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Marketingkommunikáció I. 
 

 



 
A marketingkommunikációval kapcsolatos 

fogalomrendszer  

 Kommunikáció: „a társadalom információs 
kapcsolatainak összessége, az információk 
továbbításának és feldolgozásának műszaki-
szervezeti rendszere” (Kovács, 2004).  

 „A kommunikáció olyan tevékenység (folyamat), 
amely a kibocsátó (információforrás) és a 
befogadó (címzett) között gondolatok 
közösségét vagy egyezségét hozza létre” 
(Veres- Szilágyi, 2004). 



A kommunikáció folyamata 
Forrás: Veres- Szilágyi, 2007. 199.o. 



 A kommunikáció fajtái 
 Befogadó száma szerint 

 Személyes, 

 Csoport 

 Tömeg 

 Egyéb csoportosítási szempont: 
 Érzékelés  

 Technika 

 Működési gyakoriság 

 Finanszírozás 

 Hatókör 

 Célszegmens  

 



 „A marketingkommunikáció olyan tervezett 
cselekvéssorozat, amely a vállalat 
marketingrendszerébe illeszkedik, célja 
egy termék (szolgáltatás), márka vagy 
vállalat (intézmény) megismertetése, 
népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének 
felkeltése, vásárlásra ösztönzése, illetve 
érdeklődésének megtartása 
kommunikáció segítségével.” (Fazekas -
Harsányi, 2000). 



Marketingkommunikációs eszközök 

csoportosítása 

 1. ATL (above the line) 
eszközök: 

  nyomtatott sajtó 

  szabadtéri eszközök 

  rádió 

  televízió 

  mozi 

  Internet  

   

 2. BTL (below the line) 
eszközök: 

  direkt marketing 

  vásárlásösztönzés 

  vásárláshelyi reklám 

  eseménymarketing, 
 rendezvények 

  vásárok, kiállítások 

        szponzorálás 

  személyes eladás 

  public relations 

  nyomtatványok 

 



A BTL (below the line) kommunikáció turizmusban 

használható eszközei  

 A promóció: „a marketingkommunikáció 

azon formája, amely a legközvetlenebb 

módon tesz kísérletet a végső fogyasztó 

vagy a kereskedő megnyerésére. 

Miközben a reklám indítékot, addig az 

értékesítésösztönzés okot szolgáltat a 

vásárlásra.” (Józsa, 2000). 



Promóció Hirdetés 

Hatása Rövid távú Hosszú távú 

Célterülete Fogyasztók 

magatartása 

Fogyasztók 

gondolkodása 

Márkahűség 

kialakítására 

Nem alkalmas Alkalmas 

Márka minőségének 

hangsúlyozására 

Nem alkalmas Alkalmas  

Forrás: Kiss, 2003 481. o. alapján saját összeállítás 

 

 

A promóció és a hirdetés összehasonlítása 

 



 A direkt marketing olyan módszerek 

összessége, amelyek üzeneteket juttatnak 

el az egyénekhez, abból a célból, hogy 

mérhető, költséghatékony válaszokat 

generáljanak.”  (Hivatal 2003)   



A direkt marketing folyamata 

Forrás: Baier et al, 2000. In: Hoffmann, 2002., 8. oldal 



 A direct marketing főbb eszközei: 

Direct mail (levélreklám). 

Kuponok. 

Telemarketing. 

Katalógus. 

Televíziós vagy rádiós hirdetés.  

Szórólap 



 A PR, a sajtókapcsolatok és az 
eseménymarketing  
 „Az egyén, társadalmi szervezet, vagy intézmény és a 

közösség között megvalósult megértés és jóakarat 
foka.” (Webster Dictionary) 

 „A public relations az az emberi szellem alapvető 
magatartása, a legfelső vezetés filozófiája, amely 
tudatos és belátó önvizsgálattal a vevők érdekeit 
mindennemű gazdasági jelentőségű döntésnél az 
első helyre teszi”.(Paul Garret) 



A „Bogner-lépcsők” 

Forrás: Bogner, 1999 in: Nyárády- Szeles, 2005.,  83. o.   

