


A KÖZÖNSÉG VISELKEDÉSE 

ÉS AZ IPARÁGI SZEREPLŐK 

REAKCIÓI –

MARADJON MINDEN A 

RÉGIBEN, AVAGY 

KOCKÁZTASSUNK?

Alkalmazkodás az új „normalitáshoz”

Egy változásokkal teli időszakban milyen távú 

média stratégiában gondolkozhatunk?



n Első hullám (március 13-25) 6,520 kérdezett

n Harmadik hullám (április 9-20) 10,263 kérdezett

77%
érezte úgy, hogy a jövedelmükre 

hatással van, illetve hatással lesz 

a kialakult helyzet
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Az otthoni média fogyasztás növekedett, míg a fogyasztói bizalom csökkent

Kantar COVID-19 barometer

Összességében milyen hatása van a COVID járvánnyal kapcsolatos helyzetnek a média használatára? Az elmúlt hónaphoz 

alapján a következő média csatornákat többet, vagy kevesebbet használja, mint az előző hónapban? 

Kantar Advertising Insights

Paid média költés  a 2019 január és 2020 július között időszakban az összes médiumra vetítve: TV, nyomtatott sajtó, rádió, kültéri, 

display, search és közösségi. Az 2020 augusztusi adat tartalmazza az előzetes Spot TV becsléseket és nem tartalmazza a National 

Spot Radio becsléseket az adatok elérhetőségéből adódó csúszások miatt; a 2020 szeptemberi adatok tartalmazzák az összes TV 

vonatkozó becslést, és nem tartalmazza az OOH adatokat, National Spot Radio és Search az adatok elérhetőségéből adódó csúszások 

miatt.

A közönség 

viselkedési mintázatai

Az iparági mozgások

A reklámköltések csökkentek több kategórián belül is

USA: reklámköltés változás

Internet 

böngészés

Online videók Közösségi 

média
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A rugalmasság és agilitás a 

médiatervezésben azonban a 

jövőben is fontos marad

A fogyasztói viselkedés kezd 

visszatérni a korábban 

megszokotthoz

Az erős márkák gyorsabban 

magukhoz térnek

A közönség összetétele és az adott médium és a kategória határozza meg azt, hogy 

érdemes-e változtatni, avagy jobb-e, ha minden marad a régiben

Source BrandZ

Alkalmazkodás az új „normalitáshoz”

Az első sokktól számított értéknövekedés 

mértéke

A 2008-as pénzügyi válság után két 

évvel

Hogy a változtatás, vagy a régi stratégia 

megtartása a célravezetőbb, arra az idő 

ad majd választ, de tény, hogy különböző 

minták léteznek, és ebben is vannak és 

lesznek is ingadozások a jövőben.

+72%

az átlagos BrandZ portfolió 

összehasonlítva az S&P 

500/ MSC1 globális index 

átlagával

+232%*

COVID-19 járvány 2020 elejétől 

szeptemberig bezárólag

az átlagos BrandZ portfolió 

összehasonlítva az S&P 

500/ MSC1 globális index 

átlagával

Predikició



A BUMERÁNG 

ELŐFIZETŐ

Fenntartható a SVOD üzleti modell?

Ha a fogyasztók felcserélhetőnek tarják a 

SVOD előfizetéseket, hogyan érhető el a 

hosszú távú hűség… és bevétel?



74% 21% 5%

“Főleg arra használom 

ezeket a szolgáltatásokat, 

hogy új tartalmakat nézzek”*

A streaming szolgáltatók háborúja új szintre érkezett

A fogyasztók döntéshelyzetben

** Kantar Entertainment on Demand USA*Bázis: 5,869 kapcsolattal rendelkező fogyasztó

Forrás: Kantar DIMENSION study 2020

Egyetért Sem-sem
Nem ért 

egyet

A megnövekedett versenyben lelassult 

a Netflix előfizetések növekedése

2020 október 20

A Quibi bejelentette 

mikortól kapcsolja le a 

szolgáltatását

Miért tökéletes film a ‘Mulan’ 

