám a hirdetők igényei 
diverzifikáltabbak lettek, az online nagymér-
tékben felértékelődött az elmúlt néhány év 
alatt.

Az elmúlt évtized során rengeteget változott 
a technológia és a fogyasztási szokások is. 
Ma már nem a tv és az online harcáról, ha-
nem azok szimbiózisáról lehet beszélni. Ezt 
támasztja alá egy 2016-os Ipsos kutatás 
(B2B) is, amely megerősítette, hogy a 
multiscreening mára alapvetés.

A tv továbbra is megkerülhetetlen. A napi 
nagyképernyős televíziós reklámfogyasztási 

idő a 18-29 éves fiatalok körében az elmúlt  
5 évben nemhogy csökkent, hanem napi át-
lagban több mint 2 perccel nőtt (Forrás: Niel-
sen). A párhuzamos képernyőfogyasztás  
miatt pedig az új platformok a fiatalabbak el-
érésére kiválóan alkalmasak.

Az online-ban az Atmedia is potenciált lát. 
Aggregálóként lépett a piacra, amelyet épí-
teni kíván, keresi a szinergiákat az offline és 
az online megoldások között. Mint 2010-től a 
tévés piacon, itt is kialakítják a megfelelő 
modellt, és dinamikus növekedésre számíta-
nak.

A kereskedőház szerint számos kihívással 
kell az online szektornak szembenéznie, pél-
dául: a globális vendorok pénzelszívó hatá-
sával, az adblocking és az adfraud jelensé-
gekkel, valamint azzal, hogy az online videó 
elfogadottsága még nincs az elvárt szinten.

„Nekünk, mint erősen növekedésorientált 
cégnek, nemcsak a tévés szegmensben 
kell erősnek lennünk, hanem multimédiá-
ban, tévében és online-ban. Emiatt nem 
az volt a kérdés számunkra, hogy belé-
pünk-e az online piacra, hanem csupán az, 
hogy mikor?”- mondta Lengyel András, az 
Atmedia kereskedelmi igazgatója.

„Az Atmediánál a célunk, hogy belátható 
időn belül tartósan dobogós helyre kerül-
jünk. Ebben segítségünkre lehetnek az on-
line portfóliónk erősségei: erős és jól ismert 
márkákat képviselünk, magas vidéki elérést 
tudunk biztosítani országos szinten, 
multiplatform megoldásokat is kínálunk, 
valamint a jogtiszta video inventory-t te-
kintve már most kiemelkedőek vagyunk.” – 
nyilatkozta Lengyel András.

Atmedia:  "Nem az volt a kérdés számunkra, 
hogy belépünke az online piacra”

A neo a Nagy Viberkutatás kereté
ben arra is felkérte az Insira Research kuta-
tó  céget, hogy marketingesekkel készítse nek 
mélyinterjúkat a chatplatformokhoz kapcso-
lódó attitűdjeikről, percepcióikról, esetleges 
tapasztalataikról. A beszélgetésekből az raj-
zolódott ki, hogy a hirdetők egyelőre kevés 
konkrét tapasztalattal rendelkeznek a chat-
platformokról, és úgy gondolják, hogy a fejlet-
tebb piacokon már elterjedt ezek marketing 
célú használata, itthon azonban a kollégák is 
hasonlóan lehetnek ezzel, mint ők.

Azzal tisztában vannak, hogy a fo
gyasztók közül már nagyon sokan 
használnak chatplatformokat, ezért 
azt a lehetőséget látják ezekben a felületek-
ben, hogy a megfelelő helyen és időben tudja-
nak kommunikálni a célcsoportjukkal. Kihívást 
látnak azonban abban, hogy a jelenlétet meg-
felelő tartalommal biztosítsák. Az ilyen irányú 
hirdetői kapacitásokat szinte teljesen leköti 
a Facebook, ezen kívül általában csak az Insta-
gramra jut figyelem.

Az érzékelt előnyök között szere
pel a saját célcsoport könnyebb 
elérése, a fiatalok megszólíthatósága ott, 
ahol a legtöbb időt töltik, azaz az interneten, 
a telefonjukon. Az élményszerű funkciók alkal-
masak lehetnek a márkaépítés támogatására, 
a lojalitásnövelésre vagy a fogyasztói fruszt-
rációk csökkentésére. Ezek miatt is a megkér-
dezett marketingesek egy hatékonyabb, ösz-
szetettebb problémákat is megoldani képes, 
automatizált ügyfélszolgálat lehetőségét is 
látják a chatplatformokban.

Ahhoz, hogy mindez megvaló -
sul jon, a márkáknak nemcsak megfelelő 
tartalmat kell gyártaniuk, hanem kiemelten 
figyelniük kell arra, hogy ne törjenek be a fo-
gyasztók magánszférájába. A chatplatformok 
nagyon személyes közeg, ezért nagy kihívás, 
hogy a márkák olyan hangvételt és témákat 
találjanak, amelyek számukra és a fogyasz-
tóknak is komfortosak.

Miközben a válaszadók és meglá
tásuk szerint a többi magyar mar
ketinges sem rendelkezik nagy 
tapasztalatokkal a chatplatformok mar-
keting célú használatáról, jó és rossz példákat 
fel tudtak sorolni. A mérleg pozitív serpenyőjé-
be a Pöttyös a love brand státusz ügyes hasz-
nálata és a jól sikerült matricák, az IKEA pedig 
a profi és felkészült, érezhetően sokat tesztelt 
működés miatt került. A negatív példák eseté-
ben visszatérő volt a nem túl sikeres matrica-
csomag vagy az akadozva működő chatbot.

A chatplatformokról szóló általá
nos megállapítások mellett a Viber-
ről is kérdeztük a hirdetőket. Úgy gondolják, 
hogy a platform nagy energiát fektet a márka-
kommunikációs lehetőségek fejlesztésébe. Ez 
azért is fontos, mert a márkakommunikációt 
kiterjedt vizuális eszközökkel kell támogatni 
a mostani médiakörnyezetben. A marketin-
gesek leginkább a chatelés lehetőségében, 
a chatbotokban és a stickerekben látnak po-
tenciált. A döntéseik támogatásához viszont 
sokkal több adatot várnak a Vibertől, rámutat-
va a szokásos kihívásra a feltörekvő globális 
platformoknál.

#viber #marketing #percepciók
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Az online média elmúlt egy éve

A Magyar Nemzet és online kiadása, az mno.hu, valamint a Lánchíd Rádió 
működését nem finanszírozza tovább a tulajdonos.

A NoSalty.hu révén elindult  
az első hazai Viber Community.

2018. április

2018. március

Az Atmedia belépett 
az online piacra, stra-
tégiai partnerségben a 
Printimusszal.

A Használtautó.hu 
felületeit a Central Mé-
diacsoport értékesíti.

Az RTL Most megújult, 
összecsomagolták a Live 
Stream, AVOD és SVOD 
tartalmakat.

Az Ads Interactive 
értékesíti a Ringier Axel 
Springer online felületeit.

A Lapcom Zrt., a Bors, 
Délmagyarország, Kisalföld, vala-
mint ezek online oldalainak kiadója 
Andy Vajna cégéhez, az Avalue-hoz 
került.

Elindult a G7 gazdasági portál.

Módos Márton az InfoRádió és a 
kapcsolódó híroldal új tulajdonosa.

Az Élet és Irodalom weboldala kísér-
letképpen reklámvideók megtekin-
téséhez köti a cikkek olvasását.

 

Elindult Kasza Tibor bulvároldala, 
a TWN.  

Matolcsy Ádám cégéé lett az Origót 
is kiadó New Wave Media Group.

2018. január

2017. október

Mészáros Lőrinc cége  
bevásárolt az Atmediába.

A Travelo megújult.

Infostart.hu néven önálló médi-
umként újult meg az Inforádió 
honlapja. 

2017. decemberPolitis.hu néven közösségi finan-
szírozott oldal indítását tervezte 
Dudás Gergely, az Index volt 
főszerkesztője, ám végül nem 
gyűlt össze az ehhez szükséges 
pénz.

A Port.hu eladta a Fideliót,  
a portál és a magazin is megújult. 

Qubit címen tudományos online 
lapot indított a 444.hu kiadója.

Keresési rekordot dönt a „black 
friday” kifejezés a Google.hu-n, 
ezzel a legkeresettebb kifejezés 
lett a tavalyi évben a „magyar 
weben”.

2017. november

Egyesült az Evomedia és a New Wave 
Media Group, ezzel létrejött 
a legnagyobb önálló online sales 
house.

HelloBlackFriday.hu néven online 
vásárlással foglalkozó életmód ma-
gazint indított az Internetes Vásárlás 
Napját is szervező Neo Interactive.

2017. szeptember

Megújult a Glamour.hu.

A Sony többségi részesedést vásárolt az itthon a 
Twittert, a Spotify-t és a LinkedInt is értékesítő  
Httpool nemzetközi hirdetési hálózatban. 

A Zoom.hu újraindult.

A Neo Interactive gondozásában elindult az új 
Molcsapat.hu sportportál a vizes vébére időzítve.

A C-generációt célozza a Ringier Axel Springer 
új portálja, a Noizz.hu.

2017. május

A Jobinfo.hu új tulajdonoshoz került, és leigazolta  
az allas.hu menedzsmentjét

2017. június

A Nosalty a Central 
Médiacsoporthoz került.

2017. augusztus

2017. április

Az Index.hu a Magyar Fejlődésért Alapítvány kezébe 
került, miután a Magyar Nemzetben és a Hír TV-ben is 
érdekelt Pro-Ráta Holding Zrt. érvényesítette opciós 
jogát, majd az így szerzett tulajdonát átruházta.

Az MTVA weboldalainak és mobilalkalmazásainak felü-
leteit a New Wave Media Group értékesíti.

