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Összefoglalás 
 

A marketingkommunikáció területe napjainkban számos változáson megy 
keresztül, köszönhetıen a marketing fejlıdésének és a gazdaságban bekövetkezı 
változásoknak egyaránt. Míg a marketing tudományterületén belül egyre inkább 
felértékelıdik a kommunikáció szerepe, addig a mindennapokban – a gazdasági válság 
egyre mélyebbre történı begyőrőzése következtében – a vállalatok egyre inkább 
csökkeneti igyekeznek a kommunikációs kiadásaikat. 

Kutatásom kezdetén az integrált marketingkommunikáció mellett az ésszerőbb 
kommunikáció-szervezés miatt tettem le a voksom. Mára már azzal a problémával találjuk 
szembe magunkat, hogy nem az azonos büdzsébıl történı hatékonyabb gazdálkodás a cél, 
hanem sokkal inkább a csökkenı mértékő lehetıségekbıl kellene ugyanazt a hatást 
produkálnia a szakembereknek. 

Munkám során a szervezeti piacokra koncentráltam, mivel a kommunikáció itt 
betöltött szerepe némiképp differenciált és éppen ezért különleges is, hiszen itt a rövid 
távú, értékesítést ösztönzı kommunikáció mellett legalább akkora szerephez jut a hosszú 
távon ható, imázs-alakító kommunikáció is.  

Értekezésem és kutatásom elsı részében a különbözı szakirodalmak 
tanulmányozása során igyekeztem összefoglalni a legfontosabb kommunikáció-elméleti 
fogalmakat, különös tekintettel azokra a modellekre, amelyek a szervezeti piacok 
folyamatait hőebben tükrözik. E munka eredményeképpen jutottam el az integrált 
kommunikáció azon meghatározásáig, amelyet sajátomnak tekinthetek és ennek egyes 
elemeit vettem górcsı alá. Így vizsgáltam a kommunikáció célcsoportját, tartalmi és 
stilisztikai elemeit és ezek megjelenését teszteltem a gyakorlati életben is.  

Külön figyelmet fordítottam az integrált kommunikáció és a különbözı szervezeti 
struktúrák viszonyára, valamint a külsı tanácsadók hatásaira. A vállalati kommunikáció 
számos területe és eszköze közül részletesebben érintettem az online-kommunikáció, 
valamint az eseménymarketing illeszkedését a stratégiába, hiszen ezen két elem a 
szervezeti piacok vállalatainak kommunikációjában hangsúlyosabban jelenik meg. Hasonló 
okok miatt tárgyaltam a társadalmi felelısségvállalás (CSR) területét is.  

Szekunder és primer kutatásom eredményeképpen modellt alkottam az integrált 
marketingkommunikáció folyamatáról, megjelenítve benne a kommunikációt befolyásoló 
belsı és külsı tényezıket, a vállalat belsı mőködésének és struktúrájának hatását a 
kommunikációra, valamint az általa elérhetı eredmények széles tárházát. 
 



 

Summary 
 

The field of marketing communication has been changing nowadays a lot due to both the 
development of marketing and the changes in economy. While the role of communication 
has revaluated more and more within the area of marketing science, in our everyday life 
companies are forced to decrease their communication costs by the deeper and deeper 
economic crisis. 

At the beginning of my research, I decided to study the integrated marketing 
communication because of the more rational way of communication-organizing. For today, 
we face the issue that the aim is not to make a more efficient management from the same 
budget, but to produce the same influence from decreasing economical possibilities. 

In the course of my work, I concentrated on the organisational markets because the 
role of communication here played is a bit refined and that is why it is also specific. Here, 
the long-term, image-forming communication gets almost the same role as the short-term, 
sales- motivating communication.  

In the first section of my thesis and research, in the course of processing the 
different special bibliographies I tried to summarize the most important theoretical 
concepts of communication with special regards to the models that reflect the processes of 
organisational markets in a more realistic way. As a result of this work, I have formulated 
the definition of integrated marketing communication of my own. Within this concept, I 
examined its single parts such as the target groups of communication, the content and 
stylistic elements and the appearance of all these in the practical life. 

I turned my special attention to the relation of the integrated communication and 
the different organizational forms as well as to the influence of applying external 
consultants. Out of the several areas and instruments of enterprise communication, I 
touched in a more detailed way how the online communication and the event marketing fit 
into the marketing strategy since these two elements appear more stressed in the 
communication of organisational markets. For the same reasons, I discussed also the topic 
of CSR. 

As a result of my secondary and primary research, I have created a model about the 
process of integrated communication, representing the internal and external factors that 
influence communication, the effects of inner operation and structure of enterprise on 
communication and the wide spectrum of results obtained by them. 



1. A témaválasztás okai 
 
A marketingkommunikáció területe napjainkra igen szerteágazó képet mutat. A 

különbözı módszerek és modellek, a „sikerkönyvek” száz és száz üdvös lehetıséget 
mutatnak be az érdeklıdı gyakorlati szakemberek számára. A tudomány és a gyakorlat 
szakembereinek egyre szorosabb együttmőködése nyomán mára már eljutottunk oda, hogy 
a marketing - és ezen belül a kommunikáció – tagadása helyett egyre inkább elnyeri helyét 
a szakma a szervezetek piacának életében is. 

 

1.1. Gazdasági válság és kommunikáció 
 
A témaválasztásnak különös aktualitást ad a gazdasági válság kibontakozó hulláma. 

Napról napra egyre kézzelfoghatóbbak a hatások és szinte már nincs is olyan vállalat 
Magyarországon, amelynek ne kellett volna újragondolnia mőködését.  

 

 
1. ábra: A vállalatot a pénzügyi/gazdasági válság a következı félévben a vállalatot 

közvetlenül...  (százalékos megoszlás) 2009. január 
Forrás: http://cawi.szondaipsos.hu/file/b2b/uzletiklub_penzugyivalsag.pps 

 
Válság idején a gazdasági döntéshozóknak számos eszköz áll rendelkezésükre a 

költségek csökkentésére, amit a bemutatott kutatás is vizsgált. A Szonda Ipsos 2008 
decemberében 109, legalább 50 fıt foglalkoztató vállalat vezetıjét kérdezte meg arról, 
hogy mit tesznek a válság hatásainak csökkentésére. Az eredményben különösen a 
marketingkommunikációs költségek csökkentésének 53%-os említési aránya 
megdöbbentı, hiszen a kommunikációs ráfordítások csökkentésével a piaci jelenlét, így 
végsı soron az értékesítés csökkenı tendenciáját még inkább siettetik. 

Meg kell azonban azt is említenünk, hogy vannak szektorok (például az FMCG), 
ahol elsısorban a munkabérek csökkentésével válaszolnak a kihívásokra. 
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2. ábra: Elképzelhetı lépések a válság hatásának csökkentésére a vállalatoknál 

2009. január 
Forrás: http://cawi.szondaipsos.hu/file/b2b/uzletiklub_penzugyivalsag.pps 

 
A kommunikációs megjelenése a vállalati stratégiaalkotásban a szakma számára 

nem kérdéses, de ahhoz, hogy a marketingben kevésbé járatos vállalati vezetık számára is 
értékelhetı megoldást nyújtsunk a költségek csökkentése (vagy legalábbis nem növelése) 
szükséges.  

Kutatásom elsı idıszakában az integrált kommunikáció mellett a racionalizálás 
érve szólt, a hatásosabb kommunikáció-szervezésnek a lehetısége. Mára már sokkal 
inkább a költségek ésszerőbb elosztása, illetve a csökkenı büdzsébıl megvalósítandó 
azonos hatékonyságú megjelenések megvalósítása a cél. A hatékonyság és a hatásosság 
igénye egyidejőleg van jelen a kommunikációs feladatok megoldásában, csupán a 
hangsúlyok változnak.  

A meddıszórás ugyan nem küszöbölhetı ki, a csökkentésére tett erıfeszítések 
mindenképpen kifizetıdnek. 

A kommunikáció egységes keretbe foglalása még az élelmiszeriparban is egyre 
inkább követelmény. Itt nem annyira a vállalaton belüli harmonizáció, mint sokkal inkább 
egy nemzet, vagy egy közösség tagjainak a közös piacra lépésérıl beszélhetünk.  

„A leggyakrabban alkalmazott marketing eszközök és módszerek a közös márka 
kialakítás, ilyen (volt) pl. Magyarországon a Kiváló Magyar Élelmiszer, közös 
reklámkampányok, SP kampányok, áruházi bemutatók otthon és külföldön, hazai és 
nemzetközi kiállításon, vásárokon való részvétel, in store marketing, eseménymarketing. … 
A kommunikációs intézkedéseknek, a termékek ismertségének a növelése mellett az imázs 
építést is szolgálniuk kell, amelynek, mármint az imázs építésnek fontos eleme az imázs 
transzfer. 
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A kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében, továbbá a pozitív imázs 
transzfer megteremtése érdekében fontos, hogy a közös kommunikációs feladatok 
megvalósítása során törekedni kell: 

• a kommunikáció azonosságának és koherenciájának a megteremtésére, 

• a közös kommunikációnak a kiterjesztésére, 

• a kommunikációs intézkedések ágazati és közösségi összehangolására, 

• a közösségi szintő integrált kommunikáció kialakítására.” [Totth 2006. p.53.] 
 
Íme, itt egy kommunikáció stratégiai eszköz, mely gazdasági válság, esetleg 

csökkenı ráfordítások mellett is biztosíthatja a vállalati jelenlétet: Az integrált 
marketingkommunikáció! 

 

1.2. Kommunikáció a szervezeti piacokon 
 
Sokáig élt az a nézet, mely szerint a kommunikáció sokkal inkább kap teret a 

fogyasztói marketingben, s a személyes kommunikáción kívül talán nincs is szerepe a 
szervezetek egymás közötti marketingmunkájában. Az évek folyamán azonban rá kellett 
jönnie a szervezeti piacokon dolgozó marketing-szakembereknek is arra, hogy igenis van 
szerepe a kommunikációnak az ı szakmájukban is, nem is akár milyen! Azonban ez a 
szerep némiképp differenciált és éppen ezért különleges is, hiszen itt a rövid távú, 
értékesítést ösztönzı kommunikáció mellett legalább akkora szerephez jut a hosszú távon 
ható, imázs-alakító kommunikáció is.  

Ha ehhez hozzávesszük a szervezetek piacának más sajátosságait – gondoljunk csak 
például a személyes kapcsolatok jelentıségére, vagy a nemzetközi piacok, tulajdonosi 
körök befolyására – még árnyaltabb lesz a kép és még inkább nincs helye a mérlegelés 
nélkül meghozott ad hoc döntéseknek. A stratégiaalkotás folyamatába szervesen 
illeszkedı, jól alátámasztott kommunikációra van szükség, gondosan kiválasztott eszközök 
szinergiájának megteremtése az elérendı cél.  

A témaválasztás a gazdasági válság kikényszerítı ereje mellett így további pillérekre 
támaszkodik: Egyrészt a marketingen belül egyre inkább felértékelıdik a kommunikáció 
szerepe. Másrészt a marketingkommunikáció területén is jelentıs változásokat 
tapasztalhatunk, úgymint a kommunikációs verseny erısödése, a kommunikációs folyamat 
komplexitása, a büdzsé struktúrájának változása, diszkrepancia a belsı és külsı 
kommunikáció között, az egység hiánya a kommunikációs eszközökben és váltás a 
kapcsolati marketing irányába. 

 
Munkám célja a magyar és idegen nyelvő szakirodalmak feldolgozásával annak 

vizsgálata, hogy az szervezeti piacokon hogyan jelenik meg a marketingkommunikáció, 
illetve milyen lehetıségei vannak a termelı és szolgáltató vállalatoknak a vizsgált 
területen. ezek alapján kialakítom a vállalti integrált marketingkommunikációs modellt. 

Ehhez szervesen illesztve a jelenlegi vállalati gyakorlat felmérését mutatom be az 
iparban a marketingkommunikáció, azon belül is az integrált kommunikáció 
alkalmazására, tudatosságára, motivációira, lehetıségeire és várható eredményeire való 
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tekintettel, alkalmazott marketingkommunikáció eszközök és azok súlyainak felmérésével, 
majd az elızı két pont alapján modellalkotás következik, mely segítséget nyújt az érintett 
vállalatok számára a hatékony kommunikációs koncepció kialakítására a szervezeti 
piacokon. Itt kívánok rámutatni arra, hogy az integrált marketingkommunikáció milyen 
elınyöket rejt magában és hogyan lehetne céltudatosabban alkalmazni.  

 
A hazai helyzet igen érdekes képet mutat: egyes vállalatok – és fıleg a nagyok – 

már elkezdték az integráció megvalósítását, míg mások még a kommunikációs költségek 
indokoltságát is vitatják. Az integráció alkalmazásának szintjei is eltérıek, de indokoltsága 
mindenképpen megerısíthetı:  

„A hazai nagy hirdetık többsége különbözı kommunikációs csatornák párhuzamos 
használatával bonyolítja le a kampányait, de ezt többnyire nem összehangoltan teszi. Az 
okok közt a kampányalapú gondolkodás, a hosszú távú stratégia hiánya a legfontosabb. 
Ideális esetben egy termék/márka marketingstratégiájának kidolgozásakor élni kell az 
integráció komplex hatásának lehetıségével. El kell mozdulni a lassan elviselhetetlenné 
váló kommunikációs zaj szintjérıl, de az ATL média fokozatos drágulása, és a BTL 
eszközök szinte határtalan ötlettára is az integrált gondolkodás felé tereli a hirdetıket. … 
A megfelelı kommunikációs eszközök összehangolt használatával releváns és hosszú távon 
lojalitást felépítı üzenetet juttathatunk el a gondosan „összeválogatott” 
célcsoportunknak.” [Juhász, Kreatív Online 2003.] 

 
Az információ mennyisége és változatossága exponenciálisan nıtt az elmúlt 

években. Várhatóan ez továbbra is így folytatódik, vagy még inkább gyorsul majd, ami 
növeli a kakofónia lehetıségét. Egyre kevesebb, önmagukat is érintı kommunikációt 
tudnak a vállalatok befolyásolni, amit az Internet még inkább felerısít. A cégeknek egyre 
inkább fel kell ismerniük, hogy növelniük kell az ún. uralható kommunikáció arányát a 
teljes kommunikáción belül. [Brochard, Lendrevie 2004.] 

 

1.3. Kutatási modell 
 
Kutatási modellként megkíséreltem a vállalaton belüli információs és 

kommunikációs folyamatok összekapcsolódásának ábrázolását, a kölcsönhatások 
bemutatását. 

A modell szimbolikus formában reprodukálja a vizsgált tényezık és erık között 
feltételezett viszonyokat, amint azt Barnlund a kommunikációs modellekrıl szóló 
tanulmányában is kifejtette a modellekrıl és modellalkotásról. [Barnlund in Horányi 2003.] 
Leírja, hogy habár a modellek ugyan sokfélék, csakúgy, mint az általuk ábrázolni kívánt 
kérdések köre, céljaikat és anyagukat tekintve osztályozhatók. 

Így a strukturális modellek feladata megjeleníteni valamilyen esemény, vagy 
objektum formális tulajdonságait. Rögzítik a rendszer diszkrét elemeinek számát, méretét 
és elrendezését. 

Amennyiben a modell funkcionális, azokat az erıket mutatjuk be, amelyek 
összetartják a rendszert, érzékeltetjük a hatások irányait, mozgását, ingadozásait és 



 13

arányait. Ezeknek a modelleknek nem kell hasonlítaniuk a szimulált eseményhez, de a 
mőködési módjuknak igen. [Barnlund in Horányi 2003.] 

Ezen osztályozás szerint a munkában bemutatásra kerülı modell funkcionális, 
hiszen azt a folyamatot hivatott bemutatni, ahogy a vállalat a piaci mőködése során 
kialakítja azt az egyedi képet önmagáról, amely alapján azonosíthatják a piaci szereplık, 
valamint önmaga is megtalálja általa azonosságát. 

A kommunikációs modellek egyébként is inkább a funkcionális modellek közé 
tartoznak, hiszen nem állnak rendelkezésre kellıen diszkrét változók, másrészt a változók 
mérése rendkívül bonyolult. Egy strukturális modell képes leginkább bemutatni a rendszer 
elemeit ás azok hatásait és kielégítı konceptualizációt is biztosíthat. Kezelhetıvé teszi a 
változókat és képes összekapcsolni a kölcsönhatásokat, amellyel meg is óvja a vizsgált 
események integritását, valamint képes tisztázni a rendszer összefüggéseit. A munkában 
bemutatásra kerülı elemzési modell funkcionális, és ezzel együtt azt a folyamatot hivatott 
bemutatni, ahogy a vállalat a piaci mőködése során kialakítja azt az egyedi képet 
önmagáról, amely alapján azonosíthatják a piaci szereplık, valamint önmaga is megtalálja 
általa azonosságát. 

 A modellezés szükségszerőségét támasztja alá Grey Walter is, mikor kijelenti: 
 
„A megfigyelt tények száma a velük összefüggésbe hozható lehetséges hipotézisek 

számának hatványkitevıje. Ha kevés tényünk van, és a lehetetlen kapcsolatok száma nagy, 
akkor a probléma különösebb nehézség nélkül megérthetı, de ha különféle forrásokból 
eredı számos ténnyel van dolgunk, és semmi sem lehetetlen, akkor különleges taktika 
szükséges ahhoz, hogy a mindennapi elme láthassa a fától az erdıt. Ilyen helyzetben talán 
a legegyszerőbb és legkényelmesebb eljárás, ha papíron, vagy fémbıl modelleket 
készítünk, amelyek reprodukálják a megfigyelés alatt álló rendszer fıbb vonásait.” 
[Barnlund in Horányi 2003.] 

 
Kiindulásképpen egy kutatási modellt alkotok, amely tartalommal való feltöltése 

lesz a munka feladata. Szerkesztése körkörös, amit tudunk, azt verbálisan posztuláljuk, 
majd diagrammatikus formára fordítjuk. Ekkor kiderülnek az esetleges hiányosságok és 
torzulások, amelyek alapján változásokat hajtunk végre. 

 
A kutatási modellem a vállalati kommunikációs folyamat ábrázolására törekszik. A 

folyamat, mint a tervezés általában, a vállalat és környezetének megismerésével kezdıdik, 
amelyhez a marketing információs rendszer szolgáltat a vállalaton belülrıl és kívülrıl 
egyaránt információkat. Kutatásom egyik sarokköve azon információk megtalálása, 
amelyek inputként szolgálnak. 

A vállalat belsı folyamatainak feltárása a munkám következı célja. Az bizonyos, 
hogy a vállalati identitás az az erı, amelynek egységes képpé kell rendeznie a 
kommunikációt, de, hogy erre milyen erık hatnak és melyek akadályozzák, az 
pillanatnyilag kérdéses. 

A modell utolsó két eleme összefügg egymással, hiszen a kommunikációs 
hatékonyság növelése számos területen megnyilvánul, már csak konkretizálni kell ezeket 
és a mérésükhöz alkalmas módszereket kell megtalálni. 
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3. ábra. Kutatási modell az integrált marketingkommunikáció szemléltetésére 
Forrás: Saját szerkesztés
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1.4. Kiinduló hipotézisek 
 
A szakirodalmi háttér megismerése után az empirikus kutatás elindításához 

hipotéziseket fogalmaztam meg. Ezen hipotézisek köré szervezem a munkát, ezek 
igazolására alakítottam ki a megkérdezések tematikáját. 

A hipotézisek az integrált kommunikációra, általánosan, annak összetevıire és a 
kiinduló modellem inputjaira vonatkoznak. 

 
1. A szervezeti piacokon a kommunikációs modellek közül az integrált 

marketingkommunikáció alkalmazható legeredményesebben. 
2. Létezik modell, amely bemutatja a vállalatok kommunikációs cselekvéseinek 

integrációját és ez a modell képes a vállalati kommunikációra ható valamennyi erı 
bemutatására. 

3. A B2C és B2B piaci kommunikáció között a közvetített tartalmak vonatkozásában 
igen nagy eltéréseket találunk. A szervezeti piacokon egyre inkább teret nyerı társadalmi 
felelısségvállalás az imázs-alakító kommunikáció részeként beépül az integrált 
kommunikációs mixbe olyan tartalmi elemként, amely egyben a felhasznált csatorna 
jellegét is meghatározza. A CSR tartalmában a gondoskodó vállalatot jeleníti meg 
(környezetvédelem, lakossági támogatások), és mint ilyen, a vonal alatti eszközök 
segítségével fejti ki hatását kerülve ezzel a túlságosan direkt kommunikáció látszatát. 

4. A kommunikációs eszközök súlyai jelentısen eltérnek a szervezeti piacokon és a 
fogyasztói piacokon mőködı vállalatok kommunikációs mixében. A hagyományosan 
nagyobb hangsúlyt kapó eseménymarketing mellett megjelent és egyre inkább 
kiemelkedik az online kommunikáció eszköztára, de ennek alkalmazása még nem 
illeszkedik szervesen az integrált kommunikációba.  

5. A szervezeti piacokon a vállalatnagyság növekedésével nı az igény az összehangolt 
vállalati kommunikációra, ez viszont a növekvı érdekelti kör miatt egyre nehezebben 
valósítható meg. Az integráltság ezeknél a vállalatoknál a kommunikáció tartalmára, 
megjelenésére, valamint a szervezeti struktúra is vonatkozik.  