 



 

Egy szervezet és a hozzá kapcsolódó csoportok (külső környezet) 

Forrás: Jobber, 1998., 364. o. 



A PR tevékenység irányultsága  

Forrás: Sándor-Szeles, 1985. 68. o.  

 



A kommunikációs eszközök és módszerek 

kapcsolata a belső PR területén  
Módszerek Informális Formális 

Személyes érintkezés 

Megbeszélések, 

tanácskozások 

A dolgozók, alkalmazottak 

különböző célú gyűlései 
Szóbeli  

Távközlés 

Üzembejárás (tájékoztatás 

Hangszóró berendezések 

Konferenciák 

Írásbeli Vállalati hírlapok 

Hirdetőtáblák 

Hírlapkivonatok  

Vállalati irányelvek 

Igazgatósági közlemények 

Vállalati közlemények 

Szóbeli és írásbeli Közvetlen személyes 

érintkezés a vezető és 

dolgozók között, írásbeli 

információk kölcsönös 

kicserélésével 

Vállalati értekezletek, ahol 

információkat és adatokat 

mutatnak be 

Vizuális Hanghatású bemutató 

Zártkörű televízió 

Videó (dvd) 

Mozgóképek, diák 

 
Forrás: Sándor-Szeles, 1990., 78.o. 



 A szponzorálás 

„pénzben vagy más formában eszközölt 

befektetés valamely tevékenységbe, amiért 

cserébe az invesztáló fél a tevékenységhez 

kapcsolódó, üzletileg kiaknázható 

kereskedelmi potenciálhoz jut.”  (Nemzetközi 

Reklámszövetség ) 



 A szponzorálás leggyakoribb módjai: 
 Pénzbeli támogatás 

 Adott célra szabadon felhasználható pénzösszegek 
folyósítása. 

 Ösztöndíjak létesítése. 

 Alapítványok, egyesületek támogatása. 

 A szponzorálandó intézmény reklámfelületeinek tartós 
bérlése. 

 Természetbeni támogatás 
 A szponzorálandó tevékenység lebonyolításához szükséges 

eszközök, anyagok, szolgáltatások ingyenes biztosítása. 

 A szponzorálandó tevékenység lebonyolításához szükséges 
eszközök, anyagok, szolgáltatások kedvezményes juttatása. 

 Díjak, nyeremények felajánlása a szponzorált 
versenyek, vetélkedők számára. 



A szponzorálási terv folyamatábrája  

Forrás: Fazekas- Nagy, 1992 in: Nyárády-Szeles, 2004, b 455.o.  



 Vásárok és kiállítások  

a vásárokon fizikailag is jelen van a 

bemutatott áru, gyakran a helyszínen is 

megvásárolható,  

a kiállításokon a felkínált termék/szolgáltatás 

megjelenése nem kötelező, az odalátogató 

gyakran csak információt kaphat róla  



 A kiállítások legfontosabb jellemzői   

 A kereslet és a kínálat koncentrált megjelenése. 

 A kiállítók számára lehetőség nyílik prezentációra és 

demonstrációra – a termékeikkel, szolgáltatásaikkal 

kapcsolatosan. 

 A felmérések alapján a vásárok hatékony komplex 

marketing eszköznek tekinthetők, 

 A kiállítások egyfajta tükörként is szolgálnak - a 

gazdasági helyzetet illetően. 

 A vásárok igen jó lehetőséget nyújtanak a szervezet 

számára fontos célcsoportok elérésére. 