Hét év után megújult a Femina.hu

2017. július
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A Kantar Media online adatszolgáltatásában résztvevő kiadók 
és sales house-ok listaáras reklámbevétele, ezer forintban* 

Listaáras reklámbevételek

Kiadó 2016 2017 Változás 
2017/2016

Részesedés 
2017 

1 CEMP SALES HOUSE 11 672 756 12 926 265 11% 31%

2 NEW WAVE MEDIA GROUP ZRT. 10 569 071 8 977 595 -15% 21%

3 CENTRAL MÉDIACSOPORT ONLINE 6 793 670 7 072 884 4% 17%

4 MEDIAWORKS ONLINE 2 520 527 3 408 643 35% 8%

5 ADAPTIVE MEDIA 2 187 978 2 227 945 2% 5%

6 HVG ONLINE 1 866 905 2 169 245 16% 5%

7 RINGIER AXEL SPRINGER ONLINE 1 081 818 1 103 794 2% 3%

8 LAPCOM VIDÉKI PORTFÓLIÓ 1 006 423 995 644 -1% 2%

9 NET MÉDIA 625 573 984 041 57% 2%

10 RUSSMEDIA DIGITAL 707 615 612 946 -13% 1%

11 MADHOUSE 508 048 481 754 -5% 1%

12 GMEDIA 570 525 449 870 -21% 1%

13 NOSALTY n.a. 312 817 - 1%

14 H2ONLINE 182 523 164 021 -10% 0%

15 INFORM MÉDIA ONLINE n.a. 106 829 - 0%

16 GEO SALES & PROMO 5 012 150 -97% 0%

17 NAPI ONLINE 47 211 n.a. - -

ONLINE TOTAL 40 345 655 41 994 443 4% 100%

Forrás
Kantar Media

* Display hirdetések szponzoráció nélkül, a médiatulajdonosok bevallásai alapján.



23,4% 17,8% 11,3% 10,7% 10,5%
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A sales houseok elmúlt egy éve

A Smartwifi ingyenes wifi szolgáltatással bővült a Lighthouse Media kínálata. Ez a Balaton körüli strandokon  
és kikötőkben biztosít netet, miközben célzott hirdetéseket juttat el a felhasználókhoz. 

Az Atmedia televíziós sales house belépett az online 
piacra. A kereskedőház értékesíti a Lapcom, a TV2, az 
MTVA online felületeit, valamint portóliójába tartozik a 
Femcafé, az IKO Digital és a Mandiner.

Az Ads Interactive értékesíti január elsejétől a Ringier 
Axel Springer online felületeit.

A Central Médiacsoporthoz került a Használtautó.hu  
hirdetési felületeinek sales tevékenysége. A megállapo-
dás a programmatic területre is vonatkozik.

Az Evomedia értékesíti az év elejétől a New Wave  
Media Group Zrt. digitális termékeit.

2018. április

2018. január

Az Ads Interactive értékesíti a Libri-Bookline display felületeit.

2018. március

A Babanet.hu és Kölöknet.hu csatlakozásával bővült az Evomedia kínálata.

2018. február

A Madhouse és a WMN.hu minden felületre kiterjesztette korábbi mobilos 
együttműködését. A megállapodás a sales house azon stratégiaváltását 
jelezte, amely a mobilkizárólagosságból való kilépést célozza meg.

2017. október

A Madhouse Creative Exchange elindítása révén a sales 
house nyártól képes speciális kreatív megjelenéseket 
kiszolgálni programmatic környezetben is.

Az Infinety kínálatában elérhetővé váltak a programmatic 
rich media formátumok.

A Lighthouse Media stratégiai együttműködést kötött 
a hdOpen!-nel.

Elindult az első Adaptive-Viber sticker pack,  
amely a Nescafénak készült.

2017. április

A Gmedia értékesíti a Hathárom.com felületeit.

Megújult az Infinety Group weboldala, benne az interaktív, hatvannál több 
formátumot bemutató Showroom-mal.

2017. augusztus

2017. június

2017. május
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#portfóliók #látogatottság #gemius


A leglátogatottabb webhelyek
Hazai portálok és lapcsoportok elérése

Digitális portfóliók

Hálózat Látogatók
valós felhasználók, 

RU

Látogatók  
napi átlag 

RU

Havi oldalletöltés 
szám (PV)

Mobil és táblagép 
eszközökről érkező 

oldalletöltések 
aránya  (%)

1 Evomedia 4 841 817 1 501 098 584 917 605 37,28%

2 Central Médiacsoport 4 586 715 1 466 945 779 955 110 38,80%

3 CEMP 4 356 575 1 239 307 438 746 736 37,00%

4 Ads Interactive 4 048 989 938 284 214 122 603 48,44%

5 Infinety 3 739 585 728 410 144 593 861 47,91%

6 Adaptive Network 3 699 734 839 564 171 835 013 37,50%

7 Atmedia Group 2 749 588 469 639 73 278 477 54,57%

8 Mediaworks 2 337 281 401 736 77 363 764 51,67%

9 HVG Online 2 002 618 302 124 40 976 518 46,88%

10 Lighthouse Media 1 979 987 216 269 31 269 248 38,91%

11 Actual Media 1 896 394 182 775 21 335 303 41,95%

12 GMedia 1 707 651 206 853 45 986 491 41,62%

13 WEBBeteg csoport 1 289 495 95 576 7 769 217 62,37%

14 NETMédia 1 190 740 194 739 27 069 479 34,11%

15 Ripost Média 1 118 948 174 931 28 325 723 49,22%

16 Marquard Media 888 428 97 597 22 404 674 42,93%

17 RTL Csoport 751 221 64 820 8 945 999 39,83%

18 Inform Média 642 808 86 838 25 933 984 22,38%

19 PestiSrácok 584 276 43 478 4 849 098 33,03%

20 WMN 401 915 32 722 2 660 268 68,63%

21 Spotlite 312 035 15 636 1 061 854 30,19%

22 Programturizmus 286 862 11 989 1 148 480 46,50%

23 Whatever 273 187 17 605 1 341 378 74,03%

24 Network.hu 189 487 7 981 719 322 31,45%

25 Virtual Tour – Trinety Media 144 747 5 782 362 069 43,73%

Forrás
Gemius–DKT, 2018. január, gemiusExplorer, belföld, total platform, 15+

Webhely Látogatók
valós felhasználók, 

RU

Látogatók  
napi átlag 

RU

Havi oldalletöltés 
szám (PV)

Mobil és táblagép 
eszközökről érkező 

oldalletöltések 
aránya  (%)

1 blog.hu 3 018 833 411 791 59 446 108 43,66%

2 origo.hu 2 558 955 574 337 123 909 655 42,04%

3 jofogas.hu 2 235 915 347 210 194 693 185 35,39%

4 24.hu 2 162 459 426 690 55 730 220 41,73%

5 nlcafe.hu 2 088 245 370 378 43 230 573 48,57%

6 index.hu 1 978 679 526 116 171 092 633 35,63%

7 blikk.hu 1 959 419 363 787 81 136 402 58,27%

8 arukereso.hu 1 911 040 198 143 39 725 619 51,20%

9 femina.hu 1 761 740 228 446 44 085 638 33,66%

10 hvg.hu 1 695 824 265 292 36 227 752 47,43%

11 nosalty.hu 1 567 021 167 498 29 093 293 67,20%

12 hazipatika.com 1 513 558 163 072 13 406 620 49,76%

13 life.hu 1 463 646 252 284 32 912 338 44,70%

14 indavideo.hu 1 456 324 186 000 42 255 499 50,19%

15 startlap.hu 1 431 821 328 851 64 219 966 15,52%

16 hasznaltauto.hu 1 418 534 219 533 245 282 646 43,21%

17 gyakorikerdesek.hu* 1 414 973 95 723 6 582 049 -

18 port.hu 1 404 621 162 294 41 354 757 35,11%

19 videa.hu 1 316 010 142 011 25 105 074 43,46%

20 argep.hu 1 247 643 83 331 6 438 095 12,16%

21 vatera.hu 1 238 370 118 055 45 637 891 27,11%

22 freemail.hu 1 223 175 347 904 189 451 079 30,98%

23 webbeteg.hu 1 214 456 89 032 6 961 394 61,75%

24 444.hu 1 198 087 193 128 28 778 450 48,54%

25 cafeblog.hu 1 195 665 150 798 11 593 285 37,28%

26 idokep.hu 1 150 581 259 680 39 200 605 30,33%

27 mindmegette.hu 1 112 306 99 615 10 601 686 64,91%

28 napi.hu 1 095 547 143 235 12 912 739 49,15%

29 ripost.hu 1 037 609 156 398 21 598 671 53,30%

30 bien.hu 963 534 84 824 10 146 748 77,96%

Forrás
Gemius–DKT, 2018. január, gemiusExplorer, belföld, total platform, 15+

*Szoftverpanelen mért oldal, mérőkódos adatokkal, valamint mobil és táblagép platformon mért adatokkal nem rendelkezik.
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A harmadik óriás

Az idei Reklámtorta sem okozott 
meglepetést abban, hogy az online  
a reklámpiac legnagyobb szegmense, és 
ennek 53 százaléka a két globális szereplő-
höz, a Facebookhoz és a Google-höz került. 
Globálisan ez az arány mintegy 75 százalék-
ra tehető. Azonban az ő árnyékukban egy 
harmadik óriás is felnőtt: az Amazon.  
Olyannyira felnőtt, hogy a Brand Finance 
2018-as márkaérték-toplistáján már az első 
helyen szerepel, 42 százalékos éves érték-
növekedéssel. Piaci kapitalizáció és árbevé-
tel szempontjából is a legnagyobb online 
vállalkozásnak számít, a kereskedelem mel-
lett felhőszolgáltatásokban, zene- és 
videó-streamingben is fontos szereplő, rá-
adásul kilépett a fizikai térbe is a Whole Fo-
ods felvásárlásával. Ugyanezen a listán a 
Google az első helyről esett vissza a harma-
dikra, mert az online keresésben és a 
felhőtechno lógiákban ugyan élen áll, de 
más területekre nem összpontosít. A 
Facebook a digitális tartalmak erősödése 
révén az ötödik helyig jutott.

Ha a bevételi oldalt nézzük, a 
Google anyacége, az Alphabet 110,9 
milliárd dollárt, a Facebook 40,6 milliárdot 
keresett 2017-ben, amin 27,2, illetve 20,6 
milliárd dollár adózás és kamatfizetés előtti 
nyereséget értek el. Az Amazon 177,9 milli-
árdos bevétele mellett 4,7 milliárdos EBIT-
et tudott felmutatni. Ennek oka az eltérő,  
a kiskereskedelemre fókuszáló üzleti mo-
dell. 2016-ban csupán 1,5 milliárd dollár volt 
az „egyéb” soron elkönyvelt bevétel, amely-
be a reklámok is beletartoznak. Igaz, az 
észak-amerikai piacon ez is 60 százalékos 
éves növekedésnek felel meg, és az ütem 
nem látszik lassulni.