 
A munkám során újabb feltevések fogalmazódtak meg, ezeket a tartalmukban 

hozzájuk tartozó részeknél említem. A hipotézisek együttesének összefoglalása miatt 
azonban álljon itt e két további felvetés is: 

6.  Az érékesítést segítı és az imázs alakító kommunikáció mellett egyenrangú 
eszközként jelenik meg a vállalati kommunikációs stratégiában a személyes 
kommunikáció. Ez ugyan magába foglalja a dolgozók kommunikációját és a vezetık 
megnyilvánulásait egyaránt, de stratégiailag az értékesítést támogató és imázs alakító 
kommunikációtól elkülönülten kezelik a vállalatok.. 

7. A tudatos társadalmi felelısségvállalás szemlélet és nem rendezıelv. Míg az elsı 
egy reaktív gondolkodásmód, amely utólagosan „integrál”, addig az utóbbi proaktív 
cselekedet átgondoltságot és összehangolt munkát feltételez. 

 
Jelen, és a munka során felmerült hipotézisek a munka végén, mintegy 

összefoglalásképpen újból elıkerülnek, elfogadásuk vagy elvetésük ott kerül tárgyalásra.
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2. Az empirikus kutatások összefoglalása 
 
A dolgozat a szakirodalmi források elemzését és az empirikus kutatások 

eredményeit párhuzamosan tárgyalja. Mivel munkám célja az integrált 
marketingkommunikáció vállalati kiépítésének bemutatása a maga elınyeivel és 
buktatóival, ezért úgy vélem, ezzel a módszerrel könnyebben összehasonlíthatóak a hazai 
és nemzetközi munkákban olvasott eredmények azzal, amit a kérdıíves megkérdezés és a 
mélyinterjúk során találtam.  

Ahhoz, hogy az adott szituációba könnyebben beilleszthessük a bemutatott 
információkat szükségesnek tartom a munka bevezetı részében tárgyalni az empirikus 
kutatások fontosabb elemeit. A munkám során elvégzett kutatási feladatok összefoglalását 
mutatja a következı ábra. 

 
 

4. ábra: A disszertációt alátámasztó kutatások kapcsolata az idı függvényében 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A tágabb értelemben vett célzott kutatásom 2000-tıl folyik, ami 2004-ben 

teljesedett ki egy megkérdezéses vizsgálattal. A hazai és nemzetközi szakirodalmi háttér 
megismerése után az empirikus kutatás elindításához hipotéziseket fogalmaztam meg. 
Ezen hipotézisek köré szervezem a munkát, ezek igazolására alakítottam ki a 
megkérdezések tematikáját. A hipotézisek az integrált kommunikációra, általánosan, annak 
összetevıire és a kiinduló modellem inputjaira vonatkoznak. A munkám során a kiinduló 
feltevések mellett természetesen újabbak is megfogalmazódtak. 

Az eredmények aktualizálása és a környezetben bekövetkezı trendek megjelenítése 
miatt 2009-ben kvalitatív technikával, interjúkkal frissítettem a dolgozatot. A hipotézisek 
vizsgálata így a jelen állapot szerint történt.  

 

2.1. Német és svájci példa áttekintése 
 

 A hazai és nemzetközi szakirodalmak feldolgozása után felmerült az igény egy, a 
hazai állapotokat felmérı empirikus kutatás elvégzésére.  Ehhez a kiindulópontot egy 

Kutatási 
módszerek 

Kutatási 
folyamat 
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külföldi kutatási jelentés (Bruhn-Boenigk: Integrierte Kommunikation 1999.) adta amely 
így felkínálta a lehetıséget a térbeli és idıbeli összehasonlításra is. Míg az említett primer 
kutatás témaköreit ugyan alapul vettem, de a saját kérdések megfogalmazása során 
figyelembe vettem a hazai viszonyokat, csupán kellı adaptáció után tartottam ésszerőnek a 
használatukat. 

Az említett két országban 1991-ben és 1998-ban összehasonlító kutatást végeztek, 
melynek célja az integrált kommunikáció megjelenésének, vállalati elfogadásának és 
lehetıségeinek a felmérése volt. Németországban 82, Svájcban 113 vállalatot vontak be a 
megkérdezésbe és ebbıl vontak le következtetéseket mind az idıben bekövetkezı 
változásokra, mind a földrajzi különbségekre. A feltett kérdések a következı tematika 
szerint épültek fel: 

• Az integrált kommunikáció jelentısége 

• Az integrált kommunikáció tervezése 
• Az integrált kommunikáció stratégiai koncepciója 

• Az integrált kommunikáció bevezetése 
• Az integrált kommunikáció eredményességének ellenırzése 

• Az integrált kommunikáció jövıbeni perspektívái 
• Vállalati jellemzık (iparág, vezetés, alkalmazottak száma, azok száma 

az egyes marketing feladatok ellátásában, bevétel, nyereség, ROI). 
A kutatás eredményeit felhasználtam mind a szakirodalmi áttekintésben, másrészt 

összehasonlítás alapját képezték az empirikus kutatás eredményeinek elemzésénél.  

 
2.2. A kutatást megalapozó hazai szakértıi mélyinterjúk 
 
Miután a problématerület többé-kevésbé körvonalazódott, ez késıbbi 

megkérdezéses vizsgálat elıkészítésére és a tervezett kérdıív véglegesítésére, 
próbakérdezésére interjúkon vizsgáltam a szervezeti piacok két szereplıjének (Tiszai 
Vegyi Kombinát Rt. és Eurofoam Hungary Kft.) helyzetét, kommunikációs aktivitását és 
terveit. 

A beszélgetések forgatókönyve szorosan követte a kérdıív-tervezet tematikáját, így 
a következı területeket vizsgálta: 

• Jelenlegi marketingkommunikáció felmérése: külsı és belsı 
kommunikációról elkészített táblázat közös megtárgyalása, marketingstratégia, 
kommunikációs stratégia, illetve terv alapján pontosítás. 

• Marketing, illetve kommunikációs költségvetés felépítése: Hogyan kerül 
meghatározásra a büdzsé (cél-feladat, árbevétel arányos, versenytársakhoz mért), 
korrigálható-e év közben, vagy évek között, csúsztatások más költségvetési tételek 
között. 

• Költség-hatékonyság felmérése: foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel, 
követhetı-e. 

• Ki felelıs a vállalatnál a marketing- és a marketingkommunikációs stratégia 
kialakításáért és végrehajtásáért?  Ki koordinálja a stratégiában résztvevı szereplık 
munkáját? 
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• Az egyes eszközök használatának okai, motivációk: Miért pont ezt az eszközt 
használják, miért pont ilyen súllyal, van-e kapcsolat, feltételezett szinergia az egyes 
eszközök között? Van-e kommunikációs terv, követik-e? Van-e kapcsolat a vállalati 
stratégia, a marketingstratégia és a marketingkommunikációs stratégia között, 
egymásból következnek-e? 

• Controlling: ellenırzik-e a marketingkommunikáció hatékonyságát? 
Hogyan? Módosítják-e a terveket ez alapján?  

• Szakértıi, gyakorlati javaslatok: hogyan módosítaná a kommunikációt, ha a 
jelenlegi szők keresztmetszetek nem léteznének, mit tartana hasznosabbnak? Mi az, 
ami jelenleg leginkább korlátozza? Hogyan tudná a kommunikáció hatékonyságát 
javítani? 

 
A beszélgetések célja a késıbb kialakításra kerülı modell input tényezıinek a 

felmérése volt, vagyis azon vállalati és környezeti jellemzı megismerése, amelyek 
befolyásolják a marketingkommunikáció, illetve az IMK kialakítását. Ilyen tényezık 
például a tulajdonosi struktúra, a versenyhelyzet, a buying center felépítése, a vevık 
elvárásai, a vállalat konkrét tevékenysége, nagysága, stb..  

 

2.3. Kérdıíves megkérdezéses vizsgálat 
 
A marketingstratégia súlypontjai igen eltérıek lehetnek a cég jellege, iparága, 

tulajdonosai, ügyfelei és még számtalan tényezıtıl függıen, mint azt láthattuk. A 
különbözı tanulmányok és kutatások többé-kevésbé pontos módszertant írnak le a 
kommunikációs politika megalkotására, de soha sem szabad figyelmen kívül hagynunk az 
egyedi jellemzıket, a közvetlen környezet elvárásait és a konkrét célokat.  

A kommunikációs stratégia kialakításának ez az az útja, mely nem is annyira a 
költségek emelését, a nagyobb apparátus felállítását követeli meg, de sokkal inkább az 
odafigyelést, az egyes kommunikációs akciók egymáshoz alakítását jelenti. Így 
elmondható, hogy bár léteznek fejlettebb elgondolások a kommunikációs stratégia 
kialakítására, de az integráció tökéletesítése lehet a hazai megoldás. Stewart ezt így 
fogalmazza meg ezt:  

„Bármily néven is, de szükség van valamire, ami olyan, mint az IMK.” [Stewart, 
1996. p.150] 

 Hogyan alakul ez a hazai vállalatoknál? A primer kutatás kérdıívében erre 
kerestem a választ. 

A kérdıív struktúrája követte a személyes elbeszélgetések szakaszait, a következı 
tényezık vizsgálatára terjedt ki (a kérdıív és a kártyafüzet a 2. mellékletben található): 

• Marketing és kommunikációs stratégia a vállalatnál 

• Marketingkommunikáció jellemzıi, megjelenése 
• Szponzorálás 
• Kommunikációs költségvetés, eszközök 

• Ellenırzés 
• Az integrált marketingkommunikáció megjelenése 
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• A marketingkommunikáció helye a vállalati hierarchiában 
• Cégdemográfia. 

 
A megkérdezett vállalatok (48 db) a Magyarországon mőködı közepes-és 

nagyvállalati körbıl kerültek ki, az összes hazánkban mőködı vállalatot magába foglaló 
aktuális céglistából, önkényes kiválasztással, országos eloszlásukat tekintve reprezentatív 
módon.  

Ezekhez a vállalatokhoz többszörös szőrés után jutottam: A kutatás idején aktuális 
cég-nyilvántartásból elızetes szőréssel kiválasztottam a közepes- és nagyvállalati körbe 
esıket (mérleg szerinti árbevétel és átlagos állományi létszámadatok alapján).  

Ezek után további szelekció következett: azon vállalatok kiemelése, amelyek 
egyértelmően a szervezeti piacokon mőködnek. A kiválasztás tudatos volt, ismereteim 
alapján és internetes, valamint telefonos szőrés alapján történt. Végül a megmaradó listából 
(230 vállalat) az ország több városában (Budapest, Gyır, Pécs, Miskolc, Kazincbarcika, 
Dunaújváros, Jászberény, Kecskemét, Székesfehérvár) rendelkezésre álló kérdezıbiztosok 
helyismerete és sikeressége határozta meg, hogy mely vállalatok kerültek a mintába. 

A 230-as sokaságot és a 48-as mintát alapul véve 95%-os megbízhatóság mellett 
12,61%-os hibahatárt jelent a fenti kiválasztás, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, 
hogy ez a sokaság mind fogyasztói, mind szervezeti piacokon mőködı vállalatokat 
tartalmaz. Drasztikus sokaságszám-csökkentés (230-ról 55 –re ) eredményezett volna 95%-
os megbízhatósági szint mellett 5 %-os hibahatárt. 

A mikró és kisvállalkozások mellızése a téma jellegét tekintve volt elfogadható, 
hiszen elsısorban a nagyvállalatok azok, melyek esetében megvalósítható és haszonnal is 
jár az integrálás folyamata. Másrészt a szervezeti piacok szereplıi is jobbára ezek az 
árbevételüket és foglalkoztatotti létszámot tekintve jelentısebb vállalatok. 

Azt ki kell emelnem, hogy ez a minta elemszám nem alkalmas megbízható 
statisztikai szintő elemzéshez, csupán a trendek irányának meghatározásához, 
iránymutatáshoz egy késıbbi, nagyobb elemszámú kutatás elvégzéséhez. 

 
A kutatás eredményeit SPSS program segítségével elemeztem, elsısorban eloszlások és 
korrelációk vizsgálatával. A korrelációk közül a Spearman-féle ρs-t választottam, hiszen 
két nem metrikus változó között kellett korrelációs együtthatót számítanom. 

 
A megkérdezés eredményei jórészt igazolták hipotéziseimet, de egy részük 

elvetésre került. A konkrét elemzések a korábbi fejezetekben voltak olvashatók. 
 
Az eredmények összefoglalásaképpen elmondható, hogy a gazdálkodók egyre 

intenzívebb versenyhelyzetben találják magukat a mindennapokban. Ennek az oka kettıs 
alapra vezethetı vissza: egyrészt az egyre több konkurens megjelenésébıl adódik, másrészt 
a globalizáció révén hazánkban is azt kell látnunk, hogy a piac szereplıiben tudatosul a 
marketing szerepe, így már nem elegendı az ösztönösen, stratégia nélkül végzett 
piacbefolyásolás, ha talpon szeretnének maradni. 

A fogyasztó nem mindenevı, nı az ellenszenv az egyre fokozódó 
reklámüzenetekkel szemben és nem kell taglalnunk, hogy különösen az ipari döntéshozók 
ideje szőkös és a lehetı legracionálisabban igyekeznek beosztani azt. Eleve pozitív képet 
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kell kialakítanunk a vállalatról, hogy mikor képviselı megjelenik, ne eleve ellenszenvvel 
viseltessen iránta a jövıbeli ügyfél, érdeklıdéssel fogadja üzenetet. 

A hagyományos kommunikációs eszközök hatékonysága egyre csökken, elég, ha 
csak az ún. „zapping” jelenségre gondolunk, mikor az átlagos nézı, távkapcsolóval a 
kezében, a filmek között és az azokat megszakító reklámok megjelenésekor elkezd 
kapcsolgatni és talán vissza sem tér az eredeti adóhoz. Egyre nagyobb a kommunikációs 
zaj. 

Az elızı okok mellett az sem elhanyagolgató, hogy úgy Magyarországon, mint a 
világ szinte minden részén egyre több reklámkorlátozással és tilalommal állunk szemben, 
új utakat kell tehát keresni a célcsoport elérésére.   

A termékek közvetlen reklámozása mellett igen fontos a cégrıl alkotott pozitív kép 
kialakítása, aminek egyik legkézenfekvıbb és leghatásosabb eszköze a CSR. Ipari 
vállalatok, különösen környezetszennyezı, vagy a közvetlen környezetét zavaró 
tevékenységgel a társadalmi felelısségvállalást, a törıdést jeleníthetik meg a különbözı 
támogatások által, így a PR egyik hatékony eszközét adhatjuk a kezükbe. 

 
Egy ipari termékek piacán mőködı cég számára a különbözı tanulmányok és 

kutatások többé-kevésbé pontos módszertant írnak le a kommunikációs politika 
megalkotására, de soha sem szabad figyelmen kívül hagynunk az egyedi jellemzıket, a 
közvetlen környezet elvárásait és a konkrét vállalat céljait. Nyilván sokkal nagyobb súllyal 
fog szerepelni egy B2B marketinget folytató cég kommunikációjában a PR, a kiállításokon 
való részvétel és a személyes eladás, mint egy fogyasztói termékeket, szolgáltatásokat 
értékesítı vállalatnál.  

 
A szakembereknek az egyes eszközök közötti választás során a következı 

kérdésekre kell választ adnia: 
• Milyen marketingkommunikációs eszközöket alkalmazott a vállalat a korábbi 

gyakorlatában, ezek hatékonyságát hogyan értékeli, determinálják-e a jövıbeli 
kommunikációt? 

• Milyen célokat fektet le a vállalati, és az ebbıl származtatott marketingstratégia? 
• Beilleszthetı-e egy-egy adott eszköz alkalmazása a kommunikációs célokba? 

• A piac többi szereplıje milyen eszközöket használ, kit támogat, milyen 
eseményeken, kiállításokon jelenik meg, stb.? 

• És végül, de nem utolsó sorban milyen büdzsébıl gazdálkodhatunk? 
 
A kommunikációs mix döntésében nem elhanyagolható a belsı PR céljainak 

figyelembevétele sem, ugyanis a következetes, stratégiailag alátámasztott promóció 
növelheti az alkalmazottak elkötelezettségét, büszkeségét a cég iránt. Törekedni kell 
azonban arra is, hogy ne alakuljon ki az az érzés, hogy a vállalat költségvetésébıl 
mindenre jut, csak éppen a saját dolgozókra nem.  
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2.4. A kutatást záró mélyinterjúk 
 
A 2009. márciusában készített kvalitatív kutatás célja a korábban feltárt ismeretek 

pontosítása, a frissítés és az idıközben megváltozott környezeti változókhoz történı 
vállalati reakciók felmérése volt. A kutatás során 5 hazai nagyvállalatot kerestem fel és a 
korábbi megkérdezés tematikájához igazodó forgatókönyvvel (3. melléklet). Ennek indoka 
az összehasonlíthatóság biztosítása és a hipotézisek további vizsgálata volt. A vállalatok 
kiválasztásában az vezérelt, hogy a legkülönbözıbb vállalattípusok (iparág, tulajdonosi 
kör, telephely elhelyezkedése, stb.) fókuszba kerüljenek, amelyeknél relevánsan 
beszélhetünk a szervezeti piacokra irányuló kommunikációról. 

A kutatás eredményeit a dolgozat különbözı területein, az aktuális témakörökhöz 
igazodva tárgyaltam, így jelen helyen csupán egy rövid összefoglalás, vállalatbemutatás 
áll. A megkeresett vállalatok: 

 
FUX Zrt. 
A Miskolcon mőködı, sodronyokat, légvezetékeket és rögzítés-technikai 

eszközöket gyártó vállalat tipikusan elsıgenerációs vállalkozás. A tulajdonos elnök-
vezérigazgató személye mind a mai napig igen fontos a vállalat életében, így a 
kommunikációs munkában is.  

A vállalat kevés számú, de annál nagyobb mérető partnerrel rendelkezik, akikkel a 
személyes kapcsolatok ápolása a legfontosabb kommunikációs feladat. Az értékesítést 
végzı kollegák munkájának szerves része a marketingkommunikáció. Az ı munkájukat 
segíti a hierarchia magasabb szintjén elhelyezkedı kommunikációs szakember, aki az 
imázsalakító, márkamenedzselı munkája mellett biztosítja a tárgyi és információs 
feltételeket a napi munkához. A cég kommunikációs mixében az értékesítést támogató 
anyagok mellett legnagyobb súllyal az imázsalakítás szerepel a helyi sajtó és a szaklapok 
igénybevételével.  

 
Magyar Posta 
A hagyományosan állami vállalat kommunikációja magán viseli a tulajdonos 

személyébıl adódó örökséget. Szervezeti felépítésében a felsı vezetés körében 
elhelyezkedı Kommunikációs Igazgatóság és Stratégiai Kommunikációs Igazgatóság 
felelıs a Posta marketingkommunikációjáért. Míg az elıbbi a klasszikus értékesítés-
támogatás, addig az utóbbi a public relations feladatait látja el. E két osztály munkájának 
összehangolása sok esetben várat magára. További jellegzetessége a vállalatnak a 
közbeszerzések, amelyek szigorú elıírások szerint zajlanak. A Posta több tanácsadóval is 
tart fenn kapcsolatot, így például külön ügynökség foglalkozik a márkamenedzsmenttel, az 
egyes kampányok kreatív tervezésével és megint más a médiavásárlással. Az integráció itt 
is hiányzik. 

A szervezeti ügyfeleit a Magyar Posta méret, illetve a velük lebonyolított forgalom 
alapján osztályozza. A legnagyobb ügyfelekkel key accuntok foglalkoznak, a közepes 
mérető szervezetek külön csoportot alkotnak, míg a legkisebb, de még vállalati ügyfelek a 
lakossági divízió keretei közé tartoznak.  
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A kommunikációs munka a szigorúan meghatározott vizuális arculat keretei között 
folyik, az ország talán legpontosabb DM adatbázisát felhasználva. 

A CSR igen fontos szerepet játszik a cég életében, ez mind írott formában (CSR 
jelentés), mind a gyakorlati megnyilvánulásokban jól érzékelhetı.  

 
MÁV CARGO Group 
A vállalat életében az elmúlt hónapok igen nagy változást hoztak: a MÁV 

tulajdonában lévı cég 2008. decemberében az osztrák Rail Cargo Austria leányvállalata 
lett. Az átmenet a vállalat marketingesei számára új kilátásokat nyitottak, igyekeznek a – 
belátásuk szerint – itthon átgondoltabban mőködı marketing és kommunikációs gyakorlat 
elfogadtatását az új tulajdonossal. 

A marketing a vállalat életében kereskedelem-támogató és a kommunikációs 
munka is ehhez igazodik, bár a kereskedıkkel egy szinten mőködnek. 

Az integrált kommunikáció a MÁV CARGO esetében több szinten is 
érvényesülhet, hiszen a tulajdonos és leányvállalata kommunikációját ugyanúgy össze kell 
idıvel hangolni, mint a hazai vállalat és leányvállalatai, a terminálokat, valamint kiegészítı 
szolgáltatásokat kínáló „unoka-vállalatok” kommunikációs munkáját. 

Míg a felsıbb szintő integráció forrása menedzsment döntés függvénye, addig az 
alsóbb szintek harmonizációja már évek óta tartó folyamat, a maga gátjaival, erıforrás-
kérdéseivel. 

A MÁV CARGO esetében a kommunikációs eszközök mixének kialakítása, az 
egyes eszközök súlyának meghatározása és annak kutatások alapján történı 
megváltoztatása bizonyult érdekes kérdésnek. 