Disney+ PVOD kísérletéhez

Azok a fogyasztók, akik 

váltanak a platformok között**

Bumeráng előfizetők**

Q4 2019 Q3 2020

9% 14%

5% 12% +7%

+5%

Trend



A tartalom aggregátorok előtérbe kerülnek

* Kantar Entertainment on Demand Q3 2020

A tartalom aggregátorok lehetővé 

teszik új fogyasztók bevonását

Az ügyfelek elköteleződését 

alaposabban át kell gondolni

Az együttműködés létfontosságú 

a hosszútávú siker érdekében

A csomagban kínált ajánlatok már most is 18%-át teszik ki az új SVOD előfizetéseknek az Egyesült 

Királyságban*

Predikció



E-KERESKEDELEM 

ÉS MÉDIA: 

IGAZ BARÁTOK 

VAGY ÁLBARÁTOK?
Tartsunk lépést a fogyasztókkal

Látva, hogy az e-kereskedelem 

dupla számjegyű növekedést 

produkál, hogyan változtatjuk 

meg a saját média stratégiánkat?



Az e-kereskedelmi üzleti modellek diverzifikálódtak 2020-ban

* Source: Kantar Retail IQ

** Kantar China O2O, April 2020

Fenntartható növekedés

várt növekedés az online-to-offline 

területen 2020 decemberére**

+64%

Új modellek

Live e-kereskdelem

309 millió néző Kínában 

(2020 szeptemberében)

Közösségi e-kereskedelem
A közösségi média influenszerei teret hódítanak

63%
a vásárlók közül az Amazont vagy a 

Wallmartot látogatja meg először, ha 

informálódni akar a termékekről*

A konverzió új útjai

Trend



Az értékesítési tölcsér teljes szélességében hat a fogyasztókra

A márkák az adatok segítségével 

aktiválják a fogyasztókat az 

értékesítési tölcsér teljes 

szélességében a közösségi médián 

keresztül

A márkáknak túl kell lépni az értékesítési 

tölcsér felső részében zajló aktivitásokon 

és észre kell venni a  retail media

fontosságát a márka awareness és 

consideration vonatkozásában

A kisebb, illetve kihívó márkák 

növekedni fognak és növelik a 

piaci részesedésüket

A márkáknak valós lehetőségük nyílik 

arra, hogy a közösségi médiából nyert 

adatokat a fogyasztók aktiválására 

fordítsák az értékesítési tölcsér teljes

szélességében. 

A nagyobb márkáknak újra kell 

gondolniuk a D2C stratégiájukat, 

hogy a legjobb fogyasztói élményt 

kínálhassák

Jobban kell használni az olyan közösségi 

platformokat, mint a Facebook Shop és a

WeChat közösségi kereskedelem, illetve 

az influenszereket is.

Egy hatékonyabb, minden csatornát felölelő média jelenlét felé elmozdulva

Predikció



A KÖZÖNSÉG AZ 

ADATFOLYAMBAN

Az együttlét fontossága

Hogyan célozhatjuk meg hatékonyan a 

közönségünket, ha nem is tudjuk, hogy kiket

érünk el?



25%

Az együttlét fontossága

Kantar TVOV Norvégia, Inds 2-79

A közönség irányít

A korlátozások előtt

(Feb 10 – Márc 8)

A korlátozások alatt

(Márc 16 – Ápr 14)

BVOD 

Szeptember

(Aug 31 – Szept 27)

62%

44%

BVOD

63%

Kantar TVOV Norvégia, heti elérés, 2 m/c. Tagged BVOD, Focal Meter adat a Netflixre és YouTube-ra. 

4/5-31/5 2020. Csak otthoni tévézésre

TV lehetővé teszi az együttlétet

Együtt tévézés a teljes közönség százalékában Norvégiában (TV 

készüléken keresztül)

A növekvő verseny intenzívebbé teszi a harcot 

a piaci részesedésért

20-49 évesek

Trend



Fontossá válik a nézők migrációs folyamatainak megértése

A nézőközönség egyre nagyobb 

átfedést mutat a különböző VOD 

platformokon

Az együtt tévézés továbbra is elterjedt 

marad, még úgy is, hogy a nézettségi 

trendek kezdenek visszatérni a 

„normálishoz”