Miért mondja Sir Martin Sorrell, 
hogy az Amazon álmatlan éjsza
kákat okoz neki? Mert a Facebook és  
a Google ugyan közvetlenül is elérik a hirde-
tőket, de az ügynökségek már megtanultak 
együttműködni velük. Az Amazon sokkal ti-
tokzatosabb, ráadásul min   dent tud a vásár-
lói szokásokról, és a vásárlási döntéshez 
legközelebb eső pontokon tudja elhelyezni 
a reklámokat. A termékekre vonatkozó ame-
rikai keresések 55 százaléka már az ő rend-
szerükben történik. Emellett évente több 
tízmillió Echo-t értékesít az Alexa virtuális 
asszisztenssel, folyamatosan fejleszti a 
hang    felismerést, a mesterséges intelligenci-
át, a gépi tanulást – sőt, ezeket a tech-
nológiákat a partnerei részére is hozzáférhe-
tővé teszi. Saját tartalmakat fejleszt, a Prime 
Video appot már az Apple TV-n is elérhetővé 
tette, megállapodást kötött a CBS-szel és az 
NFL-lel, a fizikai világban pedig egyre több 
partnere van a Dash utántöltő megoldásá-
nak. Lehet, hogy még fajlagosan kicsi sze-
replő a reklám     piacon, de néhány éven belül 
komoly hatalom lesz a kezében.

Magyarországi adatok

FOGYASZTÓK
ÉS TRENDEK

5,7M

14%

365M

Az�internetezők�között�ilyen�arányt�
képviselnek�a�60 év felettiek

Ennyi a 18 év feletti internetezők�száma

Az�online�kiskereskedelmi�forgalom 2017-ben
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Trendek a mobileszközök piacán

Eszközpenetráció trend

Okostelefonhasználók típusai

Táblagép használati helyzetek

Forrás
gemiusMobileTracking 2018.  

Bázis: 15 évnél idősebb magyarországi internetezők



Tradicionális

Pihenés Ágyban Munka, tanulás Nyaralás Tévézés, rádiózás Utazás  Mosdóhasználat

Gamer Dolgozó Kukkoló Társaságfüggő

27%

46% 44% 40% 39% 37% 30% 13%

24% 22% 18% 9%

2014 2015 2016 2017 2018

Okostelefon Okosóra Okostelevízió

57% 57%

66% 65%
67%

Táblagép

19%
21% 23%

25% 23%

3%
5%

7%

25%

18%

27% 28%

linkstarter
[fogalom]
 

A Startlap [havi 1,5 millió* valós 
felhasználó, 60+ millió CT] legújabb 
adatvezérelt, CPC alapon vásárolható 
hirdetési megoldása. 

Olyan Big Data alapokon nyugvó 
hirdetéskiszolgáló rendszer, 
mellyel kampányunk - a felhasználók 
viselkedését figyelembe véve -, 
eléri a releváns, affinis célközönségét. 

Öntanuló kreatívoptimalizáló rendszerrel 
rendelkezik, mely lehetőséget biztosít 
hosszabb kampányok futtatására. 

A médiatervek kötelező eleme.
 (lásd még: www.linkstarter.hu)

*forrás: Gemius Explorer, 2017. február
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A különböző platformokon eltöltött átlagos idő korcsoportok szerintInternetezők megoszlása nemek és korcsoportok szerint (%)

PenetrációInternetezők

#penetráció #gyakoriság #idő


#internetezők #háztartás #státusz


Forrás
Nők és férfiak aránya: Gemius–DKT, 2018. január, gemiusExplorer, belföld, total platform, 15+

Korcsoportok megoszlása: Gemius–DKT, 2018. január, gemiusExplorer, belföld, total platform, 18+



26%

23%

24%

23%

22%

22%

14%

16%

13%

11%

Férfi
49%

Nő
51%

Háztartás nagysága

ESOMAR státusz

1 fő

2 fő

3 fő

4 fő

5 vagy 
több fő

583 802

1 931 893

1 723 648

1 147 086

565 502
Forrás
Összes 18 év feletti internetező: 5 672 401

Gemius–DKT, 2018. január, gemiusExplorer, belföld, total platform, 18+



Forrás
Gemius–DKT, 2018. január, gemiusExplorer, belföld, total platform, 15+

15%

7% 7%

25%
23%

5%

18%

16%

9%

5%

24%

21%

4%

18%

Férfi

A DB C2C1 E Nincs adat

18–29 éves 30–39 éves 50–59 éves40–49 éves 60+ éves

18–29 év

25%

40–49 év

22%

30–39 év

24%

50–59 év

12%

60+ év

14%

75%

61%

52%

41%

39%

16%

24%

26%

30%

29%

5%

8% 4%

12%

15%

16%

6%

9%

10%

2%

1%

1%

2%

3%

1%

2%

3%

3%

3%

naponta 
többször

naponta 
egyszer

hetente 
2–3 alkalommal

hetente 
egyszer

hetente 
4–6 alkalommal

ritkábban mint 
hetente egyszer

Forrás
Nemzeti Olvasottság Kutatás, 2016. 3. negyedév

Gemius–DKT, 2018. január, gemiusExplorer, belföld, total platform, 18+         



A különböző platformokon eltöltött 
átlagos idő korcsoportok szerint

18–29 éves 30–39 éves 50–59 éves40–49 éves 60+ éves

1 137 899

1 124 493

1 118 490

782 345

742 254

Forrás
Gemius–DKT, 2018. január, gemiusExplorer, PC, mobil és táblagép platformok, 18+ belföld

1 272 134 282 348 

1 140 644 225 538

1 005 801 167 647

574 921

366 547 62 599 

97 329 

Összesen
4 905 481

Összesen
4 360 047

Összesen
835 461

0 4 31 9 5 0 1 20 2 0 0 0 10 8 3

0 0 00 9 2

0 1 40 5 2

0 1 40 6 8

0 3 50 3 7

0 2 12 0 8 0 1 50 6 7

0 3 02 8 4 0 1 40 9 8

0 1 30 8 1

0 2 40 4 7

0 3 22 1 4

0 5 32 9 0

internetezéssel töltött idő/fő/nap (ó:p:mp)
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A tartalomfogyasztás internetre 
vándorlása

44% 14% 8%

9%12%

3%44% 40% 22%

13%37%

7%

Médiafogyasztás az interneten

Videómegosztók használata Filmek, sorozatok 
streamelése

Élő közvetítés 
követése online

Online zenetár 
használata

Tévéműsor visszanézése 
az interneten

Fizetős online 
videótéka 
használata

16% 16%33% 22%

Rádióhallgatás az 
interneten

Torrentről letöltött 
tartalmak fogyasztása

3% 6%

Pénzért letöltött 
tartalmak 
fogyasztása

Rendszeresen Alkalmanként

Forrás
 NRC Omnibusz, 2017. január. Bázis: legalább hetente internetező 18–69 évesek

Forrás
NRC Omnibusz 2018. január. Bázis: legalább hetente internetező felnőtt lakosság. 

A válaszadók önbevallása és szubjektív becslése.



Megöli az internet a hagyományos 
médiát? Nem teljesen...

Televízió Rádió Nyomtatott sajtó

Kevesebbet fogyaszt Többet fogyaszt

Akiknél az internetezés komoly szerepet 
játszik a fogyasztás csökkenésében

28%

52%

21%
18%

34%
37% 37%

53%

12%

2012höz
képest
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10. Tchibo (-)

9. Libri Bookline (+3)

8. 220 volt (új)

7. Aqua (-1)

6. iPon (+1)

5. Tesco (-)

4. Mall.hu (-1)

3. MediaMarkt (+1)

365 milliárdos ekereskedelmi piac

#ekereskedelem #gkidigital #toplista


Az online kiskereskedelmi  
forgalom 2017-ben:  
365 milliárd Ft

Az éves forgalom 
bővülése 2016-hoz 
képest: 

+18%

Az online súlya a teljes 
kiskereskedelmi  
forgalmon belül: 

4,3%

Az online 
rendelések száma: 

33,5 millió db

Az utolsó negyedév 
forgalma:  
128 milliárd Ft

Ebből a Black Friday 
forgalma: 
27 milliárd Ft

Forrás
GKI Digital-Árukereső.hu Online Kiskereskedelmi Index, 

GKI Digital eToplista 2017



3 millió online vásárló
Növekedés az előző évhez képest: 6,9%

Magyarország 10 legnagyobb 
forgalmú webáruháza

Rutinos

38%

Utánajáró

29%

Alkalmi

14%

Kezdő

8%

Akcióvadász

6%

Kalandor

5%

2. eMag (-)

1. Extreme Digital (-)
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Ekereskedelmi körkép 2017

#ekereskedelem #enet #webáruház


MARKETING

 79,3 milliárd forint
Ennyi�volt�a�magyarországi�digitális�reklámköltés,�ami� 
több�mint�16�százalékkal�haladta�meg�a�2016-os�értéket.

1,4 milliárd forint
Ennyi�volt�a�hazai�programmatic�költés�
a�tavalyi�évben.

 53% 
Ennyiben�részesedik�a�reklámtorta�digitális�

szeletéből�a�Google�és�a�Facebook.

44%
A�Magna�Global�szerint�ennyi�lesz�a�digitális�

részaránya�a�globális�reklámtortából�2018-ban.

Forrás
eNet e-kereskedelmi körkép 2017, eNet kutatás a webáruházak  

marketingtevékenységéről, 2017. szeptember 



3. Instagram  

2. Youtube 

Átlagos kosárérték (forintban)

Bankkártyás fizetés

Online marketing

6100 7400 7600 7800 10000 11400 13000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A webáruházak 93%-a alkalmaz 
online marketing eszközöket

Leghatékonyabbnak tartott eszközök:

Leghatékonyabbnak tartott 
közösségi platformok:

1. Facebook 

1. Keresőoptimalizálás

2. Fizetett hirdetések

3. Remarketing

Hírlevelet küldő webáruházak aránya: 
65%

A webáruházak ekkora 

százaléka nyújtja: 36%

Az online vásárlók ekkora 

százaléka választja: 28%

Bankkártyás 
fizetés a boltban

Bankkártyás 
fizetés az interneten

A webáruházak ekkora 

százaléka nyújtja: 33%

Az online vásárlók ekkora 

százaléka választja: 46%

Bankkártyás fizetés 
utánvét során

A webáruházak ekkora 

százaléka nyújtja: 28%

Az online vásárlók ekkora 

százaléka választja: 29%
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Biztonságban vannak a márkák  
a digitális térben?