 



 Értékesítési célkitűzések Nem-értékesítési célkitűzések 

Meglévő vevők 

Kapcsolatok fenntartása, 

Termékelőnyök közvetítése, 

Szolgáltatási problémák, 

További eladások ösztönzése 

 

Imázs megőrzése 

Termékek bemutatása, 

Piaci versennyel kapcsolatos 

információk összegyűjtése, 

Termékkiállítások kiszélesítése 

Potenciális vevők Kilátásban lévő szerződések, 

Igények meghatározása, 

Termékelőnyök közvetítése, 

Utánajárási vagy eladási 

elkötelezettség 

Imázs kiépítésének elősegítése, 

Termékek bemutatása, 

Piaci versennyel kapcsolatos 

információk összegyűjtése 

 

 

A kiállítás célkitűzései 

Forrás: Bonoma, 1985 in: Jobber, 1998., 381. o. 



40%

15%

20%

12%

3%
10%

stand személyi ktsg + utazás bérleti díj

szolgáltatás ktsg szállítás, biztosítás egyéb 

külföldi kiállítás költségeinek megoszlása  

Forrás: Bálint, 2006. alapján – saját szerkesztés 



 A kiállításon való részvétel főbb szempontjai: 

  A kiállítás jellege (szakkiállítás vagy általános 
tematikájú), 

 A rendezvény földrajzi elhelyezkedése (hazai vagy 
külföldi, ha ez utóbbi, milyen távolságra van), 

 A potenciális látogatók köre (megegyezik-e a cég 
célcsoportjaival), 

 A kiállítás időpontja (pl. téli vagy nyári utazásokat 
kínál az iroda), 

 A kiállítás költsége (összességében az 
eredményessége) 

 A rendezvény hírneve (mennyire ismert, milyen a 
kapcsolata sajtóval, mennyire jó a 
megközelíthetősége, stb.). 



A turisztikai reklám célja 

 célközönségre meggyőző 

 vásárlásra ösztönző kommunikációt irányít 

 

Fontos: 

 megjelenés formája 

 tartalma és  

 időzítése 



A turisztikai reklám feladata 

 a figyelem irányítása 

 az érdeklődés felkeltése 

 tájékoztatás 

 asszociáció keltése 

 meggyőzés 

 

majd eredménye a 

 vásárlás 



Nyomtatott reklámeszközök 

Papír alapúak 

• hirdetések a sajtóban 

• fizetett cikkek, reklámriportok a sajtóban 

• egyéb nyomtatott promóciós 

• és információs anyagok 



Elektronikus reklámeszközök 

    Gyorsan és hatékonyan tudják követni a 

változásokat, az online megoldások vonzzák a 

figyelmet, impulzív hatásuk jelentős: 

• rádió: reklámspotok, fizetett riportok és 

szponzorált műsorok 

• TV: reklámspotok, fizetett riportok és 

szponzorált műsorok 

• internet: reklámok, céginformációk, 

desztináció információk 



Köztéri reklámeszközök 

 nyilvános területeken, bárki számára 

hozzáférhetők: 

• fényreklámok 

• molinók (kötéllel kifeszített hirdetőfelületek) 

• plakátok, óriásplakátok 

• portálok (homlokzatok, bejáratok, kirakatok) 

• égi reklámok (repülőgéppel rajzolt 

füstfeliratok, vontatott molinók, lézeres 

fényeffektusok) 



Egyéb reklámeszközök 

• mozireklám 

• kikiáltó 

• térhangosítás 

 



Másik csoportosítási mód: 

Hatókör: Azoknak a megcélzott személyeknek a 
száma, amelyekre meghatározott időszakban 
legalább egyszer egy tervezett reklám irányul.  

 

Gyakoriság: A meghatározott időszakon belül 
azoknak az időpontoknak a száma, amikor egy 
átlagos személy találkozhat az üzenettel. 

 

Hatás: Az expozíció minőségi értéke egy adott 
reklámeszközön keresztül (egy társasutazás 
megjelenése valamelyik napilapban).  



A reklámhordozók osztályozása 

és kiválasztásának szempontjai 

Döntés szükséges:  

• a kívánt hatókörről 

• a gyakoriságról 

• a hatásról 

• a reklámeszközök kiválasztásáról 

• és az időzítésről. 