A verseny kiélezettebbé válik

A média trading currency-k fontos, hogy 

visszatükrözzék a nézők viselkedési 

mintáinak teljes spektrumát

Komolyan kell vennünk az összes 

képernyőn és platformon mért adatok 

követését, hogy ezáltal megértsük a 

nézők migrációs folyamatait

Minden tartalomszolgáltató többet 

profitálhat, ha a közönséget összességében 

vizsgálja

A média vállalatoknak meg kell érteniük a TV és video piac közönségének egészét

Predikció



A Kantar Cross Media Audience Measurement

Teljes (kiterjesztett) video tartalom mérés: a nézők és nézettség vizsgálata az összes platformon és képernyőn, 

ezáltal segítve a média ipar szereplőit

A televíziónézettség 

mérési szolgáltatásunkat 

egy holisztikus, cross-

platform, Total Video 

megoldássá alakítottuk át.



AZ AKTIVITÁSTÓL A 

CSELEKVÉSIG

Kettesbe kapcsol a márkaküldetés

Ha a márkák csak dumálnak, de semmit nem 

tesznek, megkérdőjeleződik a hitelességük



A márka küldetése soha nem volt még fontosabb

* Kantar TGI (2020) 

** Kantar COVID-19 Barometer wave 3 (9–20 April 2020) – core study of 18 markets

Ahogy a márkák radikálisabbá válnak, a nagyobb 

lehetőségek magukkal hozzák a nagyobb kockázatot is
Az aktivitás lehetővé teszi a márkák számára, 

hogy jobban elérjék a fogyasztóikat mint eddig 

valaha

olyan márkákat akar látni, 

amelyeket ellensúlyozzák a 

környezeti hatásokat

63%**

43%* olyan márkákat akar vásárolni, 

amelyek involváltak a társadalmi és 

környezeti kérdésekben

Intrinzikus Opportunista

Trend



Tízből négy marketing szakember úgy 

gondolja, hogy sok online platform nem 

találja meg a kellő egyensúlyt a 

szólásszabadság és a felhasználók és a 

márka biztonsága között*

A bojkottok, mint például a #StopHateForProfit 

megmutatták, hogy a márkáknak végig kell 

gondolniuk az üzenetüket és a kiválasztott 

csatorna mixüket

A kritikus tömeggel összeegyeztethető 

értékrendű influenszerekkel rendelkező 

közösségi platformok optimális 

eredményeket hoznak

A márkaküldetés kettesbe kapcsol

* Kantar Media Reactions 2020

A média tulajdonosok pont 

ugyanannyit kockáztatnak, 

mint a márkák

A claim és a kiválasztott csatorna 

mix korrelációja egyre fontosabbá 

válik

Olyan influenszereket használjunk, 

akik összeegyeztethetőek a 

márkánk küldetésével

A dumától a cselekvésig

41%

Predikció



A KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

DILEMMÁJA

Közösségi kapcsolatok építése egy 

elsősorban már digitális világban

Míg a márkák és szervezetek az 

influenszerek egyre nagyobb csoportjával 

építenek ki kapcsolatokat, közben egy bizalmi 

szakadék kezd kialakulni a közösségi média 

irányában a fogyasztók között. Mi lehet itt a 

megfelelő megközelítés?



Kapcsolatépítés a közönséggel egy elsősorban digitális világban

* Kantar Media Reactions 2020

** Kantar DIMENSION 2020 study – The Trust Gap

*** Kantar Media Connect database 2016-2019 

A kampányok akkor a leghatékonyabbak, ha több csatornán jelennek meg hiteles és hihető módon

A márkák jelenléte a közösségi média 

felületeken folyamatosan növekszik

+29%

…. ennek ellenére

75%

-16

A márkák a hatékonyság fő driverei a 

különböző csatornákon és területeken

Boldogság

 60%

Ügyfélszolgálat

 1000%

Felelősség

 5000%

a történet-formátumú 

megjelenéseknek 2020-ban*

Trust Gap a közösségi 

média mint hírforrás 

tekintetében**

touchpointok a paid

media-n kívül***

Trend



Ahogy a márkák egyre eredetibb és 

közvetlenebb módokon próbálnak közel 

kerülni a fogyasztókhoz, a digitális 

platformok fontosabbá válnak a média 

tervezésben és a kommunikációs 

stratégiák kidolgozásában

Bár jelenleg még csak a PR és kommunikációs 

ügyfelek mindössze 2%-a érzi úgy, hogy az 

influenszerek teljesen szerteágazó és széles 

körével működik együtt az Egyesült 

Királyságban, de már arra számítanak, hogy 

2021-re ez meg fog nyolcszorozódni*

A belső elszigeteltség megszüntetésével 

kreatív mederbe terelhetjük a digitális 

készségeket, s így a tartalmak, csatornák, 

illetve követők valami olyat alkothatnak, 

ami több, mint az összetevők külön-külön.