#globális #gdpr #social


Változó törvényi keretek, változó piac

2017-ben a Magyar Reklámszövet
ség által összesített Reklámtorta 240,98 mil-
liárd forintot tett ki, ami 11,52 százalékos bő-
vülést jelent az előző évhez képest. A digitális 
szelet továbbra is a legnagyobb, a szegmens 
részaránya 2017-ben 31,71 százalék volt. A di-
gitális reklámpiac az IAB adatai alapján tavaly 
16 százalékkal nőtt, ám első pillantásra talán 
meglepő módon a print szegmens ennél is na-
gyobb növekedést ért el. Emögött azonban 
jelentős mértékben az állami bevételek meg-
ugrása áll, amely összefügg a kiadói tulajdoni 
változásokkal.

Az állam megközelítőleg 40 milli
árd forintot költött el a reklámpiacon, de 
az MRSZ számításai szerint a növekedésnek 
kereskedelmi forrásai is voltak, ami a szakmai 
szervezet szerint biztató. A digitális szegmens 
növekedését 2017-ben is elsősorban a globá-
lis szereplők, azaz a Google és a Facebook 
tudták lefölözni. A globális játékosok a digitális 
reklámpénzek 53 százalékát zsebelték be, ami 
két százalékpontos növekedést jelent 2016 
után.

Nem tudni, hogy meddig nő a 
Google és a Facebook részaránya, de az 
egyértelműnek tűnik, hogy a hirdetők – főleg 
globális szinten – egyre komolyabb elvárások-
kal és ellenőrzési szándékkal lépnek fel irá-
nyukba. A brand safety miatt elsősorban a 
YouTube, az adatvédelmi gondok miatt a 
Facebook került a támadások kereszttüzébe. 
Hogy ez mennyi pénzt téríthet el tőlük, az a 
jövő kérdése. A hirdetők a mérleg egyik serpe-
nyőjébe a jó célzási lehetőségeket, az adat-
gazdagságot és a költséghatékonyságot te-
hetik, a másikba viszont a márka- és adatbiz-

tonsággal, az álhírek miatt romló tartalmi kör-
nyezettel összefüggő problémákat. Jelen pil-
lanatban nem tűnik valószínűnek, hogy e fo-
lyamatok nagyobb pénzeket fordítanának visz-
sza a lokális digitális piaci szereplőkhöz.

Az adatvédelem egyébként is ki
emelt kérdés lesz 2018-ban: a május vé-
gével hatályba lépő európai uniós GDPR sza-
bályozás a piac minden szereplőjének, azaz a 
médiatulajdonosok, ügynökségek és egyéb 
szolgáltatók mellett a hirdetőknek is nagy ki-
hívást jelent majd. A kétéves felkészülési idő-
szakot a kutatások alapján a vállalkozások 
elég változóan használták fel, de a Digitális 
Média Tények Könyve írásakor, azaz mindösz-
sze néhány héttel a hatálybalépés előtt is még 
sok a bizonytalanság. Eközben a Facebook is 
szigorít az adatok marketing célú használa-
tán, a sokmillió felhasználót érintő, politikai 
üggyé előlépett adatlopási ügy miatt, ami pél-
dául a retargetinget teheti nehezebbé.

A hirdetők természetesen nem
csak a kihívások miatt figyelnek idén is a 
közösségi médiára, mivel rengeteg új lehető-
ség nyílik a Facebookon túli világ erősödésé-
vel. A Viber számára például a magyar kiemelt 
tesztpiac. Emellett az influencerek használa-
tában is egyre rutinosabbá válnak a brandek.

Alapvető változás nincs a top tren
dek terén. A natív, a tartalommarketing, a 
videó és a social mellett a programmatic irán-
ti érdeklődés is erős a márkák oldaláról. A 
prog rammatic költés 2017-ben már megköze-
lítette az 1,4 milliárd forintot. 2018-ban való-
színűsíthetően ugyanezen területek marad-
nak a középpontban.

A világ egyik legnagyobb hirdető
je, a Procter & Gamble marketingigaz-
gatója, Marc Pritchard hatalmas követ dobott 
az online piac vizébe: 140 millió dolláros for-
ráskivonással fenyegetett, ha a márkabizton-
ság kérdésére nem születik megnyugtató 
megoldás. „Elmúltak azok az idők, amikor a 
digitálisnak mindent elnéztünk. Ideje felnőni” 
– mondta.

A digitális média átláthatósága 
körül az elmúlt években rengeteg kér-
dőjel merült fel, a reklámblokkolók, a látható-
ság definíciója és mérése, a robotforgalom ki-
zárása, vagy a megbízható harmadik feles 
mérés kapcsán. A legújabb problémát a már-
kabiztonság jelenti. A botrány akkor robbant 
ki, amikor 2017 elején a YouTube-on rasszista, 
szexista, homofób és fundamentalista videók 
előtt jelentek meg egyes márkák reklámjai. Er-
re válaszul nagy hirdetők, mint az AT&T, a 
Verizon és a Johnson & Johnson is felfüg-
gesztették a platform hirdetési célú használa-
tát. A programmatic hirdetési platformok is 
tűz alá kerültek az ügy kapcsán, Sir Martin 
Sorrell, a WPP vezetője pedig úgy értékelte a 
helyzetet, hogy a Google-nek és a 
Facebooknak többet kellene tennie a problé-
ma kezelése érdekében.

A kialakult helyzet első haszonél
vezői az automatizált tartalomelemző szoft-
vereiket évek óta fejlesztő cégek lettek, így 
például az OpenSlate, az Integral Ad Science, 
a DoubleVerify, vagy a szöveges információk-
ban megbúvó mintázatokat elemző comScore. 
A Google azonnal elismerte a felelősségét, és 
továbbfejlesztett gépi tanulási algoritmuso-
kat alkalmazott a tartalmak értékelésére. 2017 

végétől bevezetett rendszerében a videókat a 
meztelenség, erőszak és politikai szatíra ábrá-
zolása terén is kategóriákba sorolja, és a hir-
detők számára lehetővé teszi, hogy megvá-
laszthassák, ha ilyen tartalmak mellett nem 
kívánnak megjelenni. 2018-tól szigorították a 
minősített tartalomelőállítókat tömörítő 
YouTube Partner Programba kerülés feltétele-
it, és év végéig 10 000 főt vesznek fel, akik a 
mesterséges intelligencia korlátait emberi ér-
tékeléssel hidalják át. A Facebook szigorította 
a tartalmak monetizálására vonatkozó szabá-
lyozást, utólagos jelentéseket küld a hirdetők-
nek a reklámjaik környezetéről, és bejelentet-
te: másfél év alatt valamennyi felületére – 
Instagram, Facebook, Audience Network – 
meg kívánja szerezni a Media Rating Council 
akkreditációját is.

És bár Marc Pritchard szerint a 
problémák 80 százalékát 2017 végére 
megoldották a digitális óriások, a márkabiz-
tonsági aggályok új lehetőséget teremtettek a 
megbízható, szerkesztett tartalmat kínáló 
weboldalak és a minősített programmatic 
platformok számára, illetve a hagyományos 
online reklámok helyett a márkázott tartalmak 
is előtérbe kerültek. 
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Mit mond a NAIH?

#gdpr #adatvédelem #eu


A rettegett GDPR

Az Európai Unió általános adatvédelmi ren-
delete (General Data Protection Regulation, 
GDPR) az elmúlt 20 év legnagyobb változá-
sát hozza a terület jogi szabályozásában. 
Aki a 2018. május 25-i határidőre nem ké-
szül fel az ebben foglaltak betartására, a 
bíróság előtt érvényesíthető teljes kártérí-
tési igények mellett komoly bírságokkal 
szembesülhet.

Az új rendelet az általa felváltott 1995-ös 
irányelvhez képest a következő főbb válto-
zásokat hozza magával:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-
badság Hatóság (NAIH) – mint a rendelet  
hazai alkalmazója – 2018 márciusa óta folya-
matosan ad ki tájékoztatásokat és állásfog-
lalásokat a GDPR témájában. Az általános 
szabályokon túl olyan speciális területeket is 
érintenek, mint például a szálláshely-szol-
gáltatók, a gyermek- és idősotthonok, vagy a 
helyi önkormányzatok vonatkozó jogai és kö-
telezettségei. A NAIH állásfoglalásainak leg-
fontosabb pontjai a következők:

A PwC 2018. januári felmérése szerint a 
cégek mindössze egyharmada tart már a 
szükséges módosítások bevezetésénél, míg 
38 százalékuk épp csak megkezdte a 
helyzetértékelést, 3 százalék pedig semmit 
sem tett. Különösen a kis- és 
középvállalatoknak okoz nagy problémát az 
előírások értelmezése és az azokra történő 
felkészülés, pedig tanácsadó cégek és jogi 
irodák tömegei kínálják szolgáltatásaikat a 
részükre, valamint számtalan rendezvény is 
foglalkozik a kérdéssel. 

• Minden olyan szervezetre vonatkozik, amely  
európai uniós állampolgárok adatait kezeli, füg-
getlenül annak székhelyétől.

• Az adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilat-
kozatokat egyszerű, közérthető nyelven kell 
megfogalmazni, egyértelműen elválasztva min-
den más tartalomtól; meg kell jelölni az adatke-
zelés célját, és biztosítani kell a nyilatkozat 
könnyű visszavonhatóságát is.

• Az adatvédelmi elveket már a rendszerek – a 
technológia és a szervezeti felépítés - tervezése 
során figyelembe kell venni (privacy by design).

• A magánszemélyeknek joguk van tájékozta-
tást kérni arról, hogy kezelik-e személyes ada-
taikat, és ha igen, melyeket, hol és milyen céllal. 
A kezelt adataikról ingyenes elektronikus máso-
latot is kérhetnek, és azt másik adatfelhaszná-
lónak átadhatják. Ha az adat már nem releváns 
az eredeti adatgyűjtési cél szempontjából, vagy 
ha annak birtokosa visszavonta a hozzájárulá-
sát, akkor az adatkezelő kérésre köteles törölni 
az adatokat, megszüntetni azok további fel-
használását, valamint az érintett harmadik fe-
leket is felszólítani erre.