 



Főbb reklámeszköz típusok 

teljesítménye 
 

• Ezt az értéket jelentősen befolyásolja a célközönség életkora (pl. 
fiatalok viszonya az internethez), illetve a célközönség anyagi és 
technikai lehetősége, tehát a célközönség reklámeszközökkel 
kapcsolatos szokásai.  

• A turisztikai termék, szolgáltatás esetében más-más előnyöket 
kidomborítva jelentős szerepe van a nyomtatott és az 
elektronikus médiumoknak is.  

• Az üzenet impulzív közlésére a televízió, az internet, a rádió 
nagyon hatásos, de a részletesebb szakmai tartalom és 
információ megismerésére a nyomtatott változatok, illetve az 
interneten megjelenő ilyen tartalmak a legalkalmasabbak.  

• A költségek nagy különbséget mutatnak a különböző médiumok 
esetében. Az is természetes, hogy a médiumok különböző 
számú releváns célcsoportra vannak hatással, így a reklámra 
fordított költséget is egységre (azaz a turisztikai terméket, 
szolgáltatást igénybe vevőkre érdemes vetíteni).  

 



A közönség mérése 

• Cirkuláció: amely a példányszámot és az ellátottságot 
jelenti, azoknak a csatornáknak a számát, amelyeken 
keresztül a reklámot terjesztik. 

• Közönség: azoknak a személyeknek a száma, akiket a 
reklámhordozó megcéloz. A véletlen olvasók, nézők, 
hallgatók miatt a valóságban nagyobb is lehet, viszont az 
érdeklődés hiánya ellentétes hatású. 

• Hatékony közönség: a célcsoport jellemzőivel felruházott 
személyek száma, akiket a reklámhordozó megcéloz. 

• Hatékony reklámmal megcélzott közönség. A 
célcsoport jellemzőivel felruházott személyek száma, akik 
valóban látták a reklámot. 



Mire kell figyelni? 

• a közönség minőségére, amely a 

célközönség összetételét jelenti, 

• a közönség valószínű figyelmére, 

amelyhez kell igazítani a reklám 

tartalmát, formáját és elhelyezését, 

• kiadói minőségre, mivel presztízshatás 

is jelentős befolyásoló erővel bír. 



Írott vagy nyomtatott sajtótermékek fajtái 

 
 napilapok 

 magazinok 

 fizetett cikkek 

 Reklámriportok 

 szakmai promóciós 

 és információs anyagok 



Főbb fajtái: 
• tour-operátor katalógusok 

• szállodai és egyéb szálláshelyi brosúrák  

• konferenciaközpont brosúrák 

• termékkatalógusok (pl. kalandtúrák, síutak, koncertutak, stb.) 

• attrakció szóróanyagok (pl. tematikus parkok, múzeumok, vidámparkok, 
stb.) 

• autókölcsönző kiadványok 

• eladásösztönző anyagok 

• plakátok, kirakati képek, feliratok 

• turistairodák brosúrái (országos, regionális, helyi, termékorientált) 

• direct mail levelek, küldemények 

• térképek (ingyenes térképek) 

• „házon belüli” tájékoztatók, újságok (pl. szállodák, légi- és 
hajótársaságok) 

• étlapok 

• konferencia dossziék 

• menetrendek 

• programfüzetek. 



Hirdetési formák a rádióban, 

telemarketing és call centerek 

 A rádió nagyszámú hallgató számára ad műsort. Szelektívnek 
tekinthető, mivel különböző rétegeknek készül, így azok, akik 
hallgatták a műsort, előtte vagy utána a reklámot is meghallgatják.  

 Figyelemfelkeltő képessége figyelemre méltó, de egyben korlátja is 
jelentős e módszernek.  

 Amit szavakkal el lehet mondani, csak az az üzenet jut el a 
hallgatóhoz, ezért szükséges – a konkrétumok rögzítése miatt – 
többször elismételni, amíg a bevésés megtörténik.  