* Kantar The Seven Pillars of Communications Transformation, September 2020 (UK)

A feltörekvő közösségi média 

platformok fontosabbá válnak

Az influenszerek hosszú távú 

stratégiai erőforrássá válnak, nem 

pedig egy rövid távú stratégia részei

A márkák dinamikusabbak és 

nyitottabbak lesznek a média és 

kommunikációs terveikben

8x

Predikció

Kapcsolatépítés a közönséggel egy már elsősorban digitális világban
Holisztikus kommunikációs stratégiák



Brand guidance systems

Hozzunk jobb, gyorsabb döntéseket a márkánk növekedése érdekében

Gyorsan, a megfelelő időben 

kaphatunk insightokat a 

márkánkról, illetve a 

kampányunkról a brand

guidance rendszerünk 

állandó mérései alapján .

Átalakítjuk a brand trackinget

A legfontosabb insightok gyorsan 

hozzáférhetőek – jelentést kapunk arról, hogy 

merre is tart a márkánk

Deep-dive modulok, a gyorsabb reagálás 

érdekében

Intelligens márka insightok

Több adatforrás kombinációjával trendek és 

jövőbe tekintő insightok válnak láthatóvá az 

adatforrások ezreiből

Egy rendszer ami utat mutat a márkának

Könnyen és biztonságosan férhetünk hozzá a 

megfelelő időben megkapott insightokhoz a 

kutatási felületünkön, hogy ezáltal 

optimalizálhassuk a marketing befektetéseinket 

és a márka egészségét

Globális márka szakértők

Meghatározzuk a márka adatokat és az üzlet 

szempontjából szükséges lépéseket, hogy 

ezáltal egy rugalmasan alkalmazható márka 

vezérlési rendszert hozzunk létre



A KREATÍV KONTEXTUS 

A KÖZÉPPONTBAN

Differenciálódás a média mixünkben

A média fogyasztási szokások drámai 

változása és a gyakran csökkenő média 

költségvetések mellett, hol reklámozzunk, ha 

maximalizálni akarjuk a hatékonyságunkat?



49%
magabiztos a teljes média mix 

összetételében (ez 7% -os

csökkenés éves viszonylatban)

A média mix differenciálódása

Source: Kantar Media Reactions 2020

A változékony média helyzet arra készteti a reklámozókat, hogy rugalmasak legyenek 2021-ben

A marketing szakértők attitűdjei

A legnépszerűbb fogyasztói reklámfelületek

53% hajlik valamilyen új dolog 

kipróbálására

96%
hisz abban, hogy a COVID 

járványnak hosszútávú stratégiai 

következményei lesznek a 

marketing területén

A digitális média csatornák lettek a 

folyamat relatív nyertesei 2020-ban

1. 

2. 

3. 

A digitális felületek térhódítása 

folytatódni fog 2021-ben is, a verseny 

erősödése mellett

Trend



A megfelelő influenszerek és interaktív 

részvételt lehetővé tevő formátumok (mint 

például a hastag kihívások) alkalmazása 

sok kampányt dobhat fel

Több időt és erőfeszítést áldozunk, hogy a 

tartalmakat megfelelően adaptáljuk a 

különböző megjelenési környezetekhez, 

különösen a digitális reklámok és a sztori-

formátumú anyagok tekintetében

Küldetéstudatosabb kampányok, a média 

partnerek magasabb etikai elvárásoknak 

való megfelelésre késztetése, a “medium

as message” megközelítés növekvő 

jelentősége

A média mix differenciálásra tett törekvések

A márkák és ügynökségek egyre 

gyorsabban alkalmazzák a 

legújabb csatornákat és 

formátumokat

Folytatódik a növekedés a 

bejáratott online video 

formátumokban

A márkák egyre növekvő 

mértékben kezdenek felelős média 

beruházásokba

Predikció



Turbózzuk fel a média insightokat

INFUSED ANALYTICS

Hogyan pozícionáljam a márkám, ha 

alkalmazkodni akarok az új és állandóan 

változó fogyasztói igényekhez és értékekhez, 

a csökkenő költségvetés és a megújuló 

médiafogyasztási szokások mellett?