• Az adatkezelési tevékenységek Hatóság részére 
szóló bejelentésére vonatkozó adatkezelői kötele-
zettség május 25. napjától megszűnik, a GDPR 
ugyanis nem tartalmaz a tagállami felügyeleti ha-
tóságok által vezetendő országos adatvédelmi 
nyilvántartásra vonatkozó szabályozást.

• A GDPR hatálya alá csak a természetes sze-
mélyek adataira vonatkozó adatkezelések tar-
toznak, így az nem vonatkozik jogi személyek és 
egyéb vállalkozások adatainak kezelésére.

• Minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 
érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva kell 
nyújtani. Az információkat írásban vagy más 
módon – ideértve az elektronikus utat is – kell 
megadni, az érintett kérésére adott esetben 
szóbeli tájékoztatás is adható. Az információkat 
szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni 
annak érdekében, hogy a tervezett adatke-
zelésről az érintett jól látható és könnyen 
érthető formában kapjon tájékoztatást.

• A GDPR szabályainak meg kell felelnie az 
automatizált adatkezelések mellett a kézi 
adatkezeléseknek is. A papír alapú adatkezelé-
sek esetében a rendelet hatálya csak azokra az 
adatokra terjed ki, amelyek valamely nyilván-
tartási rendszer részei, vagy amelyek kezelése 
nyilvántartási céllal történik.

• Az egyes tagállamok adatvédelmi hatóságainak 
egyenkénti értesítése helyett a vállalkozásoknak 
belső nyilvántartási kötelezettségük keletkezik, 
illetve, amennyiben a kezelt adatok köre bizonyos 
határt átlép, vagy érzékeny területeket érint, 
adatvédelmi felelőst kell alkalmazniuk.

• Ha a kezelt adatok az egyének érdekeit sértő 
módon kiszivárognak, azt az adatkezelőnek 72 
órán belül jelentenie kell a hatóságok felé, vala-
mint értesíteni kell az érintett személyeket is.

• A kiszabható büntetés mértéke az elmarasztalt 
vállalkozás éves globális árbevételének 4 száza-
lékáig vagy 20 millió euróig terjedhet. Ez az ada-
tok felhasználói mellett azok feldolgozóira, vagyis 
a felhőszolgáltatókra is kiterjed.

• A GDPR szabályainak meg kell felelnie az auto-
matizált adatkezelések mellett a kézi adatkezelé-
seknek is. A papír alapú adatkezelések esetében a 
rendelet hatálya csak azokra az adatokra terjed 
ki, amelyek valamely nyilvántartási rendszer ré-
szei, vagy amelyek kezelése nyilvántartási céllal 
történik.

• Az adatkezelőnek azt kell mérlegelnie, hogy a 
kezelt adatok mennyisége és köre alapján „ará-
nyosnak” mutatkozik-e adatvédelmi szabályzat 
vagy más szabályrendszer (pl. utasítás, folyamat-
leírás, biztonsági szabályzat) elkészítése. Ha az 
adatkezelő az adatvédelmi szabályzat elkészítése 
mellett dönt, úgy a rendelet nem tartalmaz speci-
ális előírást arra vonatkozóan, hogy a szabályzat-
nak milyen kötelező tartalmi elemei legyenek.

• Ha egy kis- vagy középvállalkozás adatkezelési 
(adatfeldolgozói) tevékenysége a rendelet hatá-
lya alá tartozik, akkor rá is alkalmazni kell a 
GDPR-t. A rendelet alkalmazása során az uniós 
intézményeket és szerveket, a tagállamokat és 
azok felügyeleti hatóságait ösztönözni kell, hogy 
vegyék figyelembe a mikro-, kis- és középvállal-
kozások sajátos szükségleteit. A 250 főnél keve-
sebb személyt foglalkoztató szervezeteknek ak-
kor kell nyilvántartást vezetniük az adatkezelési 
tevékenységeikről, ha a végzett adatkezelés az 
érintettek jogaira és szabadságaira nézve való-
színűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés 
nem alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés kiter-
jed a személyes adatok különleges kategóriáinak 
vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására 
vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre 
vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére.

• A NAIH eljárása indulhat kérelemre és hivatalból 
is, az ellenőrzés menetére már a nemzeti jog sza-
bályai irányadók, a GDPR csak kevés alkalmazan-
dó szabályt tartalmaz. A várható szankciókról 
pontos tájékoztatást még nem tudnak adni, de az 
alkalmazást illetően az Unióban egységes meg-
közelítés kialakítása a cél. E témában a 29-es 
Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatást bo-
csátott ki (253. számú iránymutatás), amely elér-
hető a NAIH honlapjáról.
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Az influencerek forradalma

A digitális költés 
részaránya a globális 
reklámtortából, 2018

Magna Global

GroupM

ZenithOptimedia

44%

36,4%

42,2%

A globális digitális 
reklámköltés 

bővülési üteme

2017 2018

Magna Global +17% +13%

GroupM +11,5% +11,3%

ZenithOptimedia +19,1% +16,5%

508

535

558

Globális
reklámköltés, 2017 

(milliárd dollár)

Magna Global

GroupM

ZenithOptimedia

#reklámköltés #előrejelzés #digitális
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A globális reklámköltés alakulása 
A mobil és a közösségi média 

a fő hajtóerők 

2017 2018

Magna Global +4,1% +5,2%

GroupM +3,1% +4,3%

ZenithOptimedia +4,0% +4,2%

A globális reklámköltés 
bővülési üteme

A Magna Global szerint a digitális reklámköltés 2020-ra már a globális reklámtorta 50 szá-
zalékát hasítja ki.

A GroupM becsléséből kiolvasható: 2017-ben a globális (kivéve Kína) digitális költés 84 
százalékát a Google és a Facebook tette zsebre.

A ZenithOptimedia kutatói úgy vélik, hogy 2020-ig a display évente átlagosan 12 százalék-
kal nő, amit elsődlegesen a social media, az online videó és a natívhoz hasonló formátumok 
hajtanak.

Az eMarketer elemzése szerint a digitális költés növekedésének fő hajtóereje a mobil, 
amely 2017-ben annak 62,5 százalékát tette ki.

A három ügynökségcsoport előrejelzései 2017. december 4-én jelentek meg.
További részletek: Groupm.com, Magnaglobal.com, Zenithoptimedia.com
Az eMarketer kutatásában 2017. októberi adatok szerepelnek.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb 
hájpja a „tévét elhagyó, az online hirdeté-
seket blokkoló fiatalok” elérésére a véle-
ményvezérek bevetése. Az influencer mar-
keting piac a Mediakix becslése szerint 
2015-ben 500 millió dolláros volt, 2017-ben 
pedig elérte a kétmilliárd dollárt. Szakértők 
véleménye szerint az óvatos kísérletezést 
követően a globális márkák elkezdtek ko-
moly büdzsét fordítani az influencerekre, 
így 2018-tól még jelentősebb ütemű fejlő-
dés várható.

Az influencereknek két nagy cso
portját különböztethetjük meg.  
A „celeb” szint a nemzetközi ügynökségi 
gyakorlatban 250 000 követő felett kezdő-
dik, ők már 500–600 dollárnál is többet 
kapnak posztonként, egymillió követő felett 
pedig négyszámjegyű a tarifa az Influencer.co 
adatai szerint. Ők a tömegmédiumok alter-
natívái. A nagy márkák egyre inkább hosszú 
távú, márkanagyköveti együttműködésre 
törekednek velük, ami akár élő együttműkö-
désekben vagy licensztermék ekben is tes-
tet ölthet. A skála másik végén a micro-
influencerek állnak. Ők fajlagosan olcsób-
bak, és kisebb réspiacokat is meg lehet cé-
lozni a részvételükkel, gyakran ráadásul 
erősebb bevonódást és jobb konverziót 
tudnak felmutatni. Cserébe sokkal több ko-
ordinációt igényel az együttműködés – 
amelynek támogatására már több integráló 
ügynökség is szakosodott.

Akármilyen véleményvezért is hasz
       nál a márka, a kézzelfogható eredmé nyek 
egyre fontosabbá válnak. A követők számá-

nál többet mond a posztok elérése, vala-
mint az általuk kiváltott bevonódás. A konk-
rét üzleti forgalom is mérhető a referral lá-
togatások arányával, tracking pixelek hasz-
nálatával blogokon és Face bookon, egyedi 
linkekkel a YouTube-videókban, kuponkódok-
kal és beépített vásárlási lehetőségekkel, de 
a bevált remarketing-eszközök is alkalmaz-
hatóak az elért követőknél.

Az influencerekre egyre inkább 
reklámfelületként tekintenek a ható-
ságok is. A Federal Trade Comission felmé-
rése szerint a celebek 93 százaléka nem 
követte a reklámok jelölésére vonatkozó 
ajánlásokat, ezért 2017-ben – figyelmezte-
téseket követően – első ízben indítottak el-
járásokat ellenük is, nem csak márkák ellen. 
A testület nyomására a Facebook, az 
Instagram és a YouTube is iránymutatást, 
valamint beépített eszközöket biztosít a fi-
zetett tartalmak jelölésére.

Magyarországon a GVH Kasza Ti-
bort, Rubint Rékát és Dukai Reginát is elma-
rasztalta a reklámozási gyakorlatuk miatt, 
egyúttal – velük együttműködve – útmuta-
tást adott ki a hirdetések szabályozásáról. 
Ennek lényege, hogy egyértelműen és jól 
észrevehetően fel kell tüntetni, ha nem füg-
getlen véleményről van szó – legyen az fize-
tett hirdetés, ingyen termékjuttatás, vagy a 
véleményvezér céges érdekeltsége. Ennek 
elmaradása esetén a reklámozó és a közve-
títők is elmarasztalhatóak. Ezzel egyidőben 
az Önszabályozó Reklám Testület is bele-
kezdett az influencer-posztok előzetes vé-
leményezésébe.
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#kantar #szektor #telkó


Top 10 interneten költő hirdető listaáras reklámköltése, 2017

Élen az állam, nagyot emelt 
a Porsche HungariaTop 20 piaci szektor listaáras reklámköltése, 2017

Nagyot esett, de az élen maradt a telkó

Forrás
Forrás: Kantar Media

* Display hirdetések szponzoráció nélkül, a médiatulajdonosok bevallásai alapján.