 Az idegenforgalomban a vizuális megjelenítés nagyon fontos, 
hiszen csak szavakkal messze nem lehet mindent pontosan 
érzékeltetni (pl. szállások közötti különbség). Előnye, hogy széles 
réteghez eljut miközben árszintje jóval alacsonyabb, mint a 
televízióé. 



Hirdetési formák a rádióban, telemarketing és 

call centerek 

 Telemarketing segítségével egy korszerű 

módszer kerül alkalmazásra a turizmusban.  

 Az információtechnológiák (telekommunikáció 

és számítástechnika), valamint a személyes 

kapcsolatteremtés együtt valósul meg.  

 Célja lehet a figyelemfelkeltés és érdeklődés 

irányítása. Erre a feladatra telemarketing cégek 

jönnek létre, amelyek rendelkeznek a megfelelő 

technikai háttérrel és kiképzett személyzettel a 

feladatok ellátására.  



 Ebben az esetben a híváscentrumból történik a 
kapcsolat kezdeményezése egy előzetesen kiválasztott 
adatbázis alapján.  

 A telefonbeszélgetés során információt közvetítünk a 
vevő felé, akitől egyfajta nyitottságra szükség van, 
ellenkező esetben blokkolja a folyamatot.  

 Sajnálatos, hogy több olyan céggel is találkozhatunk a 
telemarketing piacon, akik munkájukat erőszakosan 
végzik, így a módszer ellen egyfajta ellenállás, 
ellenérzés alakult ki.  

 



Hirdetési formák a rádióban, telemarketing és call 

centerek 

 A call center sok jellemzőjében hasonlít 
az előzőekben bemutatott telemarketing 
módszerre. Legjelentősebb különbség az, 
hogy a leendő vevő kezdeményezi a 
kapcsolat felvételét az általa 
kezdeményezett telefonhívással. A vonal 
végén lévő asszisztens válaszol a 
kérdésekre vagy információt nyújt. A 
módszer elengedhetetlen része a 
számítógép.  



 A beszélgetéseket rögzítik – erre a figyelmet felhívják – 
és a fejlesztéshez a feltett kérdéseket, szituációkat 
felhasználják. Az operátor képernyőjén megjelennek a 
lehetséges válaszok az előzetesen rögzített 
forgatókönyv alapján és a válaszlehetőségek. Az 
érdeklődő kérdése alapján az operátok a megfelelő 
helyre klikkel és így folytatódik az irányított beszélgetés.  

 Az operátor ennek ellenére viszonylag szabadon 
alakíthatja a beszélgetést a cél az, hogy az ügyfél 
megkapja a választ kérdésére vagy azonnal szóban, 
vagy írásban elküldve részére. Ez a megoldás akkor jó, 
ha az ügyfél egyszerűen, várakozás nélkül eljut a vonal 
végén lévő személyhez, nem csupán egy géppel 
beszélget.  



A televízió reklám jellemzői 

• reklámspotok 

• promóciós kisfilmek 

• promóciós filmek 

• szuvenír filmek 

• névjegy cd-k. 

 



A szabad- és zárttéri reklámeszközök 

 plakát 

 információs (festett vagy matricázott) 

táblák 

 tűzfalak, kerítések 

 világító berendezések 

 utcabútorokkal 

 járműreklámok 



 

 

 

 
 

     Egységesített útbaigazító tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szálloda információs táblája 



Járműreklámok 



Internetes marketingkommunikáció 

 nagy tömegben és gyorsan eljuttatja 

fogyasztókhoz a reklámüzeneteket 

 elősegíti a fogyasztó és vevő között kialakuló 

adás-vételi kapcsolat létrejöttét 

 részvételre mozgósít a turizmus rendszerében 

 azonnal lemérhető hatása a felhasználók 

körében, így ha szükséges, azonnal be lehet 

avatkozni. 