A mérési adatok átszövik a média és kommunikációs terület minden aspektusát

Source: Kantar ROI database 2016-2020

A márkák insightokat keresnek, hogy megtalálhassák a touchpointok és csatornák ideális elegyét

A rövid távú eladásokat más tényezők növelik, 

mint a core márka értékeket

A PR vezetők úgy érzik, hogy a kommunikációs megtérülés 

méréséhez hozzá fog tartozni a human-led intelligence

Most 3-5 év múlva

Globalizáció

AutomatizálásSzolgáltatás

Integráció

Mérés

Proaktivitás

Stakeholderek

tervezés helyi-globális hálózat

kiterjesztett kutatások

összekapcsolt kutatások

hatás és megtérülés

célzott kutatások

a támogatott 

platformok

Rövid táv

Otthon kívűl

PR

Fizetett közösségi…

Exp / szponzorálás

Video (TV/OLV)

Nyomtatott sajtó

Rádió

Search & Display

Kereskedelem / Akciók

Hosszú táv

Hatékonysági index

Kereskedlem /…

Search & Display

Rádió

Otthonon kívűl

Nyomtatott sajtó

PR

Exp / szponzorálás

Fizetett közösségi…

Video (TV/OLV)

Source: Kantar The Seven Pillars of Communications Transformation, September 2020 (UK)

Trend



Az Earned Media jobban a középpontba 

kerül a fogyasztók elérésénél

Azok a mérési eljárások, amelyek 

minősítik és optimalizálják a kreatív 

tartalmakat az adásba kerülés előtt 

fontosabbá válnak

A fejlettebb mérési eljárások fogják 

meghatározni a stratégiai beruházásokkal 

kapcsolatos döntéseket, ideértve az 

innovációs prioritások védelmét is

A mérések optimálisabb befektetéseket tesznek lehetővé

Kiegyensúlyozott stratégia rövid 

és hosszú távon

A jobb kreatív anyagok lehetővé 

teszik az optimális elérést

A teljesítményalapú marketing 

költségvetéssekkel kapcsolatos 

döntéseket a megtérülés vezérli 

majd

Turbózzuk fel a média insightokat

Predikció



A COOKIE-K ALKONYA

Egy cookie-k nélküli világ valósága

Közeledik a harmadik féltől származó cookie-k 

alkonya, mégis hogyan mérhetjük mostantól a 

kampányunk hatékonyságát ezen adatok 

nélkül?



Source: Kantar Media Reactions 2020

Készen áll erre az iparág?

Forrás: Kantar DIMENSION 2020 – Delivering better advertising in an addressable world