 
Siemens 
A Siemens névrıl sokunknak olyan üzletágak jutnak eszünkbe, amelyek a mai 

vállalatnak csupán kisebbségi tulajdonában, vagy még úgy sem mőködnek. A mai Siemens 
már szinte csak a klasszikus szervezeti piacok területén mőködik. Míg korábban 12, addig 
mára már 3 plusz egy ágazatba sorolt üzletág köré szervezıdik a tevékenysége, amelyet 
mátrix szervezet keretei között vezetnek. Ez a szervezeti forma jelenti a vezetés számára a 
legnagyobb elınyöket és egyben a legnagyobb kihívást is az integrált kommunikáció 
megvalósítására. A vállalat a pénzügyi és a begyőrőzı gazdasági válság idıszakát 
lehetıségként értékeli egy jól megtervezett, átgondolt és felépített integrált stratégiai 
szemléletmód kialakításához, amit késıbb, a recesszió elmúltával tényleges tartalommal is 
sikerül majd feltölteni.  

A vállalat az integrált kommunikáció felépítését egy egységes kommunikációs 
stratégia forma kialakításával kezdi, amit minden ágazat elkészít, így összehasonlíthatóvá 
és nem utolsó sorban, összehangolhatóvá válik majd a kommunikációs munka. Ennek 
részletei a stratégiát taglaló fejezetben részletesen is kifejtésre kerültek. Ha kész az 
egységes program, akkor könnyen beazonosíthatóak azok a kapcsolódási pontok, 
amelyeken a vállalat legkülönbözıbb területei szinergikus hatást érhetnek el.  

A MÁV CARGO Group-hoz hasonlóan az integráció itt is két szinten valósul meg: 
egyrészt a hazai vállalat egyes üzletágai között, valamint a multinacionális vállalatcsoport 
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közép-kelet európai klaszterének nemzeti vállalatai között, ahol szintén a mátrix felépítés 
érvényesül. 

A Siemens Zrt. terveiben szereplı, építés alatt álló kommunikációs struktúrája 
lefedi azt a képet, amit a munkám által bemutatni szándékozott idealisztikus állapotaként 
hívok. 

 
Szatev Zrt. 
A Miskolc mellett, Szikszón mőködı fehérjefeldolgozó, takarmánygyártó és 

közszolgáltató vállalat már az ötvenes évektıl mőködik a város határában. Az eltelt 
évtizedek alatt a volt állami vállalat magánkézbe került, ami az állami tulajdonos „védı 
szárnyainak” elvesztését is jelentette. Az iparágat érintı megrázkódtatások és a 
változékony gazdasági helyzet így a rövid távú profitérdekeltséget, illetve a túlélésért 
folytatott harcot helyezte elıtérbe a hosszú távú imázs-alakító szándék elıtt.  

A tevékenység jellegébıl adódóan (bőzös hatások és a laikusok által fikcionált 
technológia) elsısorban a közvetlen lakosság, a hatóságok és a civil szervezıdések jelentik 
a legfontosabb célcsoportot a vállalati kommunikáció számára.  

A vállalat a célcsoportokat a CSR tevékenységével igyekszik meggyızni, de ezt 
mindenféle stratégia nélkül, a benne rejlı lehetıségek törtrészének kihasználásával teszi.  

A szándék létezik és a közelmúltban befejezett, KIOP által finanszírozott beruházás 
rávilágított a tudatos kommunikáció lehetıségeire. 

A kommunikációs tartalom egyértelmően a környezetvédelem kellene, hogy 
legyen, ami egyelıre a vizuális arculat szimbolikájában érhetı tetten. 

A vállalat mintába való beemelését indokolta a különleges, helyi lakókat terhelı 
tevékenység, valamint, hogy bemutathassam egy hazai tulajdonú, közepes vállalakozás 
kommunikációs problémáit, amelyek a válság hatására mindinkább fokozódtak.  
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3. Kommunikáció - integrált kommunikáció – integrált 
marketing kommunikáció 

 
Jelen fejezetben megkísérlem a kommunikáció-elmélet fogalmaitól elindulva a 

marketing területére eljutva igyekszem elvégezni a témám szempontjából fontosabb 
fogalmak rendezését.  

Ez egyfajta történeti folyamatot, fejlıdést is mutat, hiszen míg évtizedekkel ezelıtt 
„csupán” kommunikációról beszéltünk, a világ és a környezet elvárásai miatt egyre inkább 
pontosodott a kép és a több csatornán történı kommunikációt egységes képbe kellett 
vonnia a kommunikáló egyéneknek, szervezeteknek. A modern marketing megjelenésével 
a marketing egyik elemébıl – miszerint egy „P” a 4 közül – integráló funkciója lett a 
kommunikációnak. Mint ilyen összefogja és egységes képbe rendezi a vállalati mőködés 
valamennyi elemét. Ez az egységesítés szerencsés esetben tudatos tevékenység gyümölcse. 

Napjaink gyorsan változó világában váltás szükséges a piachoz való 
viszonyulásban és ezzel együtt a vállalati kommunikációban is, amihez kézenfekvı 
lehetıséget ad az integrált marketingkommunikáció koncepciója. Mitıl integrált és mi is az 
valójában? A teljesség igénye nélkül néhány szerzı gondolataiból csemegézve kísérlem 
meg a kérdés megválaszolását. 

 

3.1. Fogalmi meghatározások 
 
Amikor kommunikációról beszélünk általában egészen tág értelmezésben 

használjuk, mint fogalmat.  
A kommunikáció fogalmát a köznapi életben általában félreértelmezzük, a 

kijelentés, az elmondás szinonimájaként. A „communicatio” szó részesítést jelent, 
részesítem a másikat abban, amivel kapcsolatban szeretném, hogy közös kincsünk legyen. 
A folyamat eredménye valamilyen módon egy közösség, megosztott közös értékek 
vállalása. [Eszes-Bányai 2002] 

 
Ha a kommunikációt általánosságban vizsgáljuk, Weaver definíciója magába 

foglalja mindazokat a folyamatokat, amelyek révén egyik tudat érintkezésbe léphet a 
másikkal. Ugyan a legtöbbször csak a beszéd útján való kommunikációra gondolunk, 
gyakorlatilag mindez érvényes a zenére, a képekre és az információtovábbítás egyéb 
módszerére is. [Weaver 1966.] 

 
Különösen igaz ez a vállaltok szintjén, ahol a hosszú távú kommunikációs célok 

elérése érdekében kommunikál a logo, a termék, a vezérigazgató és még számtalan más 
tényezı és összefogásuk igencsak nehéz feladat lehet. 

 
Vita tárgyát képezi, hogy milyen kapcsolat áll fenn az integrált marketing és az 

integrált kommunikáció között. Elméletileg lehetséges és elvárható, hogy egy vállalat 
összes funkciója integrált legyen. Valójában azonban azt kell látnunk, hogy a 
marketingkommunikáció a marketing, vagy a kommunikáció fennhatósága alá esik. 
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Kotler és Mindak már csaknem 20 évvel ezelıtt leszögezte, hogy a marketing és a 

kapcsolatszervezés egy vállalat esetében elkülönülı funkciók, melyek azonban 
egyenrangúak, részben fedik ugyan egymást, de vannak független és azonos funkciói is. 

Kapcsolatszervezés alatt vélhetıen a személyes kapcsolatok fontosságát, azok 
tudatos építését, ápolását értették.  

Ma azonban e fenti mondat már egyáltalán nem állja meg a helyét. Nem különíthetı 
el a két funkció, még, ha esetleg szervezeti vonatkozásaiban, a felelısök körét tekintve 
esetenként külön is válik. A vállalat valamennyi szereplıje kommunikál, kapcsolatokat 
épít, vagy szerencsétlen esetben épp ellenkezıleg, rombol. Természetesen a legfıbb 
kommunikációs forrás az ezért a területért felelıs személy, osztály, csoport, így célszerően 
ide tartozik a kapcsolatépítés is.  

 
Grunig és Hunt a kapcsolatszervezés fejlıdésének négylépcsıs folyamatát írják le, 

mely szerint: 
1. propaganda: egyirányú meggyızı kommunikáció, amelyben a teljes igazság nem 

alapvetı 
2. nyilvánosság informálása: egyirányú modell, amelyben az igazság fontos és a fı cél 

a tájékoztatás 
3. tudományos meggyızés: kétirányú modell, amelyben a kutatást meggyızı üzenetek 

és stratégiák kialakításának alapjául használják 
4. kölcsönös megértés modellje: a szervezetek arra törekszenek, hogy megértsék és 

kölcsönösen alkalmazkodjanak a nyilvánossághoz. 
 
Kérdés, hogy milyen kapcsolat az ideális a közkapcsolatok és a marketing között. 

Kotler és Mindak öt különbözı arányt határoz meg: 
• a kommunikáció viszonylag kis mértékő a marketingben. Szeparált PR és 

marketing. 

• a PR és marketing közötti átfedés (ezt tapasztalták a legtöbb vállalat esetében). 
Napi marketingtevékenységek, termékterjesztés, promóció. 

• A marketing fölénye olyan cégeknél, ahol a márkák többet jelentenek, mint maga a 
vállalat. 

• PR fölény: szakszervizek, kórházak, egyetemek, ahol nem az árak, hanem a 
„vásárlók” számítanak. 

• Marketing = PR: a marketing nagy részéhez kapcsolódik a kommunikáció. 
 
Az integrált marketingkommunikáció nem új dolog. Tudatosan, vagy sem már több 

évtizede, ha nem évszázada alkalmazzák. Míg kezdetben a kapcsolatszervezés oldaláról 
támogatták az ilyen programokat, stratégiák kialakítását, addig napjainkban a hirdetési 
szakemberek is elkötelezik magukat mellette. A hirdetési iparág vezetıi azzal indokolják 
az IMK erısödését, hogy ez nem egyszerően csak új növekedési-, és bevételforrás 
megtalálása, hanem az életbennmaradás feltétele is.  
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Bár a gyakorlatban széles körben alkalmazzák, az IMK mégis szegényesen 
definiált. Sok esetben egy ideált reprezentál, ami a gyakorlati megvalósításban 
bonyolultnak mutatkozik.  

 
Stewart 1996-os cikke alapján a következı rövid fogalmi összefoglalás állítható 

össze, a fogalom meghatározottságának, a megfogalmazott elemek sokaságának növekvı 
számossága szerint:  

Sok szervezet a magáévá tette már ezt a koncepciót, hiszen egy 1994-es tanulmány 
szerint a vizsgáltak háromnegyede jelezte, hogy alkalmazza, de itt még csak, mint fogalmat 
vizsgálták a kutatók, pontos meghatározással nem találkozunk. [Phelps, Plumley, Johnson 
1994] 

Reitman 1994-ben úgy látta, hogy az IMK inkább a személyes perspektíváktól 
függ, mintsem az általánosított megközelítéstıl, tehát az egyén és nem a szervezeti döntés, 
elhatározottság a kulcstényezı. 

Lehrmann ugyanebben az évben megállapítja, hogy az olyan változatos 
fogalmakkal van összefüggésben, mint a marketing mix elemeinek állandósága, pozitív 
együttmőködés a marketingmix elemei között, a vásárlói kapcsolattartás a multimédia 
eszközeivel, testületi és termékvonal stratégia. Ebben a meghatározásban már szinte a 
vállalati marketing-mőködés valamennyi elemét megtaláljuk. A tényezık sokasága éppen 
ezért odáig elvezet, hogy szinte már értelmezhetetlen maga a fogalom, olyan, mintha „tőt 
keresnénk a szénakazalban”. 

Számos definícióban jelentkezik a kommunikáció testre szabása, ami felveti annak 
a kérdését, hogy mi a befektetés értéke egy adott vásárló esetén.  

Ducan (1994.) az IMK-t úgy definiálta, mint értékesítést azonos hangvitellel és 
külsıvel, a kapcsolatépítés interaktivitásán keresztül. Schultz, Tannenbaum és Lauterborn 
(1993) olyan definíciót javasolnak, ami tartalmazza az azonosítást, elkülönülést, választást 
és a közönség vonzalmát egy egyesített üzenetet használva. E két utóbbi megfogalmazás 
már egészen közel áll ahhoz, amit a napjainkban megjelenı szakkönyvek oldalain 
olvashatunk.  

Az American Association of Advertising Agencies’ Integrated Communications 
Committee a következıképpen definiálja az integrált kommunikációt: 
marketingkommunikációs tervezési koncepció, mely felismeri a hozzáadott értéket egy 
programban, amely stratégiai tudományok változatait rendezi egységbe (Reitman, 1994). 
[Stwart, 1996] 

 
1998-as cikkében Piskóti bemutatja, hogy a marketingkommunikáció fejlıdése két 

egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban lévı folyamatból ered. Ezek: 

• A marketing általános megújulása 
• A kommunikációs technológiák fejlıdése. 
A modern marketing fejlıdését különbözı, jól meghatározható kihívások determinálták. 

Ezek az élet számos területén megnyilvánultak és új megoldások alkalmazását tették 
szükségessé. A kihívások a következı területeken jelentettek változást: 

• Politika-társadalom (multikulturális társadalmak, demográfiai változások, 
szabadidı-orientáció, értékváltozás) 
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• Gazdaság (Európai Unió, gazdasági növekedés, szektorális impulzusok) 
• Technológia (kulcstechnológiák hajtóereje, tömegtermelés) 

• Ökológia (globális környezeti hatások, öko-gazdaság, stb.) 
Ezek a tendenciák az új marketing koncepció megfogalmazását sürgették, ami az 

„individuális tömegmarketing” lett. Ez azt jelenti, hogy a marketing kielégíti az egyéni 
fogyasztói igényeket, és emellett megırzi a hatékonyságát is. A marketing fejlıdésének 
meghatározó eleme az integráció lett, amely lényege, hogy a marketing szemlélet és 
gyakorlat minden területe összehangoltan valósul meg.   

Az a fejlıdés természetesen megjelenik a kommunikáció területén is. Míg a hatvan, 
hetvenes években a termék fizikai tulajdonságai, a minıségi paraméterek játszották a fı 
szerepet, addig az ezredfordulóra az immateriális értékek, a kapcsolódó szolgáltatások, stb. 
váltak a vásárlás fı befolyásoló tényezıivé.  Ebben a folyamatban egyes szerzık, a 
kommunikációt tekintik meghatározó sikertényezınek, és „egy siker-mix”-rıl beszélnek. E 
szerint igazi versenyelıny csak a kommunikációval építhetı ki, mivel a marketingmix más 
elemeinél már szinte tökéletesen kiegyenlítıdtek a versenyviszonyok. [Piskóti 1998.] 

A fentiekbıl kiindulva, a marketing koncepciójából levezetve, annak legfontosabb 
elemként a következı definíciót fogalmazza meg cikkében az integrált 
marketingkommunikációra: 

„Az integrált marketing koncepció a marketingkommunikáció olyan új 
megközelítése, mely nem csupán az egyes részelemekre koncentrál, hanem az „egészet” 
tartja szem elıtt, azaz az elaprózott kommunikációs aktivitást, erıfeszítéseket törekszik 
egyesíteni, azaz a kommunikációs eszközök harmonizálása, integrálása átfogó 
kommunikációs mixbe, mind stilisztikai, mind tartalmi, mind idıbeli értelemben egyaránt 
azzal a céllal, hogy érvényesüljenek a szinergia hatások, érvényesüljön a racionalitás és a 
kompatibilitás követelményének való megfelelés.” [Piskóti 1998. p.105.] 

Ezzel a meghatározással el is jutottunk a folyamat kiteljesedéséhez. Míg az egyes 
szerzık egyre több funkciót emeltek be a kommunikáció területére, egyre több marketing-
területen látták létjogosultságát, addig itt már szinte a modern marketing fı elemeként 
jelenik meg, ahol a többi funkció csupán szükséges, de nem elégséges feltétel. 

A fogalom egy leegyszerősített változatát olvashattuk a következıkben: 
„Az integrált kommunikáció olyan politika, amely a közös célok szolgálatára rendel 

több kommunikációs eszközt, és amely az üzenetek összefüggését és a hatások szinergiáját 
keresi a különbözı felhasznált eszközök között.”[Brochand-Lendrevie 2004. p:168] 

Mint a dolgozat késıbbi fejezeteiben látható majd, ezt a definíciót, csak mint az 
integrált kommunikáció egy részterületét fogadom el, hiszen az eszközök szinergiáján 
kívül sok más területen is elınyökkel kecsegtet az integráció gondolata. 

A különbözı folyamatokat Tasnádi a következıképpen foglalja egy definícióba: 
„Az integrált kommunikáció röviden definiálva nem más, mint a vállalatok külsı és belsı, 
szervezeti és termék/szolgáltatás szintő kommunikációs aktivitásainak (folyamatainak, 
fázisainak, eszközeinek, módszereinek) idıben és térben történı összehangolt mőködtetése, 
a marketingkommunikációs tevékenység iránytője.” [Tasnádi 2000. p.18.]  

 
E rövid ízelítı is mutatja, hogy ahány megközelítés, annyi definíció, s éppen ezért 

szükséges a fogalom rögzítése, mielıtt elemire bontanánk.  
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 Szükségesnek tartom még az integrált kommunikáció és az integrált 
marketingkommunikáció fogalmainak elemzését. Jelen munkában e két fogalom 
szinonimaként szerepel, hiszen a szakirodalmak tanulmányozása során is arra a 
következtetésre jutottam, hogy jelentésükben jórészt egyet takarnak, csak míg az elsıt a 
francia és német nyelvterületeken használják elıszeretettel, addig az utóbbit az angol és 
amerikai munkákban. 

 

3.2.Kommunikáció a szervezeti és a fogyasztói piacokon  
 
A fogyasztói marketinggel összehasonlítva a szervezetek piacán az integrált 

marketingkommunikációnak nagyobb a létjogosultsága, mivel ezen a területen tudatosabb, 
kiforrottabb, vagyis hosszú távú szemlélettel bíró kommunikációs stratégiaalkotásra van 
szükség a piac sajátosságaiból fakadóan. 

A tömegmédia és a kommunikáció területén kiemelt szerepet kap a személyes 
befolyás. Ezt a fogalmat érintenem kell vizsgálódásunkban is, hiszen az szervezeti 
beszerzések buying centere is egyénekbıl, azok döntéseiben áll, ahogyan azt a Webester-
Wind modell is bemutatja. 

A modell a döntéshozatal folyamatát ábrázolja. Megmutatja, hogy a vállalkozások 
vásárlásait a makrokörnyezeti és a piaci akcióterület hatásai motiváljak, befolyásolják. A 
tényezık második szintjét a saját vállalkozás, a cég adottságainak lehetıségei, korlátai 
képezik. A harmadik szint a Buying Centerben megjelenı szerepek, tevékenységek, 
hatalmi struktúrák hatása, míg a negyedik az egyének szintje, akik természetesen a 
szervezeti érdekek képviseletében nem tudják és nem is akarják egyéni érdekeiket 
függetleníteni. A döntések a beszerzési központban is elıször egyénileg születnek meg, 
majd a belsı viták, egyeztetések eredményeként véglegesedik a szervezeti döntés. 

 
5. ábra. Webster-Wind modell   

Forrás: Webster–Wind 1972. 

Környezet 
(fizikai, technológia, gazdasági, 

politikai, jogi, kulturális) 

Szervezet/vállalat 
(adottságok, technológia, szervezeti 

felépítés, célok-stratégia, BC) 

Beszerzési központ 
(feladatok kölcsönhatás, folyamat) 

Egyéni résztvevık (BC) 
(motiváció, személyiség, tanulási 

folyamat, attitődök…) 

Döntés a 
vásárlásról 

Csoportdöntés  

Személyi döntés 
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Különösen a kampányok, vagy a hosszabb távú hatást elérni kívánó 

kommunikációs akciók esetében indokolt az egyéni hatások vizsgálata. A személyes 
kapcsolatok, mint befolyásoló források a véleményformálók (opinion leaders) esetén 
kapnak kiemelt szerepet. Ugyan az eredeti, 1940-es egyesült államokbeli elnökválasztási 
kampányt vizsgáló elmélet kidolgozói távol álltak az ipari marketing témakörétıl 
[Lazarsfeld in McQuail 1994], de nézeteik adaptálhatók vizsgálódási területünkre. 

Egy kétlépcsıs befolyásolási folyamat áll elıttünk, amelyben a véleményformálók 
jelentik az elsı fokot, majd a „mások” kategória alatt a buying center többi személyét 
érthetjük. Ez szemben áll a hagyományos inger-válasz modellel, azzal, hogy e két tényezı 
között közvetlen kapcsolat áll fenn. Igaz ez különösen akkor, ha nagy értékő 
beszerzésekrıl, imázs-értékrıl és hosszú távú befolyásolásról beszélünk.  

Lazersfeld óta sok kutató igyekezett a személyes befolyást változóként belefoglalni 
kutatásaiba. Miközben a beszélgetések és személyes kontaktusok, mint a médiaforrás 
kísérıjének, esetleg módosítójának fontosságát el kell fogadnunk, azt még nem sikerült a 
kutatásoknak egyértelmően igazolniuk, hogy ez mindig erıs, független, vagy épp ellentétes 
irányban ható befolyás-e. Valószínő, hogy nem is kétlépcsıs, hanem sokkal inkább 
többlépcsıs folyamattal van dolgunk. [McQuail 1994.] 