Az online reklám típusai 

A weboldallal szembeni követelmények: 
 gyors tájékozódást nyújtson, és gyors mozgást tegyen lehetővé a 

részoldalak között, melyet navigációs gombok vagy menüsor segíthet, 

 az alapoldalról való kiindulás és visszatérés rugalmas és gyors legyen, 

 rövidek legyenek az oldalak (az ablakokon belül csak rövid ideig lehet 
görgetni), 

 weblaptérkép (site-map) segítse a tájékozódást, amelyen az oldalak 
szerkezete látható fa-struktúrában, 

 űrlapok használata tegye lehetővé a kérdések feltevését, a 
megrendelést, a véleménynyilvánítást, 

 egyéb szolgáltatások: látogatottságszámlálás, aktuális információk 
megjelenítése (helyi idő, dátum, utcarészlet, hőmérséklet stb.),  

 gyors betöltés, 

 látogató-központú, 

 informatív, mélyreható, részletes legyen. 

 



Az online reklám típusai 

E-mail: 
1. Engedélyeken alapuló lista: ebben az esetben a felhasználó nyilatkozik arról, hogy 

hozzájárul a reklámküldemények fogadásához. 

2. "Robinson-lista": olyan jegyzék, amely tartalmazza az üzleti jellegű levelek (direkt marketing 

eszközöket) küldését kifejezetten megtiltó személyek névsorát.  

 



Az online reklám típusai 

Hírlevél: 
1. Tájékoztatást kapunk a légitársaság legfrissebb akcióiról, webes játékairól, új 

szolgáltatásairól, céges híreikről.  

2. A feliratkozáshoz mindössze az e-mail címünket kell megadnunk. Ezután a megadott e-

mail címre kapunk egy értesítőt, amiben egy linket találunk. A regisztráció akkor fejeződik 

be, amikor az értesítő e-mailben rákattintunk a linkre, és aktiváljuk a jelentkezésünket.  



Az online reklám típusai 

Egyéb típusok: 

 
1. Fórumok 

2. Bannerek 

3. Nyomógombok 

4. Szöveges linkek  

5. kurzorok 

6. képernyőkímélők 

7. netvideók: a fogyasztók videóra mondják az adott termékkel kapcsolatos tapasztalataikat, 

a felvétel az érintett vállalat honlapjáról tölthető le, 

8. "zsákutcareklám": olyan helyekre elhelyezett hirdetés, ami már nem vezet tovább, pl. 

köszönetnyilvánító oldalra, 

9. microsite: kisméretű honlap, általában promóciókhoz, piackutatáshoz használják. 



Egyéb reklámok 

 térhangosítás 

 kikiáltó 

 mozireklám 

 szendvicsember 



Az értékesítést elősegítő weboldal 

ismérvei 

 legyen az oldalnak egy olyan címe (a hozzá tartozó 
alcímmel), amiből a látogató első pillantásra megtudja, 
hogy mi az az előny, amit itt kaphat, ha továbbolvas 

 A látogatók túlnyomó többsége ugyanis 10 másodperc 
alatt meghozza azt a döntését, hogy marad-e az oldalon 
és továbbolvas, vagy inkább távozik.  

 A látogatók 60-80 %-a a nyitólapon kívül semmi mást 
nem méz meg, azaz nem kattint egyet sem! 

 



Web-ergonómia 

 Milyen az oldal külső megjelenése, hanem azért is, hogy 
mennyire következetes az elrendezése.  

 Mennyire tudja a felhasználó a kívánt célját 
megvalósítani?  

 Fel tud-e könnyen iratkozni hírlevélre? 

 Egyszerűen meg tudja-e rendelni a terméket vagy 
szolgáltatást – így például a repülőjegyet és a bérautót –
le tudja-e foglalni a szállást?  

 Gyorsan megtalálja-e a kapcsolatfelvételhez szükséges 
információkat, ha kérdést szeretne feltenni pl. telefonon, 
stb.?  

 



Mely adatokat kell elsősorban mérlegelni? 