Bázis: 8,002 bekapcsolt fogyasztó

Fogyasztók

64%

Az iparág vezetői

a média tulajdonsok 

közül tart egy cookie-

k nélküli világ 

következményeitől

48%

a marketing szakemberek 

közül tart attól, hogy nem 

tud majd megfelelő 

hatékonyságot elérni 

cookie-k nélkül

40%

a marketing szakemberek 

közül azt mondja, hogy a 

vállalatuk készül a 

harmadik féltől származó 

cookie-k eltünésére

Relevancia

54%

inkább olyan reklámokat 

lát szívesen, amely 

releváns az érdeklődési 

körük és szükségleteik 

szempontjából

tart attól, hogy a 

személyre szabott 

tartalom csökkentheti a 

személyiségi jogaikat

Személyiségi 

jogok

56%

Trend

A digitális reklámköltések növekedésével párhuzamosan végig kell gondoljuk, hogy 

hogyan célozzuk meg és mérjük a közönségünket



Ez lehetővé teszi, hogy anonim, 

személyiségi jogokat figyelembe vevő 

elérési adatokat kaphassunk olyan 

résztvevőktől, akik beleegyeztek ebbe

A kampány hatékonyságot mérő digitális 

megoldások a teljes kampányról adnak 

információt a direkt integráció és az 

analitikai alapú modellezés keverékével

Növekedést fogunk tapasztalni a 

kontextus alapú és idő alapú reklám 

elhelyezésekben

Beköszönt a hibrid reklámhatékonysági mérés korszaka

A direkt integráció lehetővé teszi a 

személyiségi jogokat figyelembe 

vevő megoldások használatát

Hibrid módszerekre lesz szükség 

ahhoz, hogy elkerülhessük az 

izolált adathalmazokat a főbb 

platformoknál

Kerülő utakra lesz szükség az 

üzenetek célba juttatásához, a 

cookie-k használata nélkül

Egy cookie-k nélküli világ valósága

Predikció



AZ ADATOK 

DEMOKRATIZÁLÁSA
Hozzuk mozgásba az adat 

stratégiánkat

Hogyan demokratizálhatjuk az adatokat oly 

módon, hogy ezáltal azok segíthessék a 

döntéshozatalt a szervezetünkön belül?



A médiacégek körében az adatéhség nagyon is valós – és még tovább növekszik

A cégek egyre rendszerezettebben használják és osztják meg a médiával kapcsolatos adataikat

Egy célzott adatstratégia 

legfontosabb részei:

Az adatokat és applikációt 

úgy használjuk, hogy 

sikeresek legyünk média 

megjelenéseinkben

51%

Közös felelősségünk, 

hogy felgyorsítsuk ezt a 

trendet*

a marketing szakértők közül úgy 

érzi, hogy nem áll rendelkezésére 

az összes szükséges adat, hogy 

döntéseit meghozza

Minőség

Média tervező csapatok

‒ Stratégiai tervező

‒ Közösségi média 

stratégiai tervező

‒ Média igazgató

‒ Supervisor

‒ Planner

Fókusz Hozzáférés

Insight csapatok

‒ Adat és elemzés

‒ Adatelemző

Big data szakértő csapatok

‒ Adatspecialista

‒ Fejlesztők

* Source: Kantar Media Reactions 2020

Trend



A csapatunk által használt termékeknek 

és platformoknak meg kell felelni az 

elvárásainknak

A first és third-party adathalmazok 

integrációja lehetővé teszi a csapat 

számára, hogy a saját platformukon

keletkezett adatokat a vezetőség elé 

vihessék validációra, és aztán tovább az 

adatmenedzsment platformjukra

A beruházás olyan platformokba, amik 

pontos képet adnak a változó fogyasztói 

igényekről kijelöli a jövőbeli növekedés 

irányát

A média adatplatformoknak fejlődniük kell, hogy elérjük az igazi adat 

demokratizálódást

A döntéshozatal megfelelő 

funkcióihoz alakítható Egyre nyitottabb forráskód

A jövőbeli növekedés irányának 

megszabása

Predikció



Média Trendek és Predikciók 2021

A BUMERÁNG 

ELŐFIZETŐ

Cross media audience 

measurement 

A KÖZÖNSÉG AZ 

ADATFOLYAMBAN

Cross media audience 

measurement 

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

DILEMMÁJA

Kantar Reputation Intelligence

E-KERESKEDLEM ÉS 

MÉDIA

Kantar Reputation Intelligence

INFUSED ANALYTICS

Kantar Reputation Intelligence

A SÜTIK ALKONYA

Kantar TGI Audience Activation

AZ ADATOK 

DEMOKRATIZÁLÁSA

Kantar Advertising Insights

AZ AKTIVITÁSTÓL A 

CSELEKVÉSIG

Kantar Reputation Intelligence

A KREATÍV KONTEXTUS 

A KÖZÉPPONTBAN

Kantar Advertising Insights

A KÖZÖNSÉG 

VISELKEDÉSE ÉS AZ 

IPARÁGI SZEREPLŐK 

MOZGÁSAI

Kantar Advertising Insights

Audience segmentation



Tudjon meg többet a témáról

Töltse le a teljes tanulmányt

https://www.kantar.com/campaigns/media-trends-and-predictions-2021

https://www.kantar.com/campaigns/media-trends-and-predictions-2021