Össz. Internet Szektor Költés

(Ezer ft) 2017

Változás 

2017/2016

Költés*

(Ezer ft) 2017

Változás 

2017/2016

7 1 TÁVKÖZLÉS 94 550 647 21% 5 008 569 -23%

10 2 SZOLGÁLTATÁS 57 274 753 39% 4 997 320 34%

6 3 KULTÚRA, SZABADIDŐ, 
SZÓRAKOZÁS 102 232 027 23% 4 471 965 14%

5 4 PÉNZINTÉZET, 
BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG 111 129 837 36% 3 978 765 -6%

9 5 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK 68 236 724 40% 3 489 840 9%

2 6 KERESKEDELEM 195 811 168 30% 3 164 761 -7%

13 7 KÖNYVKIADÁS, 
TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS 36 663 126 35% 2 315 975 -20%

16 8 INFORMATIKA, IRODATECHNIKA 11 858 152 51% 1 477 500 45%

1 9 GYÓGYÁSZAT, GYÓGYHATÁSÚ 
KÉSZÍTMÉNY 354 677 776 26% 1 419 424 22%

3 10 ÉLELMISZER 185 061 700 25% 1 410 949 6%

12 11 UTAZÁS, TURIZMUS 43 511 485 51% 1 163 471 18%

20 12 KÖRNYEZETVÉDELEM, 
KÖZMŰELLÁTÁS 5 233 135 -14% 1 014 651 28%

8 13 ITAL 75 843 418 9% 818 343 34%

4 14 SZÉPSÉGÁPOLÁS 138 182 622 24% 658 017 6%

17 15 HÁZTARTÁSI GÉP ÉS KISGÉP 10 753 148 14% 635 302 42%

18 16 ENERGIAHORDOZÓ, 
ENERGIAFORRÁS 8 715 494 0% 598 493 19%

14 17 LAKBERENDEZÉS ÉS 
LAKÁSFELSZERELÉS 32 516 049 44% 597 037 -2%

23 18 INGATLAN 2 331 479 26% 530 290 -12%

15 19 ÖLTÖZKÖDÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐK 23 677 189 52% 424 166 -20%

24 20 OKTATÁS, KÉPZÉS 2 113 573 0% 419 098 31%

ÖSSZESEN 1 631 623 786 27% 41 994 443 4%

Össz. Internet Szektor Költés

(Ezer ft) 2017

Változás 

2017/2016

Költés*

(Ezer ft) 2017

Változás 

2017/2016

12 1 MINISZTERELNÖKI HIVATAL 24 271 713 75% 1 996 278 152%

10 2 MAGYAR TELEKOM 25 308 972 11% 1 780 571 -39%

30 3 TELENOR MAGYARORSZÁG 11 484 955 3% 1 202 404 -23%

17 4 VODAFONE MAGYARORSZÁG 18 814 503 47% 1 153 884 0%

46 5 SZERENCSEJÁTÉK ZRT. 9 365 173 4% 950 309 5%

24 6 OTP BANK 15 224 551 45% 878 700 -12%

7 7 LIDL MAGYARORSZÁG 30 948 946 8% 844 713 -1%

52 8 PORSCHE HUNGARIA 7 745 323 21% 654 721 59%

128 9 MAGYAR VILLAMOS MŰVEK 2 781 438 -32% 624 083 71%

55 10 EXTREME DIGITAL 7 541 986 93% 623 080 12%

Össz. Internet Szektor Költés

(Ezer ft) 2017

Változás 

2017/2016

Költés*

(Ezer ft) 2017

Változás 

2017/2016

4 1 MINISZTERELNÖKI HIVATAL 24 271 713 75% 1 996 278 152%

6 2 MAGYAR TELEKOM 23 841 560 41% 1 683 089 -14%

16 3 TELENOR 11 486 137 3% 1 202 404 -23%

7 4 VODAFONE 18 821 857 47% 1 159 837 0%

9 5 OTP 17 251 979 49% 1 003 135 -8%

1 6 LIDL 30 948 946 8% 844 713 -1%

107 7 MAGYAR VILLAMOS MŰVEK 3 265 597 -25% 749 617 73%

32 8 EXTREME DIGITAL 7 541 986 93% 623 080 12%

531 9 NOTEBOOK.HU 570 286 160% 567 453 389%

68 10 FORD 4 435 851 46% 517 437 -7%

Összesen


Összesen


Összesen


Internet


Internet


Internet


Óriási növekedéssel lett top10es a Notebook.hu 
Top 10 interneten költő márka listaáras 

reklámköltése, 2017

Forrás
Kantar Media

*Display hirdetések szponzoráció nélkül, a médiatulajdonosok bevallásai alapján.
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#reklámtorta #mrsz #reklámköltés


16 százalékkal bővült a digitális 
szegmens

Reklámtorta 2017

Outdoor 
7,70%

DM 
13,56%

Ambient 
1,16%

Rádió
4,12%

Televízió 
24,88%

Mozi 
1,03%

Sajtó
15,84%

31,71%
Internet

Forrás
Magyar Reklámszövetség

A digitális reklámköltés nagysága 
és aránya* a reklámtortából 
(milliárd forintban, illetve százalékban) 

Forrás
IAB Hungary 

*2011–2017 net-net digitális/net-net reklámpiac (DM nélkül)



Az egyes digitális szegmensek teljesítménye 
(net, milliárd Ft)

Lokális-globális átrendeződés 
a digitális reklámpiacon 

(Részesedések százalékban)

Forrás
IAB Hungary 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,9 1,2 1,6 2,4
4,3

6,9
10,5

15,3

22,3
22,3

27,2

31,1

35,7

41,2

49,5

68,4

56,2

79,3

1,8%
2,8%

4,1%

5,9%

8,1%

11%

14,4%

15,9%

18,8%

23,4%

26,5%

32,5%

35,6%

36,7%

29,4%

0,8% 1% 1,3%

globális hazai

2013 2014 2015 2016 2017

Költés  (milliárd Ft)

Arány (%)

18,1

21,0

23,2

29,0

34,2

16,1

19,2

22,3

26,9

30,9

6,1

8,0
9,3

11,2
13,1

0,8 1,2 1,3 1,2 1,1

Display EmailSearch Listing

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17%

83%
79%

21%

71%

29%

64%

36%

58%

42%

54%

46%

52%
48%

50%5 0% 51%
47%

53%
49%
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Közel 40 százalékkal bővült 
a mobilreklám-költés (net, milliárd Ft)

1,4 milliárd forintot közelíti 
a programmatic költés (net, millió Ft)

+245%

+117%

+143%

+98%

+79%

+37%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,3 0,9
1,9

4,7

9,3

16,7

22,8

Forrás
IAB Hungary 

2014 2015 2016 2017

22,8

AUTOMATIZÁLT

PROGRAMMATIC

RTB

• millió Ft

Automatizált Programmatic RTB

•4 388

•6 325

•9 053

•12 204

•85
•580

•1 028
•1 358

•85
•513

•944
•1 240

#perszonalizáció #algoritmus #adwords


A keresőszegmens legfontosabb 
fejleményei 2017ben

Perszonalizált keresések
A mobilon történő keresések során egyre 
inkább felértékelődnek a személyre szabott, 
specifikusabb keresések. Az internetezők a 
termékek vagy szolgáltatások megtalálása 
mellett további személyes tanácsadásra és 
inspirációra vágynak. A termékkeresések 
már tartalmazzák a konkrét igényeket, 
illetve a „számomra/nekem” kifejezést, ami 
60 százalékos növekedést produkált az 
elmúlt két évben.

Reklámköltés
A keresőszegmens 14,8 százalékkal 30,9 
milliárd forintra nőtt. A kereső és a display 
aránya lényegében nem változott, a kereső 
a második legnagyobb szelet 38,9 százalé-
kos aránnyal.  

Az Adwords újdonságai
• A felhasználói élmény javítása érdekében tel-
jesen megváltozott a Google Adwords hirdetés-
kezelői felülete.

• Az elmúlt 2 évben az organikus 1. helyezés ér-
téke 37 százalékkal csökkent.

• 2017 októberétől az AdWords kampányok az 
átlagos napi költségkeretnek akár a kétszeresét 
is elkölthetik. Eddig 15% volt a megengedett túl-
költés, ami hónapos időtávban kiegyenlítődött. 
Az új rendszerben is a beállított költségkeret a 
mérvadó a hó végére, de probléma merülhet fel a 
nem teljes hónapig futtatott kampányoknál.

• A Display hirdetések célzásánál a Facebook 
jellegű megközelítés kap egyre nagyobb szere-
pet. Ezt a célt szolgálják a manuálisan létrehoz-
ható egyéni célközönségek is. 

• A remarketing célzás már a Gmail kampányok-
ban is használható.

• Megjelentek a promóciós bővítmények (Black 
Friday, húsvét, karácsony stb.).

• Megjelent az életeseményre (pl. diplomaszer-
zés, költözés, házasság) történő célzás Gmailben 
és YouTube-on.

• A hasonló közönségek elérhetővé váltak a 
Search kampányokban is. 

• Mobilon egyre jobban terjed a hangalapú kere-
sés. Várható, hogy ennek következményeként 
változni fognak a keresési kifejezések, valamint 
a célzási és optimalizálási stratégiák is.

Frissítések az algoritmusban
• A Google 155-ről 300 karakterre bővítette a 
meta leírások hosszát. Ez azt jelenti, hogy több 
lehetőség van kattintásra ösztönözni a felhasz-
nálókat. Emellett az alacsonyabb rangú találatok 
lejjebb csúsznak.

• A Google 2017 októbere óta figyelmezteti a fel-
használókat arra, ha egy nem biztonságos http 
weboldalra lépnek. A célja ezzel az, hogy minden 
weboldal https szabványra váltson.