 Milyen hardver és szoftver háttérrel rendelkeznek a 
látogatók? Fontos, hogy milyen sávszélességet 
használnak az oldal letöltésére, mert ha túl 
nagyméretű képek vagy flash-es design-elemek, 
esetleg zene helyezkedik el az oldalon, akkor ezek 
lassíthatják az oldal letöltését, megjelenését, 
böngészését. Nem minden látogató türelmes, főleg, 
ha napi rendszerességgel látogat az oldalra, és 
minden alkalommal a problémás letöltés lassítja őt 
célja elérésében. De arra is fontos odafigyelni, hogy 
milyen böngészőt használ, mert napjainkban nem 
csupán a Microsoft Internet Explorer az egyetlen 
lehetőség a weboldalak böngészésére.  

 

  

 



 Érdemes megtudni, hogy a célcsoport (pl. jelenlegi látogatók) 
mennyire erős internet-felhasználók, hiszen lehet, hogy több 
magyarázó szöveget kell az oldalon elhelyezni ahhoz, hogy 
könnyebben megtalálják rajta a kívánt információkat? A 
problémás pontok feltérképezésében segítségre lehetnek a 
panaszlevelek, vagy a weboldalon található Gyakran Ismételt 
Kérdések (GyIK, FAQ).  

 

 Fontos tudni a leglátogatottabb útvonalakat; azok elérését még 
egyszerűbbé kell tenni, hogy akár már a nyitóoldalról is 1-2 
kattintással megtalálható legyen a legnépszerűbb, a 
legkedveltebb vagy leghasznosabb tartalom. 

 



A kommunikációs stratégia kidolgozása 

a turizmusban 

 

 A kommunikáció alapvető célja a turizmusban 

 A kommunikáció célcsoportjai a turizmusban 

 A kommunikációs stratégia értékelése a turizmusban 

 



Az üzleti terv 
1. A vállalkozások általános bemutatása 

2. Termékek és szolgáltatások 

3. Marketing terv 

4. Konkurencia és más tényezők vizsgálata, a 
marketing stratégia 

5. Működési terv 

6. Szervezeti felépítés 

7. A főbb szakaszok ütemezése 

8. Pénzügyi terv 

9. Szükséges csatolt dokumentumok 



A marketingkommunikáció 

hatékonyságának mérése 

• legyen fogyasztó- illetve felhasználó központú 

• egyetlen eladási ötletre összpontosítson 

• hangsúlyozza a legmeggyőzőbb ötletet 

• az egyedi, versenyképes jellemzőket mutassa be 

• tegye érintetté a fogyasztót, felhasználót 

• legyen hihető és őszinte 

• legyen egyszerű, világos, nyújtson teljes képet 

• kapcsolja össze az eladási ötletet a márkanévvel 

• használja ki a média nyújtotta lehetőségeket 

• késztessen a vásárlásra. 



A reklámtevékenység szabályozása 

• feleljen meg a közízlésnek 

• a fogyasztó védelme valósuljon meg 

• a befeketítés, lekicsinylés, nevetségessé tétel 
mellőzése, az összehasonlítások korrektsége 

• a gyerekek és a fiatalkorúak védelme 

• a félrevezető, megtévesztő reklám kerülése 

• igazmondás, szavahihetőség 

• árak, engedmények félreérthetetlensége 

• megrendelés nélküli szállítás reklámozásának 
tilalma, stb. 



A szponzorálás, mint a kommunikáció 

része 

 A szponzor haszna a kereskedelmi hírérték, a cégnév 
ismertté válása, a termékhez vagy a szolgáltatáshoz 
kapcsolódó célok elérése, amelyek üzleti előnyök 
szerzését teszik lehetővé.  

 A szponzorálás előnye a reklámmal szemben, hogy az 
esetek többségében pontosan behatárolható a 
célközönség, akinek az üzenet szól.  

 A megszólítottban pedig az az érzés támad, hogy a 
szponzort társadalmi elhivatottsága vezérli, társadalmi 
felelősségérzete indítja a támogatás nyújtására, amely 
image javító.  

 Gyakori színtere a sportnak és a művészeteknek 