A hagyományos kommunikációs modellek némelyike közelebb áll a szervezetek 
piacához, mint mások. Így Everet Rogers információterjedési modellje, [Rogers-
Shoemaker in McQuail 1994] amelyben négy szakaszt találunk: informálás, meggyızés, 
elhatározás vagy elfogadás és megerısítés. Ebben a média szerepe az elsı szintre 
összpontosul, ezután a személyes érintkezések, a szervezett szakértıi munka és a tényleges 
tapasztalat kerül elıtérbe. 

„A korai diffúzionista iskola elsısorban a szervezésre és a tervezésre, a hatások 
linearitására, a (státus és szakértelem) hierarchiájára, a társadalmi struktúrára (és így a 
személyes tapasztalatra), a megerısítésre és a visszacsatolásra helyezi a hangsúlyt.” 
[McQuail 1994.] 

Véleményem szerint e modell és eredményei sokkal inkább illenek a szervezeti, 
mint a B2C szituációkra. A B2B szituációkban ugyanis sokkal gyakrabban találkozunk 
hierarchikus viszonyokkal, ahol a szakértelem döntı fontosságú. Nem csupán a vásárlási 
döntésekben, de a döntéshozatal valamennyi területén a státusz olyan erıvel bír, amit igen 
nehéz felülbírálni. Ez akadályozó is lehet, de ezzel a munka késıbbi részeiben 
foglalkozunk. A döntések – így a kommunikációs döntések – idıtávja is hosszabb, ami 
teret enged a kontrolling szélesebb körő érvényesülésének. Elmondható tehát, hogy a 
modell valóban közelebb áll a szervezeti piacok kommunikációjához. 

A kommunikáció konvergencia-modelljében [Rogers-Kinkaid in McQuail 1994] a 
hangsúly a folyamatosan zajló értelmezési folyamaton van, amely által nagyobb fokú 
kölcsönös megértés alakul ki az üzenet adója és vevıje között. E momentum is sokkal 
inkább jellemzı vizsgálódási területünkre, mint a fogyasztói marketing kommunikációs 
fogásai esetén.  
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3.3  Az integráltság fogalma az empirikus kutatások tükrében 
 
A 2004-ben elvégzett saját kutatásban a megkérdezett vállalatoknak definiálniuk 

kellett a kommunikáció szerepét. Mivel hazánkban még kevéssé elterjedt az integrált 
marketingkommunikáció, sıt még ennél is kevesebb azok száma, akik így is nevezik a 
kommunikációs stratégiájukat, célszerőnek tőnt elıször csak általánosságban beszélni a 
kommunikációról. 

A kapott válaszok érdekes képet mutattak a gyakorlati szakemberek által 
véleményérıl. Jellegüket tekintve a következı megközelítések voltak a leggyakoribbak: 

� Kapcsolattartás eszköze mind a vevıi, mind a beszállítói oldal felé 
� Egységes megjelenés, vállalat üzeneteinek szervezett eljuttatása a megfelelı 

célcsoportok számára 
� Értékesítés/bevétel növelésének eszköze, fogyasztó befolyásolása, 

ügyfélközpontúság. 
E három tipikus válaszból szembetőnı, hogy a megkérdezett vállalatok többsége a 

rövidtávú gondolkodás híve, a pillanatnyi eredmények maximalizálása a legfıbb cél.  
Érdekességképpen a megkérdezett hazai vállalatok két szélsıséges válasza, amely a 

marketingkommunikáció egészének a megkérdıjelezését jelentené: 
� Szükséges rossz 
� Azonos a logisztikával. 

Reményeink szerint e válaszok csupán a tudatosság hiányát jelentik, a 
kommunikációs igények fejlıdése ráébreszti e válaszadókat is a kommunikáció 
szükségességére, a hatékonyság növelésére. 

 
A kutatásban ezt követıen egy saját definíciót tártam a válaszadók elé, ami a 

következı: 
Az Integrált marketingkommunikáció az elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenırzés 

folyamata, amely arra irányul, hogy a vállalat belsı és külsı kommunikációjának 
forrásaiból a vállalat célcsoportjai számára egységet állítson elı: 

• célcsoportját illetıen 
• tartalmában 
• kialakításában, stilisztikájában 
• idızítésében, 

a különbözı helyeken folytatott kommunikációs hatású/jellegő tevékenységek koordinálása 
által.  

 
A válaszadók – egy kivételével – teljes egészében, vagy nagyjából egyetértettek a 

definíció helyességével. Szintén osztották azt a nézetet, mely szerint a tartós 
kommunikációs siker feltétele az integráltság (a megkérdezettek 90 %-a teljes egészében, 
vagy nagyjából egyetértett). 

Arra a kérdésre viszont, hogy a gyakorlatban e szerint menedzselik-e a 
kommunikációjukat már sokkal árnyaltabb a kép, hiszen 55 %-a a cégeknek sem tudatosan, 
sem a tudattalanul nem integrálja a kommunikációs eszközöket használatuk során. Az 
alkalmazás idıszakát a 6. ábra mutatja be: 
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6. ábra: Az IMK alkalmazása a vizsgált vállalatok körében 

Forrás: Saját kutatás 2004. 
 
A Bruhn és Boenigk által bemutatott német és svájci kutatásban szintén vizsgálták, 

hogy a cégek mióta vallják magukénak az integrált kommunikációt. Érdekessége, hogy a 
bemutatott eredmények 1999-es állapotokat tükröznek, csaknem egy évtizede születtek, 
így a hazai helyzet talán még elkeserítıbb. 

 

 
7. ábra: az IMK alkalmazásának idıtávja a német és svájci cégek körében 

Forrás: Bruhn és Boenigk 1999. után saját szerkesztés 
 
 

3.4. Az integráció szintjei 
 
Az integráltság nagyban függ a vállalat méretétıl, a piaca jellemzıitıl, illetve a 

kommunikációra fordított költségvetési tételek nagyságától.  
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8. ábra. az integráció két dimenziója: a kommunikációs mezı és a piac tere 
Forrás: Brochand-Lendrevie 2003. p.: 170. 

 
Amennyiben csupán egy akciót kívánunk taktikai szinten integrálni, akkor ez 

feltételezi, hogy több eszközt használunk, több személy, csoport felelıs az adott akcióért.  
A stratégiai integráció a vállalatpolitika szintjén harmonizálja a kommunikációt, 

amibe beleértem a belsı kommunikációt ugyanúgy, mint a pénzügyi, vagy 
marketingpolitikát is.  

A teljes integráció minden formát összefog, így a széles mezı már igen összetett 
feladatot jelent. Egyre több a szereplı, a tevékenység, amit irányítani kell, ugyanakkor az 
érdekek egyre szerteágazóbbak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ábra: Az integrációs mezı és a három integrációs szint 
Forrás: Brochand-Lendrevie 2003. p.: 170. 

 
 
A különbözı szerzık az integrációk más és más formában értelmezik. Az alábbi 

táblázat a különbözı formák összefoglalását adja Bruhn nyomán. 

Kommunikációs mezı 

Tér 

Integrált cég-
kommunikáció 

Helyi piac Globális piac 

Integrált  
marketing-
kommunikáció 
politika 

Integrált akció 

Gyenge 
integráció 

Nagyon erıs 
integráció 

 
Globális integrált 
kommunikáció 

1. 2. 3. 

Akciók 
Marketing-politika Cég egészének kommunikációja 

Taktikai integráció 
Stratégiai integráció Teljes integráció 
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Formák Tárgy Cél Segédeszköz Idıhorizont 

Tartalmi 
integráció  

funkcionális  Tematikus 
összehangolás  

Konzisztens, 
Egyedülállóság,  
kongruencia  

Egységes 
üzenetek, 
érvek,  
képek  

Hosszú távú  

eszköz  

horizontális  

vertikális  

Formális integráció  Formális 
kialakítás 
elveinek 
betartása  

Átláthatóság 
Világos 
követhetı  

Egységes 
jelek, logo, 
szlogen stb.  

Közép-
hosszútáv  

Idıbeli integráció  Egyeztetés a 
tervezési 
periódusok 
között  

Konzisztens,  
folytonosság  

Esemény-
tervezés,  
idızítés  

Rövid- és 
középtáv  

1. táblázat: Az integráció formái 
Forrás: Bruhn 2005. p.: 103 

 
E néhány definíciós próbálkozás után célszerő talán a koncepció legfontosabb 

jellemzıit egyenként górcsı alá helyezni.  



 34

3.5. Az integrált marketing kommunikáció összetevıi 

 
Mint az a fenti definícióból is kitőnt, ha szeretnénk meghatározni az integrált 

marketingkommunikáció fogalmát, akkor azt négy lényeges paraméter azonos 
irányultságával, egy irányba mutatásával fejezhetjük ki: ezek a célcsoport, stilisztika, 
tartalom és idıbeliség. 

Vizsgálataink során érintenünk kell, hogy hogyan hat a meggyızés a 
célcsoportunkra, illetve annak egyes tagjaira, ha változik a forrás, az üzenet, a csatorna, 
vagy a szituáció. Ugyancsak elemeznünk szükséges, hogy a különbözı egyének hogyan 
reagálnak ugyanarra a forrásra, üzenetre, csatornára és szituációra, valamint hogyan 
integrálhatók a kommunikációt végzı személyek, csoportok. 

A szervezeti integráció alatt értem a különbözı vállalati egységek (PR, értékesítés, 
ügyfélkapcsolatok, stb.) munkájának összehangolását, nem csupán megjelenésében, de 
tartalmában és egymásra gyakorolt hatásában is. 

 

3.5.1. Célcsoport 

 
Az integrált kommunikációs stratégia minden eleme ugyanahhoz a célközönséghez 

szól, ami nem más, mint a termék jelenlegi, vagy reménybeli vásárlója, vagy más 
esetekben a közvetlen lakosság, az érdekképviseletek, vagy éppen a politikai döntéshozók. 
Bármely célcsoportot nézzük is, a legfontosabb, hogy a lehetı legkisebbre kell leszorítani 
az ún. meddı szórást, vagyis azt a kommunikációt, ami olyan csoportot ér el, aki sem a 
jelenben, sem a jövıben nem fontos a vállalat számára és semmilyen érdeke nem főzıdik a 
„megdolgozásukhoz”.  

Egy rövid példával: a reklámok, a szponzorálás, stb. célcsoportja egyezzen meg a 
vállalat értékesítési célcsoportjával, illetve azzal a csoporttal, akikben pozitív imázs-képet 
kívánnak kialakítani. 

 
Mikor a meggyızést befolyásoló kommunikációról beszélünk a modell egyik 

legfontosabb szereplıje a kommunikációs folyamat vevıje. Ahhoz, hogy a célcsoportunk 
valóban vevı – jelen értelmezésben a kommunikáció vevıje elsı sorban, de késıbb 
természetesen akár a vállalat termékének, szolgáltatásának vevıje is lehet a többi 
kommunikációs cél mellett – legyen vizsgálnunk kell, hogy mi a fontos a számára, mit fog 
fel az üzenetünkbıl adott helyzetben, mire figyel, mire reagál. Fontosak az ún. személyes 
tényezık elemzései is, vagyis azok a változók, amelyek a viselkedését szabályozzák. „Ezek 
olyan hajlamosító tényezık, melyek a vevı észlelést és cselekvését szabályozzák a 
helyzetben”. [Bettinghaus in Horányi, 2003. p.244.] 

 
A vevı szempontjából négy tényezırıl szükséges szólnunk: 

•  A forrás, vagyis esetünkben a kommunikáló vállalat és munkatársai 
(szavahihetıség, hatalom, társadalmi szerep, vevıhöz való viszony, demográfiai 
jellemzık, stb.); 
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• A közlemény változásai, amely kellıen integrált, azonos tartalommal bír. A 
megszólítások hatásossága, az érvek, a stilisztika a késıbbiekben tárgyalt 
tényezık; 

• A kommunikációhoz használt csatorna (személyes és nem személyes csatornák 
egyedileg és ezek kombinációja); 

• Szituációs változások, amelynek végtelen számú variációja képzelhetı el 
(egyedül van-e a vevı, szituáció kellemes, vagy kellemetlen volta, kiegészítı 
ingerek, stb.). [Bettinghaus in Horányi 2003.] 

 
Az integrált marketingkommunikációnak való megfelelés feltételezi, hogy 

valamennyi kommunikáció célcsoportja megegyezzen, ami pontosan lefedi a vállalat 
célcsoportjait. 

Bruhn és Boenigk kutatásában a svájci vállalatok gyakorlatában a legfontosabb 
kommunikációs célcsoportként a potenciális ügyfelek mellett a média került említésre. 
Ezeken túl az állam, a közhivatalok, a pénzintézetek és a más osztályokhoz tatozó 
alkalmazottak merültek fel széles körben. Ezzel szemben a németek egyik legfontosabb 
célcsoportja maga a kereskedelem. 

 

 
10. ábra: Célcsoportok az integrált kommunikációban a német és svájci 

vállalatoknál (gyakoriság, %) 
Forrás: Bruhn, Boenigk 1999. p. 220. 

 
Nem csupán a média értelmezhetı kommunikációs csatornaként, hanem szükséges 

kiemelnünk a vásárlók egy kitüntetett rétegét: a véleményvezéreket. A reklámozók 
felismerték, hogy minden piac magába foglalja a véleményvezérek egy kisebb csoportját, 
akik képesek a többi vásárló befolyásolásra. Már Philip Kotler is rámutatott, hogy 
önmagában a véleményvezérekhez eljuttatott termék is képes a piaci pozíciókat nagyban 
javítani. Ha a termék tömegcikké válik, a véleményvezérek elveszíthetik a hitüket a 
márkában. Ma ık pártolnak el, az értékesítés az igen közeli jövıben fog csökkenni. Ezért 
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akár a véleményvezéreknek és a nagyobb tömegnek szóló üzenet elkülönítését is meg kell 
fontolni, amire például az alkalmazott média (szaklapok és tömegmédia) adhat lehetıséget.   

Más szempontból sokszor élesen elkülöníthetık az innovátorok, korai és kései 
elfogadók és lemaradók. Mindegyik csoport eltérı jellemzıkkel rendelkezik (jövedelem, 
attitőd, társadalmi szerep), így különbözı stílusú kommunikációt igényelnek. [P.R. Smith, 
1994.]  

A célcsoport index (TGI) összegyőjti a vásárlókról a legfontosabb információkat, 
amibıl következtethetünk életstílusukra és médiahasználati szokásaikra. Azonosíthatók az 
állandó vásárlóktól egészen a ritkán, vagy egyáltalán nem vásárló csoportok és ezáltal nagy 
lökés adható a cég marketingének és ezen belül kommunikációjának.  

De mi a helyzet a többi célcsoporttal? 
 
A 2004-es saját kutatásom során 13 különbözı célcsoportról kellett a 

megkérdezetteknek véleményt mondaniuk, miszerint a cég életében fontos, közepesen 
fontos, vagy nem fontos célcsoportként jelennek-e meg. A csoportokba sorolás bizonyos 
mértékig meghatározott volt, hiszen közel azonos számú elemet sorolhattak valamennyi 
osztályba, így kizártuk azt az esetet, amikor a válaszadó egyik, vagy másik végletbe 
sorolná a célcsoportok nagy részét. A felsorolt (és az ábrán látható) célcsoportok mellett a 
sport klubok, kulturális csoportok jelentek még meg két cég esetében potenciális 
célcsoportként, de ez sokkal inkább a szponzorálási gyakorlatban megjelenı támogatott és 
elérni kívánt csoport összetévesztését jelentette. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

jelenlegi vevık

potenciális vevık

helyi lakosság

média

nagyközönség

alkalmazottak

beszállítók

hatóságok

érdekképviseletek

önkormányzat

pénzintézetek

politikai szervek

tulajdonosok

fontos közepesen fontos nem fontos
 

11. ábra: Hazai vállalatok körében a különbözı célcsoportok fontossága a 
kommunikációban (megoszlás) 

Forrás: Saját kutatás 2004. 
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A célcsoport elemzésénél nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a célcsoport 
szuverén egyénekbıl áll, akik saját személyes jellemzıik alapján fogadják el, vagy 
utasítják el üzenetünket.  

Már a fejezet legelején, Bettinghaus munkája alapján kiemeltem, hogy minden 
embernek vannak bizonyos egyéni jellemzıi, amelyek alapján többé-kevésbé 
megjósolható, hogyan fog reagálni üzenetünkre. Az értékesítést célzó kommunikációs 
akcióknál, a buying center vizsgálatánál egyértelmő, hogy egyének meggyızését kell 
elérnünk, de ugyanilyen egyénekbıl áll a közvélemény, a politikai élet, vagy a pénzügyi 
szektor is. Ezeknek az egyéneknek megvan a maguk demográfiai jellemzıik, nemük, 
koruk, lakhelyük, iskolázottsági és jövedelmi helyzetük, attitődjük, ismereteik, érzelmi 
állapotuk, stb., amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk a következı tényezı, a 
tartalom meghatározásánál sem. 

 
A 2009. márciusában végzett kutatásom alkalmával arra kértem a válaszadókat, 

hogy fogalmazzák meg, kik a célcsoportjuk, de ehhez, a kérdıívvel ellentétben nem adtam 
segítséget. Valamennyi esetben az értékesítés célcsoportja került megnevezésre, más 
érdekcsoportok nem. A konkrét eszközök tárgyalásánál már felmerültek a közvetlen 
környezetben lakók, az egyetemek, tudományos mőhelyek, a kormányzat is. 

Tézis 1:  
Minél több célcsoport kap szerepet a vállalat életében annál nehezebb a 

kommunikáció integrálása, ugyanakkor annál nagyobb szükség van az egységes 
megjelenés szempontjainak figyelembevételére, mert csak így alakítható ki minden 
célcsoportban valóban egységes kép a vállalatról. 

 
A tézis magyarázataként említhetı az az eset, mikor egy alany több célcsoport 

tagjaként egy idıben akár több csatornán is kapcsolatba léphetnek a vállalattal, így alakul 
ki a szándékolt kép. A célcsoportok számának növekedése szükségszerően magával vonja 
a közvetített tartalmak sokszínőségét is, így az egységesítés nehézsége hatványozódik. 

 

 3.5.2. Tartalom - befolyásolás 

 
A késıbb bemutatásra kerülı kutatásban a kommunikáció tartalmára vonatkozó 

kérdésre adható válaszok bármelyikét is vizsgáljuk, a meggyızés, a megcélzottak 
viselkedésének befolyásolása a végsı cél. Vannak olyan helyzetek azonban, amikor olyan 
információhoz jut a kommunikációs folyamat vevıje, amelyet nem neki szántak. 
Bettinghaus úgy véli, hogy ugyan ezekben a szituációkban is jelen vannak az emberi 
kommunikáció interakciós elemei, de ez mégsem meggyızést célzó kommunikáció. 
[Bettinghaus in Horányi 2003.] 

 
Brochard és Lendrevie is rámutatnak, hogy a cég csak részben tudja ellenırizni és 

uralni a közönsége által befogadott kommunikációt. Ugyanakkor felismerik, hogy ez is 
része lehet a meggyızési célú kommunikációnak. Három kategóriába osztották a 
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befogadott üzeneteket, attól függıen, hogy mennyire tudja a vállalat azt ellenırizni, illetve 
befolyásolni. 

 

A cég által uralható 
kommunikáció 

A cég által kevésbé uralható, 
de még befolyásolható 

kommunikáció 

A cég által uralhatatlan 
kommunikáció 

Reklám, csomagolás, 
eladásösztönzés, direkt 
marketing, stb. 

Néhány médium, 
véleményformáló, egyéb 
befolyásolók, közhatalom, 
független elosztók, stb. 

A szájreklám nagy része, 
néhány médium, a 
fogyasztói sajtó, a 
konkurencia 

2. táblázat: A kommunikáció kontrollja a cég által 
Forrás: Brochard, Lendrevie 2004.p.167. 

 
Fenti szerzık úgy látják, hogy a teljesen integrált kommunikáció csak mítosz, mivel 

soha sem kerül olyan helyzetbe a vállalat, hogy minden kommunikációt uralni tudjon, így 
integrálásuk is lehetetlen feladat. Mégis definiálják az integrált kommunikációt, mint „a 
cég álal uralható kommunikációs szegmens összehangolása” [Brochard, Lendrevie 2004.] 

 
Ha azonban Bettinghaus következı definícióját tekintjük, feloldódik az 

ellentmondás a két forrás között: 
 
„A kommunikációs helyzetrıl akkor mondhatjuk, hogy természetét tekintve 

meggyızést célzó, ha tartalmazza az egyén tudatos törekvését arra, hogy valamilyen 
közlemény továbbításával megváltoztassa a másik egyén vagy egyénekbıl álló csoport 
viselkedését.” [Bettinghaus in Horányi 2003. p.236.] 

 
A kérdés az, hogy mitıl lesz sikeres, vagy kudarcra ítélt a meggyızési céllal 

kibocsátott kommunikációs akció. A legtöbb esetben a látható változásokat a kognitív 
változások sorozata kíséri. A helyzetet leginkább a kommunikáló szándéka és a vevı 
bekövetkezı viselkedése szempontjából ítéljük meg, legyen az megrendelés, vagy csupán 
egy pozitív kapcsolat létrejötte, amely talán a jövıben válik gyümölcsözıvé a vállalat 
számára.  