• A Google büntetésben részesíti azokat az ol-
dalakat, amelyek az agresszív, eladást ösztönző 
interstitial és pop-up ablakok használatával 
csökkentik a felhasználói élményt.
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A hagyományos médiában mára 
kikerülhetetlen a közösségi média 
bevonása. Hogy használja a socialt 
egy ilyen tartalommarketing plat
form, mint a MOL-csapat?
Mielőtt a portál Facebook aktivitásairól kez-
denék lelkendezni, szeretném kiemelni, hogy 
a social tartalmakra is másképp tekintünk a 
kezdetek óta. A honlap oldalsávjába beépí-
tettünk egy úgynevezett social feedet,  
ahova a MOL által szponzorált sportolók és 
csapatok legjobb közösségi média-megjele-
néseit húzzuk be. Azt gondoljuk ugyanis, 
hogy a közösségi tartalmaknak ma már el-
sődleges hírértéke van, ráadásul egy dinami-
kus és látványos hírtípusról van szó. Vissza-
térve a kérdésre: A molcsapat.hu Facebook 
oldalán a szurkolói közösségekre, az ex kluzív 
tartalmak mellett, szinte obligát meglepeté-
sek is várnak. Az itt megszervezett nyere-
ményjátékokban különleges, szurkolói szem-
pontból „priceless” nyereményeket adunk át 
a játékos kedvű szerencséseknek.

A megváltozott koncepció bevál
totta a hozzá fűzött reményeket? 
Túlzás nélkül állíthatom, hogy igen.  
A Molcsapat.hu mértékadó content plat-
formmá vált, tartalmainkat a már említette-
ken túl egyéb jelentős médiumok is szemlé-
zik – például az Index, az Origo vagy a Nem-
zeti Sport –, és nem csak webes, hanem az 
offline térben is terjednek. Saját lifestyle-
sorozatunk az egyik legkedveltebb tartal-
munk, de a MOL által szponzorált sportolók-
ról megjelent cikkeink is sok fogyasztót ér-
nek el. A koncepcióváltás eredményességét 
jelzi, hogy folyamatosan növekszik az oldalra 
mutató hivatkozásokból érkező forgalom és 
az oldalon eltöltött idő is. 

Fontos kiemelni, hogy maguk a sportolók is 
érzik a változást. Állandó kapcsolatban állunk 
velük, minden róluk megjelenő anyagot 
egyeztetünk, elmondható, hogy bizalmi lég-
kör alakult ki köztünk. Erre hadd mondjak két 
példát: Hosszú Katinka nálunk jelentette be, 
hogy az év második feléig nem versenyez, 
Babos Tímea pedig a Molcsapat.hu-nak adta 
első exkluzív interjúját az Australian Open 
megnyerése után. Szakemberként jó érzés 
benne lenni a sűrűjében!

Új korszakot nyitott  
a molcsapat.hu és a neo

Tudta Ön, hogy Hosszú Katinka, Szilágyi 
Áron, Babos Tímea vagy a Videoton FC egy 
csapathoz tartozik? A magyar sportélet 
meghatározói szereplőit 2012 óta gyűjti egy 
csapatba és közös felületre a szponzor, MOL 
Nyrt. Ez a MOL-csapat. A molcsapat.hu mint 
médium pedig abban hivatott segíteni a tá-
mogató márka céljait, hogy a MOL ne „csu-
pán” egy szponzorlogó legyen a sportolók 
mezén, hanem naponta elérhető közelség-
be hozza a kiemelt sportolókat, sportágakat 
a szurkolók számára. Az oldal a vizes vébére 
időzítve, 2017. július 1-én újult meg a Neo 
Interactive gondozásában. Az újragondolt 
megújult felületről, a tartalomszolgáltatási 
elvekről, és a márkaoldalak esélyeiről  a 
sporthírversenyben beszélgetünk Pásztory 
Ádámmal, a molcsapat.hu felelős szerkesz-
tőjével. 

Miben változott leginkább a 
Molcsapat.hu, amióta egy marke
tingkommunikációs ügynökség,  
a Neo Interactive felel a tartalo
mért?
A rövid válasz, hogy gyakorlatilag minden-
ben. Egészen más koncepció alapján épí-
tettük fel az oldalt, ami azzal indult, hogy 
teljesen új website-ot fejlesztettünk. A tar-
talmak műfajaiban is változást hoztunk, 
rendszeresen jelentkezünk saját készítésű 
videós összeállításokkal, fotóalbumokkal, 
hiszen a prominens eseményeken az oldal 
szerkesztői személyesen is jelen vannak. 
Megváltozott tehát maga az oldal, annak 
tartalmi fókusza, hangvétele, stílusa, ezál-
tal - szűk egy év alatt – az olvasótábora is. 
  

Lehet tartalomban újat mondani 
egy ilyen sokszereplős piacon, 
mint a sportoldalaké? 
A korábbi, sokszor redundáns sporthírköz-
lés kereteiből kilépve az új Molcsapat.hu 
szerkesztősége sokkal szélesebb spekt-
rumban értelmezi a sporttartalom-fogyasz-
tást. Most már nem a hír az első, hanem an-
nak értelmezése, illetve az eredmények in-
terpretálása, méghozzá a legavatottabb 
szereplők, azaz maguk a sportolók révén. Az 
oldalon megjelenő tartalmak döntő többsé-
ge interjú, és a rutinos tartalom-előállító 
csapatunknak köszönhetően sikerrel navi-
gálunk a mindenki által fogyasztható, nép-
szerű, illetve a szakmai mélységeket is érin-
tő sporttémák között. Nem feladatunk ver-
senyezni a hírportálokkal, ezért a hírügy-
nökségi hírek minimális százalékát teszik ki 
a tartalmainknak. Ugyanakkor „versenyen 
kívül” az oldal igazi content platformmá vált 
az elmúlt hónapokban. A saját gyártású, 
exkluzív tartalmak létjogosultságát mutat-
ja, hogy számos sport tematikájú, sőt élet-
mód- vagy bulvároldal is hivatkozza a cik-
keinket. Talán még mi sem gondoltuk 2017 
nyarán, hogy a molcsapat.hu tartalmai fel-
tűnnek, illetve folyamatosan szemlézésre 
kerülnek majd a blikk.hu vagy éppen az 
NLCafe.hu oldalain. 

#szponzorált tartalom
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Nevező ügynökség Márka Kampány/ Alkotás neve Kategória Díj

McCann Budapest Walmark The Vagina Experiment Digitális megoldások/online  
felületen futó integrált kampányok

Arany

Mito OTP Junior OTP Bukottak Digitális megoldások/ 
Branded content

Arany

Viacom Paramount 
Filmcsatorna

Ace Ventura EB promo Filmes megoldás/ 
Internetre készített filmek

Arany

Leo Burnett Samsung SeeColors Digitális megoldások,  
Innovatív média megoldások

Arany

Team Red Erste Bank Otthont keresek - IAB Hungary 
különdíj

Nevező ügynökség Márka Kampány/ Alkotás neve Kategória Díj

Isobar Budapest Unicef Magyar Bizottság Unbeatable Tricks Online filmek Arany

Greenroom Budapest Bike Maffia The Real Mannequin Challenge Online filmek Arany

Mito FHB Bank FHB Családbarátkörnyék-index Weboldalak Arany

Mito Müpa Budapest Müpa Playlist Social media Arany

HPS Experience Mondelez/Oreo Lick for It Challenge Social media Arany

Nevező ügynökség Márka Kampány/ Alkotás neve Kategória Díj

Leo Burnett Budapest Samsung SeeColors Digital Ezüst

XVIII. Arany Penge Kreatív Fesztivál 

Hipnózis 2017 

London International Awards

Forrás
További díjazottak: Aranypenge.hu

Forrás
További díjazottak: Kreativ.hu

Forrás
További díjazottak: 

 2017.liaentries.com/winners



Forrás
További díjazottak: Effie.hu

A hazai ügynökségek legfontosabb elismerései digitális 
megoldásokért 2017ben

Nevező ügynökség Márka Kampány/ Alkotás neve Kategória Társügynökség Díj

Isobar Budapest Magyar  
Telekom

Vacsorateszt  
online videó

Szezonális  
marketing

MEC Hungary, Uniomedia 
Communications

Arany

Isobar Budapest Magyar 
Telekom

Vacsorateszt  
online videó

Branded  
Content

MEC Hungary, Uniomedia 
Communications

Ezüst

XVI. Effie

EMBEREK

Bíró Pál váltotta�Heal�Edinát�a�magyar�Google�élén.

Grósz Judit�az�RTL�új�digitális-�és�üzletfejlesztési�igazgatója�lett.��

Szigeti Péter�a�24.hu�főszerkesztői�székébe�igazolt�át�a�Kreatív�kiadójától.

Sopov István�tölti�be�az�IAB�Hungary�elnöki�posztját.�� 
A�szakmai�szervezetnél�Máth Andrást nevezték�ki�ügyvezető�igazgatónak.

http://Aranypenge.hu  
http://www.Kreativ.hu
http://2017.liaentries.com/winners 
http://www.Effie.hu
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TURÓCZI ANDRÁS a Dentsu Aegis 
Network operatív vezetőjeként 
folytatja pályafutását.

A paid media business unitot 
CIEKLINSKI MELINDA, a social 
media csapatot NOVÁK FERENC, 
míg az integrált kampányokért 
felelő egységet MAROSI BALÁZS 
irányítja a Neo Interactive-nál.

KERÉK ZITA vezeti az Isobar 
kommunikációs üzletágát, VARGA 
RENÁTA pedig az ügynökség 
consulting üzletágát irányítja.

SÓLYOM BALÁZS irányítja a UPC 
Magyarország online divízióját, 
online igazgatói pozícióban.

NYÁRI FRUZSINA vette át az 
ügynökségi értékesítési csapat ve-
zetését az Adaptive Mediánál, míg 
a nemzetközi termékek és kiemelt 
ügyfelek a jövőben KESERŰ-BÉZI 
ORSOLYA irányítása alá tartoznak.

BAZSÓ GÁBOR a Totalcar ügyve-
zetője.

SOMOGYI ENDRE váltja 
Lugosi Boglárkát a Direkt 
és Interaktív Marketing 
Szövetség főtitkári  pozí-
ciójában.

Másfél év külföldi távollét 
után HORVÁTH TAMÁS 
visszatért az Adaptive 
Media kereskedelmi 
igazgatói pozíciójába.

GYÖRGY BENCE  
tartalomigazgató és 
főszerkesztő távozik  
az Origótól, munkáját 
GÁBOR LÁSZLÓ veszi át.

HUNYADY LÁSZLÓ  
távozik az eMag marke-
tingigazgatói székéből.

BÍRÓ PÁL a magyar Google új 
vezetője.

NAGY SÁNDOR lett az Ecommerce 
Hungary elnöke.

Közös megegyezéssel távozik a 
Central Médiacsoporttól DUNAI 
ANDRÁS digitális üzletág-igazgató.

