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A REKLÁM 



A REKLÁM 
FOGALMA 

 A reklám a kínálat és a kereslet közti 
távolságot áthidaló, személyes kapcsolat 
nélküli lépések sorozata amelyek 
tájékoztatják a potenciális vendégeket a 
kínálatról és igyekeznek meggyőzni őket 
ezek előnyös voltáról. 
 



A REKLÁM 
ELŐNYEI ÉS 
HÁTRÁNYAI 

  

 A reklám előnyei: 
alacsony az egy kapcsolatteremtésre eső költség, 
mindenhol képes elérni a vendéget, 
lehetőség a kreatív, változatos megoldásokra, 
imázs teremtő képesség, 
lehetőség az ismétlésre 

  

 A reklám hátrányai: 
nem vezet azonnali vásárláshoz, 
fizetett, ezért kicsi a hitelessége, 
a reklámözönben nehezen különböztethető meg, 
nehéz az üzenet módosítása és a hatékonyság mérése 
 
 
 



A REKLÁM 
SAJÁTOSSÁGAI: 

 

  
Rövid életű, különösen, ha egyes akciókat kívánunk 
megismertetni. 
Összetett tevékenység, amely tervezésénél igen sok 
tényezőre kell gondolni, a mondanivalótól a kreatív 
ötleteken és a technikai kivitelezésen át egészen az 
elérhető érzelmi hatásig és nyereségig. 
Üzenetközvetítő: a piaccal kapcsolatos 
ténykedéseinket közvetlenül hozza a fogyasztók 
tudomására, kimondja azokat az üzeneteket, 
amelyeket gyakran szimbólumban, a színekben stb. 
rejtünk el. 
Egyirányú kommunikáció, mely általában nem kap 
visszacsatolást 



A REKLÁM 
FELADATAI: 
 

aktualizálás (vegyük 
észre!) 

emóció (érzelmek 
kiváltása) 

információ (objektív 
tartalom) 



A REKLÁM FAJTÁI 
 
 Emlékeztető reklám 

 Emlékeztető reklámot akkor használunk, amikor a fogyasztók vásárlásai 
megfelelően magas szinten stabilizálódtak, a vállalat goodwillje jó, s a hirdető 
célja az aktuális fogyasztói mentalitás és magatartás rögzítése. 

  

 Meggyőző reklám 

 Meggyőző reklámmal a márka (vállalat) iránti szelektív keresletet kívánják 
kialakítani. A legtöbb reklám ebbe a kategóriába tartozik: a hirdető emocionális 
vagy racionális befolyással törekszik a márka preferenciakialakítására, bátorítja a 
cég termékeire való áttérést. 

 A meggyőző kommunikáció egyik típusa az összehasonlító reklám, mikor egy 
márka fölényét úgy kommunikálják, hogy összehasonlítják jellemzőit a 
termékkategória többi márkájával 

  



A REKLÁM FAJTÁI 

 Tájékoztató reklám 

 Tájékoztató reklámmal új terméket vagy a termék új felhasználási módját, különleges előnyét 
mutatják meg a célcsoportnak, hogy annak kipróbálását ösztönözzék. A hirdető változást akar 
elérni a fogyasztó beállítódásában és magatartásában, új szokás (magatartás, cselekedet) 
felvételére próbálja rávenni, amihez gyakran előítéleteket és tévhiteket kell legyőzni. 

 Egy új termék kipróbálására vagy új szolgáltatás igénybevételére nehezebb rávenni a vevőket, mint 
azt elérni, hogy többet vásároljanak egy már addig is fogyasztott termékből. Ha valaki valamiért 
azt akarná, hogy az emberek napi öt kilométert fussanak, nagyobb eséllyel befolyásolhatná a már 
napi két-három kilométert kocogókat, mint azokat, akik most húznák fel először a futócipőt. A 
naponta edzőknél csak a futás mennyisége változna, míg a másik csoportnak új szokást kellene 
felvennie. 

  