 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a meggyızést célzó kommunikációt aszerint 

ítélhetjük meg, hogy mennyiben sikerült elıidézni a kívánt viselkedést, vagy mennyire 
vallott kudarcot a kívánt eredmény biztosításában. Tehát a hatás egyik dimenziója azt 
vizsgálja, hogy mennyire van megfelelés a forrás szándéka és a vevı rá következı 
viselkedése között. Szándék lehet az, hogy valamilyen viselkedést idézzen elı, így, ha a 
forrás meghallgatása után a vevı az ı szándékainak megfelelıen viselkedi, azt mondjuk, 
hogy a meggyızési kísérlet sikeres volt. Sajnos a valóságban koránt sem ilyen egyszerő a 
sikeresség megállapítása. [Bettinghaus in Horányi 2003.]  

Sokszor, különösen az ipari marketing területén a hatások idıben elhúzódnak, s 
talán nem is lehetséges egy közléshez egyértelmően hozzákapcsolni egy korábbi – 
kontrolált, vagy nem ellenırzött – információközlést. 
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Az üzenetek kialakításánál érdemes megkülönböztetnünk mag- és részüzeneteket. 
A magüzenetek konkretizálják a kommunikációs vezérgondolatokat, melyek 

célcsoportonként differenciáltan képeznek egy rendszert. A részüzenetek: a 
mag(kulcs)üzenetek bizonyítói, konkretizálói, melyek rendszere a cég, a márka – 
célcsoportonként differenciált (magüzenet) - központi érvelési tartalmát képezik. Ezek a 
kategóriák megfelelı hierarchikus viszonyban állnak egymással. 

 

 
12. ábra: Kommunikációs üzenetek hierarchiája 

Forrás: Bruhn 2005. alapján saját szerkesztés 
 

Milyen következményekkel jár mindez a vállalti kommunikátorok számára?  
1. El kell készíteni a célcsoportunkra ható, az általuk befogadott források és üzenetek 

listáját.  
2. Ebbıl meg kell határoznunk az uralható kommunikációs formákat, hogy ezáltal 

kiszőrhessük, vagy javíthassuk az inkoherenciát. 
3. A kommunikáció koherenssé tételére létre kell hozni egy belsı ellenırzı rendszert. 
4. A nem uralható kommunikációt felügyelnünk kell. Elfogadva ugyanis, hogy 

befolyásolni nem tudjuk ezeket a kommunikációs formákat, legalább készen kell állnunk a 
megfelelı válaszok megadására. A felügyelı rendszer a konkurencia kommunikációjának, 
a média és a szájreklám felügyeletét öleli fel. 

 
A marketingstratégia kialakításánál az egyik kulcsfontosságú lépés a célok 

lefektetése. Az integrált marketingkommunikáció kialakításánál legalább ilyen lényeges a 
kommunikálni kívánt tartalom rögzítése, amely tartalom követése valamennyi eszköznél 
nélkülözhetetlen. Például egy vegyipari vállalat számára a társadalmi felelısségvállalás, a 
környezetvédelem lehetnek az IMK tartalmi elemei, így az elkészített reklámok, a használt 
színekben a környezet háborítatlanságának kell megjelennie, sıt a szponzorált sportágak is 
elsısorban a természetben őzhetıek közül kerülnek ki (mint ahogyan teszi ezt nagyon 
tudatosan a Tiszai Vegyi Kombinát). 

1. szint Az egész 
kommunikációra érvényes 

2. szint: Célcsoportok szerinti 
differenciálás 
 

3. szint: Kommunikációs kontaktusok 
szerinti differenciálás 
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A tartalom meghatározásánál a közölni kívánt üzenet rögzítése a legelsı lépés, 
amely üzenethez késıbb valamennyi megjelenést igazítani tud a cég. Ezután jön az adott 
üzenet, vagy üzenetek adaptálása a különbözı kommunikációs csatornák sajátosságaihoz, 
ami talán nem is olyan egyszerő feladat. Erre világít rá egy hazai gyakorlati szakember a 
következıkben: 

 „Miért nem használják ki a magyar ügyfelek az integrált marketingkommunikáció 
lehetıségeit? Miért nem használják ki? Kérdezhetnénk azt is: „Miért?!? Nem használják 
ki?” Mindkét felvetés jogos, hiszen nem lehet azt mondani, hogy senki nem él az integrált 
kommunikáció nyújtotta lehetıségekkel, de sajnos még nem általános a gyakorlat. Pedig az 
integráció elsıdleges megközelítésben nem nagy ördöngösség: van egy márkaüzenetem. 
Minden kommunikációm ezt sulykolja – és itt ne arra gondoljunk, hogy feltétlenül ugyanazt 
a kreatívot nyomjuk minden eszközön. Nem is érdemes. Ki kell használni a különbözı 
csatornák jellemzıit, s az egységes üzenetünket annak megfelelı formában továbbítani 
rajta keresztül a célcsoport felé. Ugye, milyen egyszerőnek hangzik? Mégsem sikerül ezt 
mindig végrehajtani. Pedig ez nem büdzsé, csak „marketingszigor” kérdése. Legyünk 
ortodoxok: ragaszkodjunk minden egyes megnyilvánulásunkban a márkaüzenethez, mintha 
az maga a szentírás lenne. Ha mindez megvan, már nagy lépést tettünk hatékonyságunk 
növelése felé. Jöhetnek a következı szintek: használjunk minél többféle eszközt, hiszen 
más-más „érzékekre” hat egy tévészpot, egy esemény vagy egy direkt mail. Az 
egydimenziós kommunikáció a mai információs – és marketingkommunikációs – zajban 
nem hatékony. Alakítsunk ki olyan integrált mixet, melyben a célunknak megfelelı ATL- és 
BTL-eszközök együttes (idıben, térben és fıleg üzenetben) összehangolt használatával 
biztosan elérjük a kívánt hatást. Röviden a kulcsszó: konzisztencia. Ennek meglétére vagy 
hiányára visszavezethetı az adott márka kommunikációjának minden baja.” [Macher, 
Kreatív Online 2003.] 

Kutatásomban különbözı üzenetek közül választottak a megkérdezettek a szerint, 
hogy cégük életében melyek a legfontosabb közölni kívánt tartalmak. Összesen három 
üzenetet jelölhettek meg a felkínáltak közül, melyek említési gyakoriságát is vizsgáltam. 
Az eredmény a következı: 

 üzenet1 (%) üzenet2( %) üzenet3( %) 

Termék minősége, megbízhatósága 71,4 19,2 ,0 

Termék újszerűsége 3,6 42,3 10,5 

Vállalat hírneve 10,7 34,6 52,6 

Környezetvédelem 7,1 ,0 21,1 

EU-konformitás ,0 3,8 5,3 

Egyéb 7,1 ,0 5,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

3. táblázat: A vizsgált vállalatok által közvetíteni kívánt legfontosabb 
kommunikációs tartalmak megoszlása, illetve azok említési sorrendje 

Forrás: Saját kutatás 2004. 
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3.5.3. Stilisztika – arculati megjelenés, mint a Corporate Identity része 

 
Az arculat egy hirdetési szakember (Uwe Goettsche) meghatározása szerint a 

következı: „Az arculat a vállalaton belül olyan stratégiai irányítást és ennek megfelelı 
cselekvési tervet, olyan intézkedések összességét jelenti, amely összehangolva a 
vállalat/szervezet osztályainak, részlegeinek és csoportjainak tevékenységét, a 
cég/szervezet belsı és külsı minısítésének, értékelésének, megítélésének és hírnevének 
sikeres és meghatározott tartalmú, tervszerő alakítását, építését célozza”. [Szeles, 1999. 
p.146.] 

 
Az elızı idézetnek megfelelıen Szeles Péter is egy összetett rendszerként értelmezi 

az arculatot, melynek elemei: 
� A szervezet tagjainak saját munkahelyükrıl, szervezetükrıl alkotott belsı képe 
� A szervezet szavakban, tettekben és fizikai megjelenésben érzékelhetı 

megnyilvánulásai 
� Szervezeti kultúra és struktúra. 

Ezek az elemek közvetlen hatással vannak egymásra, egységes rendszerük, az 
arculat mint okként szerepel a hírnév (okozat) létrejöttében. 

 
Az arculati kézikönyvrıl Szeles mint az arculat tartalmi és formai alapelveinek 

rögzítésérıl ír, amelyben rögzítik a kommunikáció szabályait, szempontjait, a formai 
oldalakat, designrendszert.  

Bármennyire is nagy azonban az igyekezet a szervezeti viselkedés, kultúra 
rögzítésére sem a gyakorlatban, sem az említett szerzınél nem kap nagy hangsúlyt ez a 
terület. Míg 17 pontban sorolja a vizuális arculat azon elemeit, melyek rögzítése fontos a 
vállalat arculati kézikönyvében, addig a tartalmi elemek csupán 4 pontban szerepelnek nála 
(cégfilozófia, önimázs, szervezeti struktúra, szervezeti kultúra). 

 
Ez egyáltalán nem meglepı, hiszen a hetvenes években már Gombrich cikkében 

[Gombrich 1972.] is rámutat, hogy korunk egyértelmően a vizuális kommunikáció kora, 
ahol a kép átveszi az írott szó helyét. Egy kép lehetıségei sokkal szélesebbek a 
kommunikációban az írott szónál, ugyan mind a jelenlegi marketing és kommunikációs 
kutatások is kevés figyelmet szentelnek ennek a témának. 

Ha a kommunikációt abból a szempontból vizsgáljuk, hogy melyeket képes ellátni a 
nyelv funkcióiból, akkor azt találjuk, hogy a felhívó szerep ellátására kiválóan alkalmas, 
míg a kifejezı és kiegészítı támpontok nélkül képtelen a nyelv leíró, állító funkcióját 
betölteni. [Gombrich, in Horányi 2003.]  

Ahhoz, hogy helyesen értelmezzünk egy képet, így egy vizuális arculati elemet 
három változót szükséges megvizsgálnunk. Ezek: 

• a kód 

• a felírat 
• és a kontextus.  
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A nyelv és a kép kiegészítik egymást, valamint – ami számunkra igazán lényeges – 
elısegítik az emlékezetbe vésést. Az, hogy egymástól független csatornákat használ a 
vizuális arculat tervezése során az alkotó megkönnyíti a rekonstrukciót.  

Ez az alapja a klasszikus memotechnikának, ami arra kéri a résztvevıket, hogy a 
kapott szóbeli információkat vizualizálják. Minél valószínőtlenebb a kapott forma, annál 
hatékonyabb az eljárás, vagyis annál valószínőbb, hogy tovább az emlékezetünkben 
maradnak.  

A legtöbb esetben a kép más tényezıkkel együttmőködve hordoz üzenetet, ezt 
pedig képesek vagyunk szavakra fordítani. 

 
Mi az oka, hogy sok sikeres logo felíratok, cégnevek nélkül is hatalmas karriert fut 

be, évtizedekig megállja a helyét? Vannak esetek, amikor szavak nélkül is egyértelmő a 
vizuális üzenet. Ilyenkor a hagyományok, a társadalmi szokások, a kontextus és elvárások 
magyarázzák a jelentést (így mőködnek az útbaigazító piktogramok is).  

 
A nemzetközi viszonylatban mőködı nagyvállalatok éppen ezért több kultúra, több 

társadalmi háttér elvárásainak és képi azonosítóinak kell megfelelniük. Ha ez nem történik 
meg, akkor fordulnak elı az olyan „balesetek”, mint az egyik fejlıdı országban, ahol 
emberhúsnak hitték azt a konzervet, amelyen egy mosolygós fiú képe jelent meg. Nyilván 
ebben az országban elevenen élt még az emberek emlékezetében a kannibalizmus, így, ha a 
konzervdobozon levı zöldség, gyümölcs, hús a tartalmára utal, akkor a fiú képe is 
egyértelmő utalás volt a lakosok számára. A nyugati kultúra egyértelmően kizárja ezt a 
lehetıséget. 

 
A képi kommunikáció elınye, hogy olyan információkat hordoz, amelyek 

másképpen nem kódolhatók. A hordozott információ mennyisége azonban eltérı, de 
leginkább az információt vevı korábbi tapasztalataitól, emlékeitıl és kulturális hátterétıl 
függ. A kommunikációs folyamat adója, vagyis a kép készítıje, készíttetıje értelmezési 
folyamatának (a kódolásnak) egybe kell esnie a vevı, vagyis a célcsoport értelmezési 
folyamatával. Ehhez járulnak hozzá a megfelelı emlékképek. 

Éppen ezért olyan fontos az integrált kommunikációban a megjelenések 
vizualitásának egyezısége, hogy ezáltal könnyedén azonosítsa célcsoportunk a vállalatot, a 
terméket, vagy akár a tartalmat is (zöld és kék szín – környezetvédelem, vörös – tőz, 
irányultságok kérédse, stb.). 

 
A megjelenés egységesítése akkor jelent igazán problémát, amikor különbözı 

csatornákon kellene ugyanazt a stilisztikát szerepeltetnünk:  
„Mindenhol ı és a szöveg jelenik meg – szól a döntésünk. Képi elemek készülnek, 

fekvı formátumból álló. Megoldva! Internetes banner készül, fekvı formátumból 
kimondottan lapos forma. Megoldva! Rádióreklám készül, nehezen, de megoldjuk, hogyan 
hallassuk a szép hölgyet. Egységes a kampány – ha nem is könnyen, de a headline legalább 
mindenhol megjelent, még ha csak hangban is. Sokunknak ismerıs a sztori. Ez az élet 
egyszerőbb része, holmi kampány és promóció. Integrálnánk is, de hová, mibe, milyen 
értékrendbe, mekkora felületbe, mettıl meddig? A válaszokat tudni véljük, de nehéz ezeket 
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gyakorlatilag megvalósítani. Számoljuk csak össze, hány helyen találkozik a célcsoportunk 
a céggel, a termékkel, hányszor kap impulzust, egy kedves mosolyt, dupla pontot vagy egy 
professzionális kezelést tanúsító ügyfélszolgálati levelet, vagy lát egy piszkosan tartott, de 
cégreklámmal felmatricázott szolgálati autót? A kampány csupán egy sor ebben a 
halmazban. Hogyan lesz a sok megjelenési forma integrált, pláne, egymással harmonizált? 
Képesek vagyunk-e elérni, hogy a cégalkalmazottak tisztában legyenek azzal: ık is egy 
integrált kommunikáció részei és alapértékek tudatában képviselnek és közvetítenek 
értékeket? Az Integrált Marketing Kommunikáció – IMK – Igazán csak Marketing 
Kommunikáció? People make the brand – ez az igazi kihívás, nem a key visual. Még sok a 
feladat, de törekszünk arra, hogy megoldjuk ıket.”[Szalay, Kreatív Online, 2003.] 

 
A mélyinterjúk és a kérdıíves megkérdezés tanulságai szerint a mai magyar 

gyakorlatban az arculati elemek egységesítésének, a vállalaton belüli felelısök számára 
elérhetı módon történı lefektetésének legkézenfekvıbb eszközének az arculati 
kézikönyvet tekintik. Ebben általában a szlogen, a logo, az egyenruhák és minden 
alkalmazott megjelenés pontos rögzítését találjuk, így elkerülhetı az, hogy megtévesztı 
módon jelenjen meg a vállalat. Igen lényeges az eseteleges torzítások, eltérı 
színalkalmazások tiltásának rögzítése is, hiszen csak így várható el minden esetben a 
következetes alkalmazás. 

 
Az elvégzett megkérdezés tanulságai szerint a megkeresett vállalatok körében 

elterjedt az arculati kézikönyv, vagy az arculat valamilyen rögzítése, amit bármikor 
felhasználhatnak a kommunikációs csomópontokon. A válaszadók 83 %-ánál megtalálható 
valamilyen arculati leírás, de ez, mint említettem jórészt csupán a vizuális elemek 
rögzítése. Kevés az olyan hazai vállalat, amely a vállalati kultúra, a viselkedés, vagy a 
struktúrák leírására is vállalakozott volna. 

Az arculati kézikönyv általában 2-4 éve készült el a megkérdezett cégeknél, elvétve 
találunk 5 éve, vagy annál régebben készített arculati leírást is. 

Itt is elmondható, hogy a vállalatméret determinálja az egységes arculat 
alkalmazását. Van azonban kivétel is. Az egyik vállalat képviselıje elmondta, hogy igen 
komoly harcot vívnak a leányvállalataikkal az egységes arculat megjelenítéséért. A helyi 
képviselıknek megvannak a maguk beszállítói, és nem követik minden esetben az 
anyavállalati irányelveket. A szigorú utasítások helyett az egységes arculat kialakításáért a 
következı utat választották: amennyiben a tervezett reklámanyagot jóváhagyatják a 
központtal, akkor a költségek egy részét (felét) fedezi az anyavállalat. Filozófiailag lehet, 
hogy nem ez a legjobb megoldás, de a sikere elvitathatatlan. [Saját kutatás, 2009] 

Ugyanennél a vállalatnál az új tulajdonos belépésekor felvetıdött az arculatváltás 
kérdése is. A hazai cég 2007-ben hajtott végre arculatváltást, amely tapasztalatait leszőrve 
egy évvel késıbb finomítottak, korrigálták és a leányvállalatoknál is bevezették az új 
vizuális megjelenést. Az osztrák tulajdonos arculata a saját anyavállalatához, az osztrák 
államvasutakhoz igazodik, amelyrıl igyekeznek leválni. Ehhez – a magyar szakemberek 
reményei szerint – az újdonsült leányvállalat iránymutatásait is figyelembe fogják venni, 
mint olyan partnerét, akinek tapasztalata van az arculat kialakításában.  
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Az mindenestre elmondható, hogy az új arculat felépítésénél meg kell találni az 
összhangot a néhány éve felépített megjelenés és az új elemek között, valamint, hogy az 
anya-, a leány –s az unokavállalatok arculatának egyfajta összetartozást, közös elemeket is 
kell tartalmaznia.  

A Siemens esetében egyértelmő az anyavállalati vizuális megjelenés kötöttsége, 
amelyhez a megfelelı online platform is felhasználható. Ebbıl az adatbázisból egyébként 
komplett imázskampányok adaptálhatók, rendezvényleírások, pályázatokhoz anyagok, PR 
cikkek is megtalálhatók. Ebbe az adatbázisba a helyi készítéső anyagok is felvihetık, így a 
világon a cég érdekében bárki felhasználhatja. 

Az integrált kommunikáció újabb költségtakarékossági hatását érhettem itt 
nyomon, ugyanis a nemzeti vállalatnak így nincs szüksége kreatív ügynökségre, nem kerül 
idı és pénzáldozatba egy-egy akció megtervezése, csupán a fordítással és a méretbeli 
adaptációkkal kell egy grafikai ügynökséget megbízni. Mindez az egységes márkanevet, az 
arculatot támasztja alá világszerte. 

 
Ezen elızı megközelítés elemeit találjuk a Corporate Identity koncepciójában is, 

viszont a súlyok némiképp eltérnek: 

 
    Corporate Imázs 

Koordináció Összetéveszthetetlen Hihetıség 
Motiváció Stratégiai összhang Bizalom 
Teljesítmény Költségtakarékosság Elfogadás 
Szinergia Gyorsabb fejlıdés Rokonszenv 

 
13. ábra: Corporate Identity koncepció 

Forrás: Piskóti 2009. 
 
E szerint a Corporate Identity koncepciója vállalaton belüli olyan stratégiai 

irányítást és ennek megfelelı cselekvési tervet, olyan intézkedések összességét jelenti, 
amely összehangolja a vállalat részlegeinek, csoportjainak tevékenységét a cég belsı és 
külsı „arculatának” sikeres és meghatározott tervszerő alakítását, építését célozva meg.  

A vállalati személyiség összetevıiként meg kell vizsgálnunk az egyéni és szervezeti 
értékrendet, attitődöt, szükségletet, célokat, szokásokat, gondolkodási és cselekvési 

 CB 
 

CC  CI   CD 

„mi tudat” „azonosság” 

Belsı hatások Külsı hatások 
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sajátosságokat. Beszélhetünk tényleges és kívánt személyiségrıl, tényleges és kívánt 
imázsról. [Piskóti 1998] 

 
A Corporate Identity nem csupán a vizuálisan is megjelenı arculatot takarja, 

hanem ide tartozik például a vállalati kultúra és a szervezeti struktúra rögzített 
összessége is. Ha csupán az vizuális elemek rögzítése történik meg, az zavarokat 
okozhat a szervezetrıl alkotott egységes képben. 

Az Corporate Identity koncepciója tehát nem csupán a külsı, „látható” elemeket 
öleli fel, ez csak egy kis szelete a modellnek. Ha nincs összhang a vállalaton belüli „mi 
tudattal”, akkor a külsı „azonosság” is zavart fog eredményezni. 

 

3.5.4. Idızítés – az idıbeli integritás kérdése 

 
Az egyes kommunikációs eszközök alkalmazásának idızítésével egyrészt a 

folyamatos figyelem-fenntartás a célunk, másrészt egyes kimagasló események alkalmával 
kicsúcsosodó jelleget is ölthet. Ilyen esemény például a kiállítások alkalmával szükséges az 
elıkészítés (DM levelek, hirdetések) és s tudatos követés, a szponzorálás elıtt és után a 
közvéleményben tudatosítani szükséges a támogatás tényét vagy a közgyőlések után tartott 
sajtótájékoztatók. Az idızítés vonatkozhat az egyes eszközök használatának intenzitására, 
másrészt a fogyasztói készenlét állapotához való igazításhoz is. 