A Republic Group digitális divízióját 
TOLNAY-KNEFÉLY GYÖRGY irányítja.

SZŐKE PÉTER, a  Deloitte stratégiáért és digitális 
szolgáltatásokért felelős igazgatója látja el az Isobar 
Budapest irányításának feladatait.

SZIGETI PÉTER októbertől a 24.hu főszerkesztőjeként 
dolgozik.

BUSÁK ISTVÁN vette át az Experience Design szolgálta-
tások vezetését az Isobar Budapestnél.

Február elsejétől SÁKOVICS  
DIANA veszi át a nemrég távozott 
ZAPPE GÁBOR helyét 
a Dívány.hu élén.

MÁTH ANDRÁS váltja 
SOMOGYI ENDRÉT az 
IAB Hungary ügyve-
zetői pozíciójában.

LUNCZNER ÁDÁMOT 
a Mindshare chief 
media directorává 
nevezték ki.

Távozik a CM Sales 
éléről STEFF JÓZSEF.

Karrierhírek

#karrier #digitális #változás


#karrier #digitális #változás


2017. január

2017. december

2017. október

2017. február

A CEMP Sales House-tól érkező 
KASSAI PÉTER váltja VÁNDOR 
ATTILÁT a Hoppex automati-
zált hirdetési platform élén. 

Kiadványfejlesztési igazgatói 
pozíciót hozott létre a CEMP 
fejlesztőcége, melyet VÁNDOR 
ATTILA tölt be.

FALUDI PÉTER ügyvezető igaz-
gatóként irányítja a Havas Media 
csoportot.

Távozik TÓKOS LÓRÁNT vezérigaz-
gató-helyettes a New Wave Media 
Grouptól.

DORGAI LÁSZLÓ a technológiai 
és digitális üzletág vezetőjeként 
erősíti a Deloitte Magyarország 
csapatát.

2017. április

ÉLESS DÉNES az Invitel-csoport 
online területért felelős vezetője.

Lemondott az IAB 
elnöki tisztéről BARNÓTH 
ZOLTÁN, a taggyűlés 
Sopov Istvánt választotta 
utódául.

NOVÁK PÉTER veszi át 
a Dentsu Aegis Network 
teljes magyar szerveze-
tének irányítását.

GEDEON FERENC a 
Starcom új médiaigaz-
gatója.

TÓTH-SZENESI ATTILÁT 
kérte fel az Index.hu Zrt. 
a főszerkesztői teendők 
ellátására.

2017. június

A frissen alapított RAS/Oander 
Digital Transaction nevű ügynök-
ség vezetője GERENTSÉR IMRE.

Az Insomnia Head of Digital fel-
adatait HORVÁTH ZSÓFIA látja el.

2017. augusztus

A Centrál Médiacsoport üzletág-
vezető-helyettesi pozíciójába a 
Schibsted Media vezetőségéből 
érkezett OLÁH ALEXANDRA.

2018. január

GRÓSZ JUDIT az RTL új digitális- 
és üzletfejlesztési igazgatója.

 

Digitális és fejlesztési igazgató-
ságot hoz létre a Lapcom. Az új 
részleg irányítását KOVÁCS ILLÉS 
BENCE látja el.

DR. BARÁTH ANDREA látja el a 
Central Médiacsoport marketing-
igazgatói feladatait.

A Schibsted Classified Media  
Hungary marketingigazgatói  
pozícióját VARJU LILLA tölti be.

BÁTORFI ZSOLT márciustól Service 
Design Lead pozícióban erősíti az 
Isobar csapatát. 

2018. március

ANDACS BOTOND az Index kiadójának új vezérigazga-
tója.

MÉSZÁROS KINGA látja el a Central Médiacsoport stra-
tégiai vezérigazgató-helyettesi feladatait.

CSURKA GÁBOR feladatköre bővítését követően  a 
Marquard digitálisüzletág-igazgatója lett.

2017. március

2017. május

2017. július

2017. szeptember

2017. november

2018. február
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Gondolatok külföldről

Az alapvető probléma, hogy a videókhoz 
kapcsolódó metaadatok továbbra is gyengék, 
és elsősorban a feltöltő által megadott 
tagekre épülnek, márpedig ők ritkán jelölik 
meg a munkájukat úgy, hogy ‘gyűlöletbeszéd’. 
A helytelen tartalom kiszűrésére használt 
technológiák – mint a szemantikus web, AI, 
képszűrés – pedig egyszerűen elégtelenek. Ha 
pornóról, rasszizmusról vagy erőszakról van 
szó, a jelentési mechanizmusok is szánalmasan 
hézagosan működnek. Ezt hívhatjuk algo-
aritmiának is.

Bob Garfield, a MediaPost szerkesztője

Az új irányelv megkövetelné, hogy a kiadók mindenkinek hozzáférést biztosítsanak az oldalaikhoz, még a 
reklámokat blokkoló felhasználóknak is, és ezzel gyakorlatilag felhatalmazást ad a lopásra a hírek, közösségi 
média, email-szolgáltatások és szórakoztatás esetében. 

Randall Rothenberg, az IAB vezérigazgatója a The Drumnak az elektronikus személyiségi jogok védelméről 
szóló irányelv kapcsán

80 százalékban elvégeztük a munkát. Szinte minden vállalat biztosította az általunk kívánt méréseket és 
hitelesítéseket. Megtanultuk, hogy a hírfolyamokban két másodpercünk van, így nem helyezünk el 30 másodperces 
reklámokat. Megtudtuk, hogy feleslegesen gyakran jelennek meg a hirdetéseink, sok felhasználót 3 helyett 20 
alkalommal is elérünk. Levágtuk a hosszú farokhoz tartozó weboldalakat, mert túl sok közülük robotfarm volt. 
A márkabiztonság terén még sok a tennivaló. A digitális 2017-ben 21 éves lett. Felnőtt. A felelősség fokozódik.

Marc Pritchard, a P&G marketingigazgatója a Digiday-nek a 2017-es eredményekről

Szuverenitásunk ötödik kulcsa a digitális átállás. Ez magában foglalja a gazdaságaink, a társadalmaink, a 
gondolkodásmódunk mélyreható átalakítását. A digitális átalakulás nem csak egy gazdasági szektor, nem 
csupán egy kortárs történet, és Európának egyformán sok a nyerni- és vesztenivalója ezen a téren. Európának 
sajátos a viszonya a szabadság, a szolidaritás és a biztonság egyensúlyához, és ez a tét a digitális forradalomban 
is. Európának, amely a háborút követően felzárkózó gazdaságpolitikát folytatott, radikális innovációval kell e 
forradalom élére állnia. És ezért egész Európában mindent meg kell tennünk, hogy digitális bajnokokká váljunk, és 
vonzzuk a tehetségeket tudományos és vállalkozói területen.

Emmanuel Macron a Sorbonne-on tartott 2017. szeptemberi beszédében

Az Amazon két irányból is fenyegeti a Google-t. 
Az egyik a keresés: adataink szerint az Egyesült 
Államokban a termékekre irányuló keresések 
55 százalékát már az Amazonon bonyolítják, 
ami nagy kérdés a Google számára. A másik az 
Amazon mint hirdetési platform. A Google 100 
milliárd dollárt keres a hirdetéseken, a Facebook 
40 milliárdot. Az Amazon egyelőre kis játékos 
a maga 2–2,5 milliárd dollárjával, de gyorsan 
növekszik.

Sir Martin Sorrell CNBC-nek adott interjújában

EREDMÉNYES DIGITÁLIS
MEGOLDÁSOK,

MEGALKUVÁSOK NÉLKÜL!
www.infinety.hu
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Gondolatok itthonról

A digitális termékek továbbra is azzal a kihívással szembesülnek, hogy miként lehet az ilyen típusú tartalmakat 
monetizálni, nyereségessé tenni. Minden nap bővül az online piactér, könnyű belépni, de a látogatószám csak 24 
órában tud ott lenni. Nagy az árnyomás a hirdetésekből származó bevételeken. Szerintem tartalomszolgáltatóként 
csak több jövedelemforrásból lehet megélni. Aki offline és online csak egy lábon áll, annak az üzleti modellje 
hosszabb távon nem lesz életképes.

Bayer József, a Ringier Axel Springer vezére a Marketing & Mediának

Mindenkinek kétségei vannak felőle, hogy 
lehet-e digitális kiadványokkal pénzt keresni. 
A válaszom: igen.

Varga Zoltán, a Central Médiacsoport vezére 
a Kreatívnak

Rövid távon kételkedő vagyok, pedig nagyon szeretném, ha lenne előrelépés, és ezzel nem vagyok egyedül. 
Amerikában két évvel ezelőtt két államban kezdték a televíziót és az online-t ugyanazon módszerrel és ugyanakkora 
elemszámmal vizsgálni. Továbbra is csak ugyanabban a két államban teszik ezt, ami jelez valamit. A nehézséget 
egyrészt a finanszírozás és a kutatócégek, a médiatulajdonosok különböző érdekeltsége jelenti. A másik nehézség a 
megfelelő módszertan kialakítása.

Lengyel András, az Atmedia kereskedelmi igazgatója a Médiapiacnak

Mióta van net, az égbekiáltó baromságok is 
szabadon terjednek, pláne, ha újságíró az 
elkövetője. Egy átlagos portál ma összegereblyézi 
mindenhonnan és újracsomagolja a sok hülyeséget, 
ad neki egy „klikkékony” címet, és jó, ha akad 
néhány százaléknyi saját, értelmes tartalom. Kizárt, 
hogy ezé lenne a jövő. Legalábbis remélem.

Csetényi Csaba a 24.hu-nak

A Facebook, a Google és társaik gyakorlatilag 
kivéreztetik az online médiát, ami tehetetlenül 
próbál mégis a nyomukban loholni.

Tófalvy Tamás médiakutató a Vasárnapi 
Híreknek

Szeretnénk, ha a videós hirdetési piac is elindulna 
azon az úton, ahol a világ 3–5 éve már elindult. 
A digitális hirdetéseket a Facebook és a Google 
letarolja, ezt nem mi fogjuk megváltoztatni. 
Nagyon sok videós hirdetési felület van viszont így 
is, ami sokkal értékesebb, mint a display, a hazai 
hirdetők mégsem használják ki.

Vidus Gabriella, az RTL Magyarország 
vezérigazgatója a Forbes Flow rendezvényen
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