A vásárlói modellek sok segítséget nyújtanak annak meghatározásában, hogyan 
kellene a kommunikációs hézagokat és az összes kommunikációs csatornát kitölteni, ami a 
vásárlóhoz vezet. Ha meghatározzuk az összes gondolati lépcsıt, amit a vevı bejár, illetve 
az ehhez megfelelı csatornákat, akkor sikert érhetünk el. A vevı számára az információs 
források jelentısége eltérı a beszerzési folyamat egyes döntési fázisaiban, ezét a 
kommunikáló cégnek ezeket a súlypontbeli eltéréseket megfelelıen le kell követnie. Azt, 
hogy hogyan is változnak az egyes eszközök súlyai, Backhaus foglalta egy egységes 
ábrába. 
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14. ábra: Információs források jelentısége a beszerzési döntések fázisaiban  

Forrás: Törıcsik, 1996. p.207. (Backhaus) 
 
Fontos tudatosítanunk, hogy az értékesítés már azelıtt elkezdıdik, hogy 

megjelennénk a termékünkkel, szolgáltatásunkkal, vagy azok leírásával a reménybeli 
vevınknél, vagyis ismét az imázs-alakító kommunikáció jelentıségét kell hangsúlyoznunk. 
Smith javaslata szerint például az AIDA modell egyes szakaszaiban a következı 
eszközökkel érhetı el a legnagyobb hatékonyság:  

Attention  Reklámozás 
Interest  Public Relations 
Desire   Értékesítés-ösztönzés 
Action  Értékesítés 

Véleményem szerint a reklám és nyilvánosság a tudatosítás idıszakában, míg az 
értékesítés-ösztönzés és eladások inkább akció-orientáltak. Ez termékjellegtıl függıen 
változhat is, hiszen az amerikai sajtóban megjelenı reklámok 70 %-a beépített direkt 
válaszmechanizmussal bír, például ingyen tesztvezetések, adómentes jegyek formájában.  

A hierarchikus kommunikációs modellek közül jelen helyen csak Rogers 
adaptációs modelljét említem, mely kiválóan alkalmas a rendszeres vásárlásig eljutó vevı 
mentális folyamatainak elemzéséhez, illetve ahhoz, hogy az egyes lépéseknél azonosítsuk a 
kommunikáció tárgyát, eszközét. Például míg egy televíziós reklám képes a termék piaci 
jelenlétét tudatosítani, addig egy jól képzett értékesítı szakember a kiértékelés szakaszában 
segíthet.  

A „share of mind” kifejezés arra utal, hogy hány embert, szervezetet tudunk 
megnyerni. Ez természetesen növelhetı, ha nı a marketingkiadás és sok vállalat pontosan 
erre törekszik: mindig a vevı szeme elıtt lenni, így idıben az állandóság a stratégiájuk.  
[P.R. Smith, 1994.] 
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Tézis 2:  
Az integrált marketingkommunikáció az elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenırzés 
folyamata, amely arra irányul, hogy a vállalat belsı és külsı kommunikációjának 
forrásaiból a vállalat célcsoportjai számára egységet állítson elı: 

� célcsoportját illetıen 
� tartalmában 
� kialakításában, stilisztikájában 
� idızítésében, 

a különbözı csatornákon folytatott kommunikációs hatású/jellegő tevékenységek 
koordinálása által.  
Kialakításával a kommunikáció cél – tartalom – eszköz hármasa összefonódik és 
vertikális, valamint horizontális értelemben egységes rendszerré alakul.  
Az így kialakult integráció céljai, üzenetei és eszközei átláthatóbbá teszik a rendszert, 
megkönnyítik a tervezési és realizálási folyamatot. 
 

 

 
 

15. ábra: Integrált kommunikáció vertikális és horizontális rendezése 
Forrás: Bruhn 2005 nyomán saját szerkesztés 
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vezérgondolatok 
 

Stratégiai 
pozícionálás 

Közbülsı célok 
 

Egyes eszköz-
célok 

Mag-üzenetek 
 

Konkrét 
részüzenetek 

Integrációs-, 
következmény és 

stabilizáló eszközök 

Kommunikációs 
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kommunikációra 
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(Elvi integráció)  
 

Célcsoportok  
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(Stratégiai horizont)  
 

Kommunikációs 
kontaktusok 
szerinti differenciálás 
(Taktikai horizont)  
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4. Kommunikáció célja a szervezeti piacokon – integráció a 
kommunikációs cél meghatározásában 

 
A fogyasztókkal közvetlenül kapcsolatban álló vállalatok – tudatosan vagy sem – 

összekapcsolták az egyes kommunikációs eszközök alkalmazását, azonban a szervezeti 
piacokon, ha lehet, még hangsúlyosabb az eszközök egymáshoz igazítása, használatuk 
szinergiájának kihasználása. 

Tudjuk, hogy a marketingstratégia hangsúlyos eleme a kommunikációs mix, 
azonban ezen a piacon hallgatólagosan elfogadott volt sokáig az a nézet, mely szerint a 
marketingmix 4 P-je közül a promóció fontossága a többi mix-elemhez képest csekély. 
Ezzel szemben napjainkban egyre több publikáció és szakkönyv kiemeli B2B-ben is a 
marketingkommunikációt, hiszen a versenyképesség nemcsak a kiváló minıséget, pontos 
és megbízható teljesítést, elfogadható árat jelenti, de a céltudatos piacbefolyásolást is, mely 
jellege természetesen gyökeresen eltér a más piacokon megismert kommunikációs 
stratégiáktól.  

Mivel más az egyes kommunikációs eszközök hatékonysága, így más súllyal kell 
alkalmaznunk és mindemellett a vásárlási szakaszok is jobban elkülönülnek, így a 
stratégiai tudatosság kulcstényezıként szerepel. Igaz ugyan, hogy kisebb az érzelmi 
döntések szerepe, inkább az észszerőség, a jól felfogott érdekek vezetik a döntéshozókat, 
de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne a Buying Center egyes tagjaira hatni, befolyásolni, a 
megfelelı irányba terelni döntéseiket.  

Nemigen találunk ún. impulzusvásárlásokat, hosszú, akár több hónapig tartó 
folyamat, míg egy kapcsolat, adás-vétel megvalósul két szervezet között, és éppen ezért 
kiemelt jelentıségő az eladó számára kedvezı attitőd, vélemény kialakítása, olyan 
ösztönzık alkalmazása, mely aktív magatartást vált ki a megcélzottból.  

A vizsgált piacon a kommunikáció célja szerint két, jól elkülöníthetı csoportra 
osztható: 

1. Értékesítési célú kommunikáció 
2. Imázs-alakító kommunikáció. 

 

 Értékesítési célú kommunikáció Imázs-alakító kommunikáció 
 
 

Célközönség 

 
A vevı vállalat, illetve a Buying 
Center egyes tagjai 

A cég valamennyi partnere: vevık, 
tulajdonosok, lakosság, politikai 
döntéshozók, pénzintézetek, 
érdekképviseletek, stb. 

Idıhorizont Inkább rövidtáv Inkább hosszútáv 
 

Eszközök 
A kommunikációs mix 
klasszikus elemei, a vásárlási 
folyamat egyes szakaszaiban 
eltérı súllyal. 

A társadalmi felelısségvállalást 
támogató eszközök: támogatás, 
szponzorálás, belsı PR eszközei, PR 
cikkek megjelentetése stb.  

Tartalom Cégnév, termék/szolgáltatás 
neve, márkanév 

Cégnév 

3. táblázat: A szervezeti piacok cél szerinti kommunikációs típusai 
Forrás: Saját szerkesztés 
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Az elsı csoportba sorolt eszközök és alkalmazásuk alapvetı elemikben 
megegyeznek a fogyasztási cikkek piacán alkalmazott eszközökkel.  Szóba jöhet például a 
tömegmédiában sugárzott reklám, az eladásösztönzés, ha húzó (pull) stratégiát követ a 
vállalat, de a B2B sajátosságaiból fakadóan kiemelt szerephez jut a személyes eladás, a 
kiállításokon való megjelenés is. Itt elsısorban a termék versenyelınyeinek a 
hangsúlyozása játsza a fıszerepet, egy jól csengı, bevezetett márkanév integrált 
kommunikációba való ágyazása nyerı pozícióba juttatja a céget. 

A második csoportba sorolt imázs-alakító kommunikáció idıhorizontja az elızınél 
sokkal hosszabb és inkább a vállalat nevének, társadalmi felelısségvállalásának a 
hangsúlyozására hivatott. Az identitásépítı kommunikáció feladata a bizalom 
megteremtése, a szavahihetıség biztosítása a cég valamennyi partnere felé. Az elızıekben 
említett, közvetlenül az értékesítést célzó kommunikációval összehasonlítva itt inkább a 
hosszú távú jövı biztosítása a cél, így a vevık mellett célcsoportként jelennek meg a 
szakmai szervezetek, politikai döntéshozók, a lakosság és a különbözı érdekvédelmi 
szervek. Mint az látható, az itt alkalmazható eszközök a szponzorálás, a különbözı 
szakkiállításokon, katalógusokban, címlistákban való megjelenés, a cég profiljához illı 
kutatóintézetek, csoportok támogatása, szimpóziumok szervezése, a dolgozói 
elkötelezettség növelését célzó rendezvények.  

Bruhn és Boenigk 1999-es kutatása szerint Svájcban a szponzorálás, vagyis az 
imázs-alakító kommunikáció is megtalálta már kellı súlyát a klasszikus reklámozás 
mellett, de széles körben megtalálható még a direkt marketing eszköztára is. Ezzel 
ellentétben a német cégek elsısorban az értékesítés követelményét tartják szem elıtt, és a 
multimédia-kommunikációra helyezik a nagyobb hangsúlyt, ugyan itt is megtalálható a 
belsı PR az integrált kommunikáció keretei között. [Bruhn, Boenigk, 1999.] 

A hazai cégek körében végzett kutatás az imázs-alakító és az értékesítési célú 
kommunikáció egymáshoz viszonyított súlyaira kérdezett rá. Ez szerint a következı 
eredményt hozta a megkérdezett vállalatok körében: 

 

 
16. ábra: Az értékesítési célú és az imázs-alakító kommunikáció aránya a 

vállalati gyakorlatban 
Forrás: Saját kutatás, 2004. 



 50

 
A hazai vállaltokra tehát ezen a területen is jellemzı a rövid távú gondolkodás 

túlsúlya, sokkal fontosabb a pillanatnyi értékesítés, mint a pozitív hírnév a számukra. 
Az említett két kommunikációs típus mellett szükségesnek tartom további két, az 

elızıek bizonyos elemeit magába foglaló, mégis jól körülírható típus elkülönítését. Ezek a 
személyes eladás kommunikációja és a belsı kommunikáció. 
 A szekunder forrásokból kiindulva fogalmaztam meg azt a hipotézisemet, miszerint  
 
6. hipotézis 
Az érékesítést segítı és az imázs alakító kommunikáció mellett egyenrangú 
eszközként jelenik meg a vállalati kommunikációs stratégiában a személyes 
kommunikáció. Ez ugyan magába foglalja a dolgozók kommunikációját és a vezetık 
megnyilvánulásait egyaránt, de stratégiailag az értékesítést támogató és imázs alakító 
kommunikációtól elkülönülten kezelik a vállalatok. 

 
Az értékesítési és imázs-alakító kommunikáció jellegzetességeit együttesen találjuk 

meg a vállalat ügynökeinek, képviselıjének kommunikációjában. Míg megjelenésükkel, 
beszédstílusukkal, viselkedésükkel alakítják a vállalatról kialakult képet, addig az 
érékesítések nagy része is az ı kezükön megy át. Vagyis a frontszemélyzet 
kommunikációja jelentıs befolyással bír a vállalat és a partnerek kapcsolatában.  

 
A személyes eladás napjainkra elfogadottá kezd válni a rendszerváltás utáni „vad 

kapitalizmus” rövid távú hasznot elıtérbe helyezı hibás szemlélete után. A változás ok 
mára már megváltoztatták a szakma fıbb jellemzıit: 

• Az ügyféllel a hosszú távú kapcsolat kialakítása került középpontba, szemben a 
korábbi „fogd a pénzt és fuss” szemlélettel; 

• Az értékesítés alapjává a személyes kapcsolatok váltak; 
• Már nem az a cél, hogy rávegyék az ügyfelet a vásárlásra, hanem segíteni, hogy 

felismerje és megfogalmazza saját szükségleteit, s ennek megfelelıen állítják össze az 
ajánlatot; 

• Nem késztermékkel, hanem testre szabott ajánlatokkal foglalkoznak; 
• A szerzıdés megkötésével nem zárul le a folyamat, hanem a felhasználás során is 

az ügyfél rendelkezésére állnak; 
• Tiszteletben tartják a vevı szabad akaratából meghozott döntését, de annak 

meghozatalában segítenek; 
• „Nyer-nyer” típusú játékra törekszik az ügyféllel, partnernek tekintve a másikat. 

[Okilcsny-Rozványi 2001]  
 

Tehát megszőnt a klasszikus ügynök, sokkal inkább tanácsadók állnak a potenciális 
vevık rendelkezésére. Egyes munkákban felmerül annak a vizsgálata, hogy a többi 
kommunikációs típus mellett a személyes eladás kommunikációja is külön csoportként 
szerepeljen. Ez a terület nem minden szerzınél képvisel akkora súlyt, mint az értékesítési 
célú, imázs-alakító és belsı kommunikáció. Akár egyenrangú, akár nem elhanyagolása 
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alááshatja a kommunikáció egészének hatékonyságát, így, ha nem is kezeljük külön 
csoportként, a megkülönböztetett figyelem mindenképpen indokolt.  

 
A kommunikációs mixbe így feltétlenül bele kell foglalnunk a vevık mellett az 

alkalmazottakat is, mivel az ı csatornáikon folyó kommunikáció hatékony eszköz lehet, de 
ugyanennyit képes rontani is a képen. Smith rámutat, hogy fizetésük nem képezi a 
kommunikációs költségvetés részét, de eredményei mégis ide tartoznak. [Smith, 1994.] 

A személyes eladás során egyszerre két dolgot adnak el képviselıink: magukat, 
mint személyt és a felkínált terméket, szolgáltatást. A sorrend kötött, hiszen, amíg nem 
nyeri meg képviselınk a partnerét, addig a legjobb ajánlat mellett sem jön létre üzlet. A 
szervezeti piacokon jelenlévı igen erıs személyes kapcsolatok iránti igény így itt 
fokozottan jelentkezik. 

 
A magyar cégek körében végzett saját kutatás nem bizonyította a hipotézisemet, 

hiszen a személyes kommunikációját elsısorban az értékesítési célú kommunikáció 
részeként tekintik, csekély azon vállalatok száma, amelyeknél külön típusként kezelik.  

 

 
17. ábra: A személye eladás kommunikációjának elkülönülése a vizsgált magyar 

cégek esetében 
Forrás: Saját kutatás, 2004. 

 

Tézis 3:  
Az értékesítési célú, imázs-alakító és belsı kommunikáció mellett egyre 

hangsúlyosabban jelenik meg a személyes eladás kommunikációja, ami a szervezeti 
piacokon stratégiai tényezıvé válik, de szorosan összefügg az elızıekkel.  

A hazai vállalatok a személyes értékesítés kommunikációját az értékesítési célú 
kommunikáció részeként kezelik. Ha a kapcsolati marketing részeként az 
integrációba illeszkedve stratégiát alakítanának ki erre a területre, akkor az 
értékesítések vonatkozásában, és a vállalat megítélésében (imázsában) is 
megnyilvánuló hatékonyabb kommunikációhoz juthatnának.  
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A belsı PR eszközeit felhasználva a legtöbb vállalat az alkalmazottai 

informálására, lojalitásuk növelésére törekszik. A korábbiakhoz hasonlóan itt is találunk 
átfedéseket az elızıekkel, hiszen a képviselık megelégedettségére hatva végsı soron a 
személyes eladás hatékonyságát növeljük, azonban itt sokkal szélesebb az alkalmazottak 
köre. A belsı kommunikáció eszközeinek kellı kihasználásával elérhetı, hogy a cég 
munkatársai részt vegyenek a szakma meghatározó szervezeteinek rendezvényein, 
konferenciáin, ismereteik és kapcsolataik bıvítése céljából. 

Bruhn és Boenigk bemutatja, hogy a svájci kommunikációs szakemberek 
nagymértékben kapcsolják be az integrált kommunikációba a belsı, dolgozók felé irányuló 
tájékoztatást, ami közvetve javíthatja a személyes eladás kommunikációját is sok más 
pozitív hatása mellett. [Bruhn, Boenigk, 1999.] 

 
E négy csoport megjelenése az integrált marketingkommunikációban 

összekapcsolódik. 
A hatásukban rövid, és hosszú távú kommunikációs eszközök kombinálhatók 

Egyrészrıl állandó figyelmet kell biztosítani a cég iránt, de egyes vállalati események, új 
termékek bevezetése, egy-egy fontosabb kiállítás, szponzorálás esetén megfelelı 
kicsúcsosodás kell érzékelnie a célcsoportnak. Amíg nem kellıen bevezetett és a 
célcsoport számára azonosítható például a márkanév, addig nem érdemes a különbözı 
támogatások alkalmával a név minden kommentár nélküli megjelentetése. Ellenkezı 
esetben már nem kell magyarázatot főznünk a névhez, így például senkinek sem jelent 
problémát a TVK Triatlon Nagyhét támogatójának azonosítása hazánkban. 

Azonos célcsoport: az imázs-alakító kommunikációnál említett célcsoportok közül 
végsı soron mégiscsak a vevık a legfontosabbak, hiszen az ı elégedettségük biztosít a 
vállalat számára jövıt. Nem véletlenül választanak a gumiabroncsgyártók technikai 
sportokat, hiszen a szaktudás, a kompetencia bizonyítása létfontosságú a számukra, vagy 
olyan sportesemények, rendezvények kiválasztása egyes vállalatok részérıl, mely 
érdeklıdésre tart számot vevıi részérıl, így élve a hospitality lehetıségével összeköthetı a 
társadalmi felelısségvállalás a szürke üzleti érdekekkel. Azonban elgondolkodtató az a 
nézet, mely szerint valamennyi célcsoport közül az alkalmazottak elégedettsége kell, hogy 
az elsıdleges célja legyen a vállalatoknak, mivel az ı motiváltságuk által mind a vevık, 
mind a tulajdonosok céljai elérhetıek. 

Azonos tartalom, kialakítás: a kommunikáció idıhorizontjától és célcsoportjától 
függetlenül kulcsfontosságú egy jól megalapozott, szakemberek által kidolgozott arculat 
alkalmazása. Véleményem szerint az arculat nem csupán a színek, a betőtípusok, a 
nyomtatványok egységesítését, egy jól megfogalmazott szlogen kialakítását jelenti, de a 
tartalmi elemek, viselkedés, kultúra, sıt struktúrák átgondolását is.  
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5. Kommunikációs eszközök az integrált kommunikációs 
mixben  

 
Ahogy azt már fentebb is említettem az IMK kialakításában az egyik kulcslépés az 

egyes kommunikációs eszközök integrálása, egymáshoz való igazítása. Kérdés azonban, 
hogy melyek is legyenek ezek az eszközök.  

Alaphelyzetben egy vállalat életében szinte minden kommunikál: 
 

Márka (identitás, lefedettség, terület, 
értékei, neve, logo, szín, szlogen) 

Vevıszolgálat és válaszaik 

Termék (csomagolás, megjelenés, íz, 
fogyasztás utáni érzés, stb.) 

Szakintézmények, hatóságok 

Elosztás helye (üzlettípus, részleg, 
választék, polcon való elhelyezés) 

Eladás ereje és kommunikáció a 
terjesztıkkel 

Ár Vezérigazgató imázsa, kijelentései 

A tegnap és a ma reklámja Személyzet 

Eladásösztönzés, eladáshelyi reklám Média és írott sajtó (általános, szaksajtó, 
fogyasztói sajtó) 

Direkt marketing Befolyásolók kijelentései 

Weboldal Konkurensek kommunikációja 

Eseménymarketing Szájreklám  

Specializált események Stb. 

5. táblázat: A vállalati kommunikációban résztvevı eszközök  
Forrás: Brocharnd-Lendrevie 2004. p. 165. 

 
A negyedik „P”-nek megvan a saját eszközrendszere, ami minden kommunikációs 

eszközt magában foglal, ami a szervezet rendelkezésére áll. Ahogy Frank Jefkins mondta: 
„…a marketingkommunikáció azt jelenti, amit takar. Tartalmazza a marketinghez 
szükséges összes kommunikációs eszközt.” [P.R. Smith, 1994.p.18] 

 

5.1. A kommunikációs mix a szervezeti piacokon 
 
Smith ide veszi az eladást, hirdetést, árusítást, direkt marketinget, nyilvánosságot, 

támogatást, bemutatást, belsı azonosságot, csomagolást, értékesítést és az élıszóval 
történı kommunikációt. Hangsúlyozza, hogy a lista nem prioritási sorrendet jelöl, a 
különbözı iparágak más és más eszközöket tartanak fontosnak.  [P.R. Smith, 1994.]  

Ez a megközelítés talán furcsának tőnhet, hiszen olyan elemeket is találunk benne, 
amelyek egyébként a termék-, vagy disztribúciós politikához tartoznak. Elég azonban arra 
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gondolnunk, hogy számos FMCG értékesítése során a termék reklámja magán a 
csomagoláson is megtalálható. Egy új csomagolás ugyanakkor a kereskedelme figyelmét is 
fel kell, hogy keltse, és megfelelıen felkészültnek kell lenniük a megváltozott paraméterek 
kezeléséhez is.  

Az IMK az összetett és változatos reklámeszközök koordinálását célozza meg, 
hiszen a hagyományos reklámozási formák egyre nyilvánvalóbban csekély 
eredményességet mutattak.  

 
A hagyományos reklámozási ráfordítások alig tartottak lépést az inflációval az 

1980-as évektıl, míg a vásárlói és kereskedelmi ráfordítások drámaian megnıttek. [Stewart 
1996.] 

 
Az egyes elemek tudatos alkalmazásával elérhetı szinergikus hatás sem 

elhanyagolható, hiszen például az elızetes PR cikkek, szponzoráltakkal készített interjúk 
növelhetik a rendezvényen megjelentek számát. 

Smith rámutat, hogy a nagy reklámkampányokat PR tevékenység is kíséri. Sok 
esetben nem a reklámozott termékrıl, hanem magáról a reklámról jelennek meg 
sajtóanyagok, így a nyilvánosság és a reklám együttmőködik, költség-hatékonyan nagyobb 
hatást képes elérni. Választási hirdetések plakátjait a politikusok leplezik le, amelyekrıl 
készült ingyenes szerkesztıségi beszámolók nagyobb hatással bírnak, mint maga a 
hirdetés, vagy az értékesítési promóciókat hirdetésekkel, PR-rel támogatják, a termék 
helyett a promóciót hirdetve. A vonal alatti tevékenység segíti a vonal felettit. [P.R. Smith, 
1994.] 

 
Bruhn és Boenigk a kommunikációs eszközök összehangoltságában nagyarányú 

fejlettségét tapasztaltak a német vállalatok esetében, ahol tartalmi kérdések kerültek az 
elıtérbe, vagyis a közvetíteni kívánt üzenetekre helyezték a hangsúlyt, ehhez igazították a 
tájékoztatás többi jellemzıjét. Eközben Svájcban a kommunikációs eszközök formális 
integrációját tapasztalták. [Bruhn, Boenigk, 1999.]  

A már említett németországi és svájci gyakorlatot felmérı kutatás szerint az ottani 
vállalatok a következı marketingkommunikációs eszközöket használják: 
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18. ábra: Kommunikációs eszközök bevonása az integrált kommunikációba 

(Átlagos értékek egy 1-4-ig terjedı skálán, ahol 1= igen, 4= nem) 
Forrás: Bruhn, Boenigk: Integrierte Kommunikation 1999. p. 225. 

 
Látható a különbség Smith és a német szerzık felfogása között, hiszen itt már 

csupán az önmagukban is kommunikációs hatással bíró elemeket találjuk. 
 
Angliában a reklámokat tekintik a leghatásosabb módnak a márkakép 

fenntartásához, míg az értékesítés-ösztönzésnek csupán taktikai szerepet szánnak. 
Ehrenberg professzor pán-európai reklámkutatásai szerint a sales promotion-nek 
alapvetıen nincs jó hatása a márkaépítésre és márkahőségre. Ez nem meglepı tekintve, 
hogy a kutatás az ár-alapú promóciókra fókuszált. Ezek felhígítják a márkáról kialakult 
képet, a minıség látszatát.  

Ugyanezt támasztotta alá az International Business News egy, amerikai cégek 
körében megvalósított vizsgálata, mely szerint a nagy adósságok miatt a 
márkamenedzserek a pillanatnyi eladásokat akarják maximalizálni, így a hirdetésekre szánt 
összegeket is értékesítés-ösztönzı akciókra fordítják.  

A PIMS kutatásai alapján kiderült, hogy ott, ahol a cégek jobban bíznak a sales 
promotion-ban, mint a hirdetésekben átlagosan kevésbé nyereségesek, mint az ellenkezı 
felfogást követı vállalatoknál. Mindezzel együtt Angliában az értékesítés-ösztönzés 
szerepel a legnagyobb szelettel a kommunikációs tortából, amit a reklám és a PR követ.  

A nemzeti különbségek tovább bonyolítják a pán-európai menedzser helyzetét. 
Ezek szerint például a németek többet költenek reklámokra, mint a britek és sokkal 
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kevesebbet értékesítés-ösztönzésre. A spanyolok ezzel szemben inkább a designra és 
kiállításokba fektetnek, míg a franciák a PR-t részesítik elınyben. [P.R. Smith, 1994.] 

 
Mások javaslata szerint az IMK-nak a személyes eladást is tartalmaznia kell 

(O’Brien, 1994; Frischmann, 1994). Stewart, Frazier és Martin azt észlelete, hogy a 
marketingmix kommunikációs és elosztási elemei egyre inkább megkülönböztethetetlenek 
és egységbe kell rendezni ıket, néhány esetben az elosztási és kommunikációs csatorna 
ugyan az, például direkt marketing a médián keresztül [Stewart, 1996]. 

Egészen más hozzáállás szükséges természetesen az iparágtól függıen is, hiszen az 
FMCG védjegyeknek sok reklámra és kevés személyes értékesítésre van szüksége, 
ellentétben az ipari termékekkel. Ezt mutatja a következı ábrája is:  
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19. ábra: A termék / szolgáltatás jellege és a kommunikációs mix 

Forrás: P.R. Smith, 1994. p. 28. után saját szerkesztés 
 
A piaci részesedés mértéke is nagyban meghatározza az optimális kombinációt. Így 

a már említett PIMS kutatás szerint a piacvetetıknek a marketing büdzséjük legalább 70%-
át kell reklámra költeni. A 2. és 3. helyen álló márka optimális reklámozása a büdzsé 50-70 
%-a, míg a 4. helyen lévı esetében pénzveszteséget jelent, ha ezt a stratégiát követi.  

 
Személyes tapasztalataim szerint a szervezeti piacokon a szaksajtót helyezik 

elıtérbe. Volt olyan vállalat, amely a kommunikációs kiadásaik 90%-át itt költik el, míg a 
fennmaradó 10% a rendezvényeken való részvételre marad. [Saját kutatás 2009.] 

A meginterjúvolt vállalatok egyike számára készített kutatás a potenciális üzleti 
partnerek körében mérte az információforrások használatát, preferenciaskáláját. 

 
 
 
 
 



 57

 
 

 
20. ábra: Információforrások a szervezeti piacokon 

Forrás: MIM kutatás, 2008. 
 
A kutatás eredményei alátámasztják hipotéziseimet, amely a személyes kapcsolatok 

jelentıségére és az online eszközök térnyerésére vonatkoznak. Vizsgálták az 
információforrások kedveltségét is. 
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21. ábra: Preferált kommunikációs eszközök 

Forrás: MIM kutatás, 2008. 
 
A tömegkommunikációs eszközök kevésbé jellemzıek a B2B piacokon és a 

reklámozással elegendı a nagy piacokon foglalkoznia a cégnek, mikor akár már a 
hanyatlás is jellemzi. Hanyatló piacon a legjobban reklámozott márkák maradnak a 
felszínen.   

A PIMS statisztikái bizonyítják, hogy a profit-maximum ott jelenik meg, ahol a 
reklámozás aránya növekedett ebben a helyzetben. Az értékesítés-ösztönzés a terjeszkedı 
piacokon érhet el sikereket, mikor még befolyásolhatók a fogyasztók. A magyarázat abban 
rejlik, hogy a verseny egészen másképp alakul konjunktúra idején. Sok szereplı belépése 
lökést jelent a vezetık szemszögébıl, a reklám várhat addig, amíg a piac ki nem bıvül és a 
fogyasztók jobban átgondolják a vásárlást.  A piac koncentrálódásával a reklámköltség 
csökken, mivel kisebb vásárlóerı jelenik meg, így a vevık a helyzetet könnyebben tudják 
befolyásolni. PIMS statisztikák szerint szórt piacnál az optimális profit a kommunikációs 
büdzsé 85 %-ának reklámra való költésénél jelenik meg, míg koncentrált piacnál a 45% a 
határ. [P.R. Smith, 1994] 

Ezzel a szerzı a szervezeti piacok kevesebb szereplıjére, így a koncentráltabb piaci 
jellemzıkre utal. Egybecseng azzal a megállapítással –ami sok más szerzınél is 
megtalálható, sıt, a kutatások is alátámasztják – miszerint a szervezeti piacokon a 
kommunikációs büdzsébıl kisebb a reklámköltések aránya, mint a fogyasztói piacon. 
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A médiatervezés tudomány és mővészet is egyben. Míg korábban a szinte csak 
számokból álló és komplex számítógépes modellekre alapozott médiaanalízisek játszották 
a fıszerepet, ma a médiatervezık a minıségi oldalakat is számításba veszik. Nincs 
egyetlen tökéletes mix. Számos vitatott irányelv létezik egymás mellett, de ezek nem 
helyettesíthetik a tapasztalatokat.  
 

A szakirodalmi kutatásaim kellıen megalapozták a hipotézis felvetését. Annak 
igazolása viszont, hogy ez a gyakorlati életben is így van-e az empirikus kutatások feladata 
volt. A 2004-es megkérdezéses vizsgálat nem igazolta egyértelmően a hipotézist. 
Önmagában sem az online marketing, sem az eseménymarketing nem szerepelt a leginkább 
kedvelt kommunikációs eszközök között. Azonban, ha az online kommunikációs 
eszközökhöz a vállalati honlapra költött összegeket is hozzávesszük, valamint az 
eseménymarketinghez a kiállításokat, vásárokat és szponzorálást (amelyekhez a 
gyakorlatban igen sokszor kötıdik az eseménymarketinggel együtt tárgyalható rendezvény 
is), akkor igen jól megközelíti a gyıztesként végzı országos televíziókat.  

 

5.2 Kommunikációs eszközök a kutatások fényében 
 
Kutatásom során elemeztem az egyes kommunikációs eszközök súlyait a napi 

gyakorlatban, és a következı évekre elıre jelezhetı trendeket. A legelsı kérdésben arra 
kerestem a választ, hogy az elmúlt 2-3 évben milyen súllyal szerepeltek a különbözı 
kommunikációs eszközök a marketingkommunikációs költségvetésben (100%-ból 
megoszlások vizsgálata). Az átlagos arányok alakulását a következı ábra mutatja: 
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22. ábra: A kommunikációs büdzsé átlagos megoszlása a vizsgált vállalatok körében 

Forrás: Saját kutatás 2004. 
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A kapott képet természetesen vizsgálnunk kell az említések gyakorisága 
tekintetébıl is, hiszen például az országos televíziókat csupán a válaszadók 10 százaléka 
jelölte meg, viszont büdzséjük jelentıs részét költik erre. A másik végletet a helyi 
médiumok (televízió, rádió, napilap) jelentették. Ezeket a válaszadók 25-40%-a használja, 
viszont arányok az összes költésbıl csekély.  
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23. ábra: A kommunikációs eszközök használati gyakorisága a vizsgált vállalatok 

körében 
Forrás: Saját kutatás 2004. 

 
A klasszikusan B2B kommunikációs eszközök, mint a kiállításokon, vásárokon 

való megjelenés, a szponzorálás és a prospektusok kimagasló értékeket mutattak, így 
különösen indokolt a következı fejezetekben történı részletes elemzésük. 

 
A 2009-ben lebonyolított interjúk nem mutattak lényeges eltérést az öt évvel 

korábban tapasztaltakhoz képest. Léteznek vállalati specialitások. Ilyen például a Magyar 
Posta esete, amely érthetı okokból a postai úton terjesztett DM leveleket alkalmazza 
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elıszeretettel, és ehhez természetesen megfelelı adatbázissal is rendelkezik a 
költségtakarékossági okok mellett.  

Egy másik vállalatnál a kommunikációs kiadások hozzávetılegesen három részre 
tagozódnak: egyharmada a céges rendezvényekre, másik harmada a társadalmi 
felelısségvállalásra, míg a maradék harmad PR tevékenységre (ügynökségen át) kerül 
felhasználásra. 

 

Tézis 4:  
A kommunikációs eszközök súlyai jelentısen eltérnek a szervezeti piacokon és a 
fogyasztói piacokon mőködı vállalatok kommunikációs mixében. A hagyományosan 
nagyobb hangsúlyt kapó eseménymarketing mellett megjelent és egyre inkább 
kiemelkedik az online kommunikáció eszköztára (ennek alkalmazása viszont még 
nem illeszkedik szervesen az integrált kommunikációba).  

 

5.3. Hangsúlyos kommunikációs eszközök a B2B-ben 
 
Szükségesnek tartom néhány eszköz elemzését külön is, különös tekintettel arra, 

hogy hogyan illeszthetık az IMK-ba. A kiemelt kezelést az indokolja, hogy ezek az 
eszközök fontosabbak a B2B kommunikációjában, mint általában, másrészt egy részük 
viszonylag fiatal eszköz, így szükséges a helyük pontos megtalálása. 

Az általam vizsgált magyar vállaltoknál a kommunikációs mixrıl döntést hozó 
munkatársak szubjektív megítélésüket az egyes eszközökre mind hatékonyság, mind 
fontosság tekintetében egy 6 fokozatú skálán tették meg. A páros értékő skálát az 
indokolta, hogy erısen szubjektív ítéletek pontozása valósult itt meg, így lehetıleg el 
kellett kerülnünk a középsı étékek kiválasztását, a válaszadónak el kellett köteleznie magát 
valamely irányban. 
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24. ábra: A válaszadók véleménye szerinti átlagos fontosság és hatékonyság 
kommunikációs eszközönként egy 1-6-ig terjedı skálán (1 – legkevésbé hatékony, ill. 

fontos, 6 – leginkább hatékony, ill. fontos) 
Forrás: Saját kutatás 2004. 

 
A döntéshozók ítélete a fontosság és hatékonyság kérdésben nem minden esetben 

következetes. Például a szaklapok esetében, amit fontosnak ítélnek már kevésbé hatékony, 
ennek magyarázata az, hogy presztizs-szempontok vezérlik ıket, mikor a szakma egy 
neves lapjában hirdetnek, vagy jelentetnek meg magukról PR cikket. Ellentétes a helyzet 
az országos napilapoknál. Itt a hatékonyság az elérhetı nagy tömegek miatt nagyobb, de az 
ipari marketing szempontjai szerint nem túl fontos a döntéshozók számára.  

A racionálisan gondolkodó kommunikációs szakember a hatékonynak ítélt eszközt 
alkalmazza kommunikációs mixében, ez lesz fontos a számára, de természetesen 
megfelelıen adaptálva iparága jellemzıire. Az alábbi megállapításokat vontam le: 

 
Tézis 5:  
A kommunikációs döntéshozók az esetek többségében tisztában vannak a számukra 
megfelelı kommunikációs mix összetételével. Az ilyen irányú tudás azonban sokkal 
inkább a gyakorlat során alakult ki, vagy a vállalati tapasztalat eredménye, mint 
kutatásokból leszőrt következtetés. A kutatásokkal alátámasztott kommunikációs 
akciók a B2C piacokon inkább jellemzıek. 
A konkrét médiamixet vizsgálva néhány kivételtıl eltekintve a kommunikációs 
hatékonyság magasabbra értékelt, mint az adott vállalat kommunikációjában 
betöltött fontosság (vagyis a kommunikációs mixben elfoglalt súly).  
A médiamix kialakításánál a kommunikációs döntéshozók az estek többségében 
követik a hatékonyságot.  
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6. Szponzorálás és esemény-marketing 
 
Korábbi személyes tapasztalataim és a kutatásaim szerint is igen sok vállalat 

kommunikációs mixében szerepel a címben szereplı eszközök egyike, vagy mindkettı, de 
a kommunikáció e területei valamilyen ok miatt a marketingkommunikáció 
„mostohagyermekei” még hazánkban, kevés az olyan vállalat, mely integráltan kezelné 
kommunikációs stratégiájának többi elemével együtt. Nem ismerték még fel a cégek, hogy 
a támogatással tudatos publicitás nyerhetı, ami pozitív képet fest róluk, így ezáltal 
javítható a cégimázs, illetve, hogy a vállalati rendezvények nem a kommunikációs politika 
más elemeitıl elszigetelten mőködı, mőködtethetı terület.  

Ha találunk is példát a szponzorálás megjelenésére, az leginkább a vezetık 
személyes érdeklıdésétıl, kapcsolataitól függ, és nem fektetnek kellı súlyt a szponzorálás 
„lekövetésére”, vagyis a nagyközönségben való tudatosításra. Az események szervezése 
sokszor csupán a trendet követi, illik évente legalább egyszer vendégül látni legfontosabb 
partnereinket, hiszen a többiek is ezt teszik. Van tehát még mit tenni ezen a területen. 

 

6.1 Mecenatúra, vagy szponzorálás? 
 
Egyes források a szponzorálást a PR egy részterületeként kezelik, ami abból a 

szempontból lehet megalapozott, hogy a kommunikációs mix elemei közül ez az, amely 
leginkább lefedi azt a közvetett jelleget, ami a szponzorálást jellemzi.  

A köznapi életben és sajnos sokszor a szakmai beszélgetésekben is keveredik a 
támogatás, a mecenatúra, az adományozás és a szponzorálás fogalmai. A Magyar Public 
Relations Szövetség nyilatkozatában a következıt találjuk:  

„Támogatás: olyan tevékenység, amely a szervezet kedvezı megítélésének 
erısítését szolgálja más szervezet, egyén vagy tevékenység presztízsének felhasználásával.  

A támogatás győjtı kategória. Területei: 

• Szponzorálás: ellentételezett anyagi (vagy egyéb) támogatás nyújtása 

• Mecenatúra: ellenszolgáltatás nélküli támogatás nyújtása.” 
A szponzorálás egyfajta kétoldalú üzleti kapcsolat, és mint ilyen kötelezettségekkel 

és jogokkal jár úgy a támogató, mint a támogatott részérıl. Véleményem szerint ez az a 
pont, amit tudatosítanunk kell az termelı és szolgáltató vállalatok elıtt, hogy ne csak, mint 
ablakon kidobott pénz lássák az erre fordított pénzeket, hanem tudatosuljanak a nyerhetı 
(és kérhetı) elınyök is.  

A 2009-es interjúkon, több helyen is körvonalazódott, hogy a vállalatok a szerint 
különítik el a mecénás tevékenységet a szponzorálástól a gyakorlatukban, hogy 
reklámszerzıdést kötnek-e, illetve, hogy a támogatott tud-e számlát adni a kapott 
összegrıl. 

Egy másik vállalatnál a mecenatúrát a CSR stratégia részeként kezelik, így 
szponzorálás címén csupán a rendezvények, események (sport és kulturális) támogatása áll. 
Ez utóbbit korábban reklámszerzıdéssel vitték végbe, de napjainkra a technológiai 
együttmőködés lépett a hagyományos szponzorálás helyébe. [Saját kutatás 2009.] 
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Korábban a szponzorálás az egyéni adakozás és a vállalati támogatás egyfajta 
ötvözete volt, csak akkor történt ellenszolgáltatás, ha nyilvánosságra került a támogatás 
ténye. Ezt igyekszik helyretenni a Nemzetközi Reklámszövetség (IAA) a 
következıképpen: 

„A szponzorálás pénzben vagy más formában eszközölt befektetés valamely 
tevékenységbe, amiért cserébe  az invesztáló fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg 
kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut.” [Állásfoglalás a szponzorálásról, Nemzetközi 
Reklámszövetség belsı tanulmánya, 3. o.] 

A szponzorálás nem sorolható kizárólag a reklám, vagy a PR körébe, 
eladásösztönzı tevékenység is kapcsolódhat hozzá. Kétoldalú a fejlıdés: a 
szponzorálásban megnıtt a PR szerepe és viszont, a PR-ban a szponzorálásé. A 
kapcsolattartás egyik fontos fórumává vált, valamint a dolgozók erkölcsi támogatásának 
eszköze lett, szolgálhatja a vállalati kultúra fejlesztését és ezen tényezık eredıjeként az 
imázs-építés kiemelkedı eszköze. Stratégiai fontosságú, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a 
következı célok között: 

• társadalmi központú marketingkoncepció 

• nyereség 
• fogyasztói igények 

• közérdek. 
Úgy találtam, hogy elfogadott az a nézet, amely szerint a szponzorálást a PR 

részeként kezelik, fıleg a gazdaságilag erıs cégek esetében. A PR szempontok között 
kiemelt jelentıségő a társadalmi felelısségvállalás, így a szponzorálás az egyik 
legjelentısebb, de mindeddig még ki nem használt eszköze lehet a szervezeti piacok 
vállalati kommunikációjának.  

A PR szakembernek a támogatott terület kiválasztása során a következı kérdésekre 
kell választ adnia: 

• Mennyire jelentıs, súlyos a probléma a közösség életében? 
• Beilleszthetı-e az adott terület szponzorálása a kommunikációs célokba? 

• A piac többi szereplıje hogyan viszonyul a kérdéshez (ki támogatja még az adott 
eseményt, csoportot, a versenytársaknál milyen támogatásokat fedezhetünk fel)? 

Az integrált kommunikáció szempontjából vizsgálva a második, vagyis a 
stratégiába való illeszkedés az, ami számunkra további elemzés tárgyát kell, hogy képezze. 
Csak, ha ezt megoldottuk érdemes a probléma súlyával és a versenytársak gyakorlatával 
foglalkoznunk. 

A kommunikációs stratégiából levezetett, jól kidolgozott támogatási elvek nemcsak 
megkönnyítik a mindennapos döntéseket, de vissza is hatnak a kommunikációra magára.  

 
Az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatának több mint 80 százalékánál már 

évtizedekkel ezelıtt megtalálható volt a szponzorálással foglalkozó önálló szervezeti 
egység a vállalati jótékonyság professzionális kezelésére [Usem 1991. 116.o] Hazánkban a 
bankoknál és biztosítóknál találunk kidolgozott támogatási elveket, aminek ok a számos 
igénylés elbírálásának megkönnyítése. Ezen elvek elsısorban a támogatott területeket 
rögzítik, valamint az összegek tekintetében a központi és helyi hatáskörök meghatározását. 
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A szponzorálási döntésben nem elhanyagolható a belsı PR céljainak 
figyelembevétele sem, ugyanis egy jól kiválasztott támogatás növelheti az alkalmazottak 
elkötelezettségét, büszkeségét a cég iránt. Törekedni kell arra, hogy ne alakuljon ki az az 
érzés, hogy a vállalat költségvetésébıl mindenre jut, csak a saját dolgozókra nem. Erre a 
tapasztalataim szerint a vállalati rendezvények a leggyakrabban használt formák. 

Végül, de nem utolsó sorban a szponzorálás makroökonómiai hatásai sem 
elhanyagolhatók, vagyis az, hogy ezáltal gyarapítható a nemzeti vagyon, javul az 
országimázs úgy befelé, az állampolgárok irányába, mint a külsı célcsoportok számára. 

 
A szponzorálási stratégia a vállalati marketingstratégián alapuló, azt elısegítı 

szponzorálási módszerek összessége, mely magába foglalja a szponzorálási terület 
kiválasztását és az ellenırzésig terjedı intézkedéseket. 

A szponzorálási területre vonatkozó döntések szintjei a következık: 
• Durva kiválasztás, melyben lehatárolják a támogatott területet (sport, kultúra, 

szociális) és a jelleget (mely ágazatot támogatja és melyet nem). 

• Finom kiválasztás: konkrét szponzoráltra vonatkozó döntés. 
[Hormanns 1988. p.20.] 

2009-es megkérdezésem során az egyik cég az ez évtıl bevezetett stratégiáját a 
következıképpen írta le: három programot hirdetnek meg a támogatott célok tekintetében, 
így az igénylık számára is könnyebb az eligazodás. A pályázatok a meghatározott 
keretösszegig adhatók be, kommunikálhatóbb folyamatot vezetnek be. 

 
Nemcsak annak az eldöntése fontos, hogy kit, milyen csoportot, eseményt 

támogatunk, hanem az is, hogy egyszeri, vagy rendszeres-e a szponzorálás. E kérdés 
eldöntésében hatékonysági kritériumokat kell figyelembe vennünk. Egy nagy tıkeigényő 
ipari vállalat szerencsés esetben hosszú távra tervez, így véleményem szerint tanácsos a 
megfelelı támogatott egyén/csoport/rendezvény, stb. megtalálása után a hosszú távú 
kapcsolat kiépítése. A passzív, ad-hoc jellegő támogatás kevés céltudatosságot mutat, 
általában kevés eredménnyel. Ahhoz viszont, hogy mindenki számára elınyös legyen egy 
ilyen hosszú távú kapcsolat, alapvetı fontosságú olyan támogatott megtalálása, aki hosszú 
idın keresztül „szállítja az eredményeket”, a köztudatban van, így képes a tartós publicitás 
biztosítására. 

Az egyik vegyipari vállalat rendszeres támogatója egy jeles nemzetközi 
sporteseménynek. A rendezvénnyel kapcsolatos sajtópublicitás értékelésére egy olyan 
pontrendszert dolgoztak ki, amely következetesen többre értékeli a megjelenést, ha 
nagyobb célcsoporthoz juthat el az üzenet, ha hosszabb a megjelenés, ha színes, ha 
megjelenik a vállalat logoja is, stb. Az értékelés utolsó elemeként összegezték a pontokat 
és arra keresték a választ, hogy az egyik évben miért értek el magasabb pontszámot, míg a 
másikban alacsonyabbat. A válasz nem a tudatos kommunikációban, vagy a z elköltött 
összegekben volt, hanem egyszerően a kitüntetett évben a hazai versenyzık sikeresebbek 
voltak.  

Óriáscégek és kisebb vállalatok tapasztalata is azt mutatja, hogy a szponzoráció 
hatékonysága nem függ a támogató cég méretétıl, anyagi helyzetétıl, hanem inkább a 
támogatási mód megválasztásától és a támogatni kívánt szervezettıl, csapattól, egyéntıl. 
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A kommunikációs eszközök kombinációjának kialakítására van szükség a 
támogatások lebonyolításánál, hiszen a megfelelı hírverés biztosítása nélkül valóban csak 
kidobott pénz a szponzorálásra fordított összeg. Természetesen nem szabad lebecsülnünk 
az ellenszolgáltatás nélküli adományozást sem, de ez, mint említettem, tapasztalataim 
szerint inkább személyes kapcsolatokon alapul, mintsem a tudatos marketingtevékenységi 
elem lenne. 

 A sikeres szponzorálás aranyszabálya szerint a közvetlen és a járulékos 
költségeknek meg kell egyezniük, vagyis minden 1 forint, szponzoráltnak kifizetett 
összegre 1 forintot kell költeni a támogatás közzétételére, a publicitás biztosítására. 

Ezt jelenti az integrált marketingkommunikáció koncepciója, mely szerint az egyes 
megjelenéseknek a célcsoport fejében egy egységes képpé kell összeolvadnia, azonos 
üzenetet kell, hogy közvetítsen, azonos vizuális elemek társaságában. 

Sajnos a hazai gyakorlatban korántsem honosodott meg a szponzorálást kísérı 
kommunikáció gyakorlata. A kutatásom eredményei szerint a cégeknek hozzávetılegesen a 
fele él a szponzorálás gyakorlatával és ezek közül is átlagosan a szponzori összegeken felül 
annak csupán 17%-át költik a támogatás kommunikálására. [Saját kutatás, 2004] 

 
Az egyes elemek tudatos alkalmazásával elérhetı szinergikus hatás azonban nem 

lenne elhanyagolható, hiszen például az elızetes PR cikkek, szponzoráltakkal készített 
interjúk növelhetik a rendezvényen megjelentek számát, vagy a megjelentek, ha 
találkoznak a cég nevével, logójával, arra minden bizonnyal a késıbbiekben is emlékezni 
fognak. 

Az események, szponzorálási akciók értékelésénél érdemes megfontolni a 
hírterjedés jelenségének vizsgálatát. Négy fı változó kap ebben az esetben kitőntetett 
szerepet: 

• Hányan értesülnek az adott eseményrıl egy adott populációban, 
• A szóban forgó esemény relatíve mennyire fontos, vagy átütı jelentıségő, 

• Milyen mennyiségő információt szolgáltatnak a hírbeszámolók, 
• Milyen mértékben értesülnek az emberek az eseményrıl elsısorban a médiából 

(esetleg melyikbıl) vagy személyes érintkezésbıl.  
E négy változók között számos interakció jöhet létre, de az interakció egyik 

modelljét a J görbe viszony fejezi ki, amely az eseményrıl értesültek és ezen belül azok 
arányát fejezi ki, akik személyes érintkezés útján szereztek tudomást az eseményrıl. 
[Greenberg in McQuail 1994] 

A J görbe a következıt fejezi ki: amikor egy eseményrıl szinte mindenki tud, mert 
például átütı jelentıségő, akkor a többség személyes érintkezés útján szerez róla tudomást. 
Ha az értesültek száma csökken – mert például kevésbé jelentıs az esemény, vagy kisebb a 
terjedési sebessége - akkor kisebb lesz azok százalékos aránya, akik személyes érintkezés 
során szereztek róla tudomást, míg nı azok száma, akik a médiából értesültek. Vannak 
események, amelyekrıl a populáció csupán elenyészı része értesül. Az ı számukra átütı 
jelentıségő az esemény és az ı körükben sokkal fontosabb a személyes érintkezés, 
aktivizálódik a hálózatuk és elenyészı a média szerepe. Ez tökéletesen lefedi a vállalati 
döntéshozók, illetve e BC kommunikációs folyamatait.   
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6.2. Eseménymarketing az integrált mixben 
 
A rendezvények szinte egyidısek az emberiséggel, igaz az elsık fıleg vallási és 

politikai tartalmúak voltak. Maga a latin reprezentáció (representatio) szó is ábrázolást, 
bemutatást jelent, hiszen a hatalom így igyekezett hatalmát megjeleníteni.  

A XIX-XX. század fordulóján a társasági és sportélet rendezvényei mellett 
megjelentek a kiállítások, bemutatók. Ekkor még nem egy cég, egy márka, termék, 
szolgáltatás, stb. népszerősítésére, bemutatására történtek, ez inkább az I. világháború után 
kezdıdött. Tömeges megjelenése csak a II. világháború után következett be, rendezvények 
skálája tovább szélesedett, egyre több kiállítás, vásár, nemzetközi találkozó került 
megszervezésre. 

A II. világháború után régiónkban a pártrendezvényekre és a központi hatalom 
összejöveteleire, néhány szakkiállításra és konferenciára korlátozódtak az események. A 
hatvanas évektıl ismét nagy keletje lett a hagyományos rendezvényeknek, így 
koncerteken, színházi és operaelıadásokon, bálokon, jubileumi és társas ünnepségeken, 
vállalati bemutatókon és állami fogadásokon jelenhettek meg a meghívottak. Már ekkor 
létezett néhány hivatásos rendezvényszervezı.   

 
6.2.1. A jó rendezvény 
 
A rendezvény alkalmi, széles körő győlés, idıszakos összejövetel, elıre szervezett 

formában. Sikeres, ha a meghívottak közül sokan jönnek el, nagy számban vesznek részt, 
ami a meghívottak számához képest relatív fogalom. Ez olyan ismérve az eseménynek, 
amely jól számszerősíthetı, a kommunikáció hatás-elemzésénél egyértelmően 
összehasonlítható a kezdeti célkitőzéssel. 

Másrészt, sikeres a rendezvény, ha a résztvevık jól érezték magukat. Ez minıségi 
kategória, amit igen nehéz mérni, de jól érzékelhetı. Ha például sokáig maradnak a 
meghívottaink, akkor jó munkát végeztünk és ez rögtön a harmadik ismérve is a jó 
események. Ez is relatív azonban, hiszen a fıvendég távozása sok dolgot meghatároz, 
ennek függvényében vizsgáljuk a többség maradását, illetve távozását. 

Végül, a jó rendezvény hosszantartó és maradandó (pozitív) élményt nyújt. Ez 
akkor lehetséges, ha a rendezvény minden lépése jó volt és egy legalább kiemelkedı.  

Ez utóbbi három jellemzı nehezen számszerősíthetı, de hatásában mégiscsak 
sokkal fontosabb és hosszabb távú. Ezen ismérvek pozitív megítélése sokkal inkább építi 
az egységes képet és a vállalatról kialakított pozitív imázst, mint, ha tömegek jelennek 
meg. 

Ezzel talán sikerült elérni kitőzött céljainkat, ami tulajdonképpen az egész folyamat 
elindítója volt. A cél meghatározása minden további lépésünk kiindulópontja, mint azt a 
kommunikációs stratégiáról szóló fejezetben is bemutattam. 

Rendezvény alatt érthetünk a néhány fıs, exkluzív összejöveteltıl a több tízezer 
embert megmozgató nyíltnapig sokféle eseményt. [Arany-Hajnal-Kırössy-Nagy-Novák-
Novák-Tomecskó 2002]. 

A jó rendezvény jellemzıi egyszeri és egyedi esemény, bár néha szükséges lehet az 
ismétlés, például road-showk esetében. A jó rendezvény magán viseli a meghívó 
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karakterét, bevési a résztvevı tudatába, hogy kinek a meghívásának tesz eleget, érvényesül 
az integrált kommunikációs arculati követelménye. A szervezı akkor éri el a kitőzött célt, 
ha mély benyomást tesz az esemény a résztvevıkre, ami általában hosszantartó is egyben. 
A szakmabeliek szerint helyes valami váratlan, szokatlan, esetleg megdöbbentı elem 
alkalmazása. [Arany-Hajnal-Kırössy-Nagy-Novák-Novák-Tomecskó 2002]. 

A szervezeti piacokon a rendezvénytípusok sokaságával találkozhatunk. Az üzleti 
szféra a rendezvényszervezık legfontosabb partnerei, hiszen minden vállalatnak idınként 
meg kell jelennie a partnerei elıtt. Ez sajnos nem mindig illeszkedik az integrált 
stratégiába, csak rendszeres idıközönként több-kevesebb kreativitással lebonyolításra 
kerülnek. 

Az események tervezése, a szponzoráláshoz hasonlóan a vállalati marketing és 
kommunikáció tervezése mellett, de azzal szoros összefüggésben kellene, hogy történjen. 
A szalmai briefben mindenképpen meg kell jelennie a vállalat egyéb kommunikációjának 
is, hogy ehhez igazodhasson, illetve annak szerves részét képezhesse a tervezett esemény. 

A rendezvény végeztével következhet az utómunka, a rendezvény értékelése, a 
felmerült kérdések megválaszolása, a fotó- és videó anyagok továbbítása, sajtóanyagok 
összeállítása, így érvényesülhet az integrált kommunikáció idıbeli lefutása. 

Sok gyakorlati kérdésrıl szól a rendezvényszervezés szakirodalma, de arról már 
nem, hogy mindez hogyan illeszkedik az egységes kommunikációs képbe. Sajnálatos 
módon a vállalatoknál folytatott beszélgetéseknél is ezt tapasztaltam. Ha rendelkeznek a 
megfelelı anyagi kerettel, akkor megszervezik, vagy megszerveztetik az adott eseményt, 
de, a mai szőkös erıforrások mellett ez az elsı, amit kivesznek a költségvetésbıl. A 
stratégai mégsem borul. Eseménnyel, vagy a nélkül – a kommunikátorok számára feladat, 
költségvetési tétel, de nem egy komplex folyamat része. 

 
6.2.2. Az üzleti rendezvények illeszkedése az integrált mixbe 
 
Egy rendezvény csak akkor éri el célját, ha az elejétıl következetesen végigvisszük 

a szükséges intézkedéseket, amiben a helyes rendezvénytípus kiválasztása éppen olyan 
fontos lépés, mint egy reklámkampány során kiválasztani a leghatékonyabb médiafelületet. 

A típus kiválasztása nagyban meghatározza az átadható üzenetet, azt az 
információt, amit sugározni kívánunk a szervezéssel.  A rendezvényszervezés 
szakirodalma megkülönbözteti az üzenetet és az információt. Üzenet alatt érti azt a 
rendszerint rövid, lényegre törı, képzetet és érzelmeket indukáló tartalmat, amelyet egy 
adott célcsoportnak szeretnénk eljuttatni. Információ alatt részletes, rendezett, megfelelıen 
strukturált adathalmazt ért, amely az értelemre, a szakértelemre hat. 

Egy, szervezeti piacokon jellemzı példával élve, ha a vállalati imázs javítását célzó 
nyílt napot, vagy a lakosság számra szervezett összejövetelt tartunk, akkor ott üzenetet 
továbbítunk és az eseménymarketing körébe tartozó rendezvényrıl beszélünk, míg egy 
bonyolult gépsor eladására, bemutatására szervezünk összejövetelt akkor ott az információ-
tartalom lép elıtérbe és információs rendezvényrıl beszélünk.  

Az integrált kommunikáció szempontjából nézve egyik sem preferált a másikkal 
szemben, hiszen a céltól, célcsoporttól függıen kell választani a lehetıségek közül. 
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Az eseménymarketingnél a hangsúly az élményszerő üzenetátvitelen van, azon, 
hogy a résztvevık jól emlékezzenek, kellemes érzésekkel telve gondoljanak vissza a 
rendezvényre késıbb. Információs rendezvényeknél célunk az, hogy a résztvevı sok 
információval gazdagodva térjen haza. 

Az üzleti rendezvények négy csoportra oszthatók: 
• Reprezentációs rendezvények 
• Konferencia típusú üzleti rendezvények 

• Bemutató típusú üzleti rendezvények 
• Nyílt, fogyasztói rendezvények. [Arany-Hajnal-Kırössy-Nagy-

Novák-Novák-Tomecskó 2002] 
 

A reprezentációs rendezvényekre, ha üzleti partnereket hívunk meg, akkor 
lényeges, hogy a buying és selling center tagjai egymásra találhassanak, egyáltalán, jelen 
legyenek a rendezvényen.  

A mélyinterjúk során a vállalatok kiemelt fontosságot tulajdonítottak a 
rendezvényeknek. Különösen a konferenciákat szerepeltetik a kommunikációs mixükben 
elıszeretettel, akár egy-egy nap fıtámogatójaként megjelenve, vagy hallgatókként a 
kapcsolatépítés céljával.  

Az integrált marketingkommunikáció – szintén korábban már tárgyalt – idıbeli 
vonatkozása egy rendezvény során különös szerephez jut. A meghívás után a megerısítés, 
visszaigazolás kérése növelheti a megjelentek számát, de ennél sokkal fontosabb a 
rendezvény „lekövetése”. A regisztráció alapján megköszönhetı a megjelenés, ami segíti a 
vállalatról kialakult kép javítását, kapcsolatok építhetık általa és alkalmat adhat 
konkrétabb üzleti ajánlatok felvetésére is.  

A konferencia típusú rendezvények eredetileg a tudományos élet és a közigazgatás 
területén voltak népszerőek, e napjainkra az üzleti szféra is használja ezt a formát. Ennek 
oka, hogy az elérendı célt nem direkt eszközöket felhasználva, hanem burkolt formában 
juttatja el a célcsoporthoz, valamint, hogy a reprezentációk költségek szők keretei közül 
kilépési lehetıséget adnak. Az elsı ok különösen az általunk tárgyalt szervezeti piacokon 
lényegesek, amikor a beruházási javak termelése, kereskedelme szakmai köntösbe 
öltöztetett marketinggel hatásosabb. 

A konferencia típusú rendezvényen az információcsere áll a középpontban, ami 
elıadásokon, konzultációkon valósul meg, és igen gyakran kapcsolódik hozzá kiállítás és 
egyéb kiegészítı program is. Ebben az esetben az integráció tartalmi vonatkozásaira kell 
felhívnunk a figyelmet, nevezetesen a konferencia és a kapcsolódó rendezvények által 
közvetített információk összhangjára.  

A mélyinterjúk során az egyik szolgáltató vállalatnál úgy oldották meg az eltérı 
célcsoportok kezelésének problémáját, hogy az üzenet tartalma azonos volt ugyan, de 
mégis más stílussal, hangvitellel került az a nagyközönség elé (imázs-alakító 
kommunikáció) és a szakmai partnerek felé a szakmai konferenciákon.  

A vállalati kommunikációs mixbe egy konferencia ritkán kerül be saját 
szervezésben, sokkal gyakoribb a szponzorálásos részvétel, vagy a szakmai elıadásokkal 
történı megjelenés. Ebben az esetben kézenfekvı az integráltság, hiszen a szakma 
konferenciájának támogatása egyértelmően a bennfentességet sugározza. A konferenciák 
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az integrált kommunikációs mixnek elsısorban imázs-alakító elemi, hiszen nagyban 
képesek növelni a cég szakmai hitelét, ami a szervezeti piacokon mindenek elıtt áll. Ezt a 
szakmai szövetségek, egyesületek támogatását megnyerve még inkább fokozható. Az 
integrált kommunikáció erısíthetı, ha a konferencia maga is hírértékkel bír, így további 
alkalmat ad arra, hogy a média felhasználásával hírt adjunk a cégrıl. 

 
A bemutató típusú rendezvény céljára használhatjuk a termék- és szolgáltatás-

bemutatókat, -bevezetıket, a szakmai kiállításokat, vásárokat és az üzemlátogatásokat. A 
vállalat szervezheti önállóan, vagy egy ágazati, illetve regionális esemény részeként, 
ilyenkor az integráltság követelménye magasabb szinten kell, hogy érvényesüljön.  

A kommunikációs eszközök közül egy bemutatón a katalógusoknak, 
termékismertetı digitális adathordozóknak nagy a jelentısége. Az egységes arculati 
megjelenés, mint az integrált kommunikáció stilisztikai elıfeltétele egységes arculat 
kialakítását segíti elı. A személyes megjelenés, a vállalat képviselete az alkalomhoz, 
illetve a célcsoport várható igényeihez kell, hogy illeszkedjen, ami elsısorban a képviselı 
személyét illeti. Az események e típusánál igen gyakori a kapcsolódó rendezvények 
szervezése, ami különös odafigyelést igényel az integráció szempontjából. Így például egy 
sajtótájékoztató mind témájában, mind megjelenésében, célcsoportjában igen szorosan 
kell, hogy kötıdjön az alapeseményhez. Az idızítés kérdése is megfontolást igényel, 
hiszen a rendezvény elıtt, elején, közben, végén vagy lezárásaképpen is szervezhetı, 
amelyek mind más és más cél megvalósulását segítik elı. A sajtótájékoztató egyébként is 
különleges helyet foglal el a tájékoztatók között, hiszen a média munkatársai egy igen 
fontos és különleges célcsoportot jelentenek a legtöbb vállalat számára. Az idızítés a 
meghívók elküldése, a nyitófogadás, az ajándék megválasztása és átadásnak módja, a 
köszönılevelek eljuttatása, a kommunikációs munkába való integrálásának szempontjából 
körültekintéssel kezelendı. 

A szervezeti piacok egyik igen fontos eseménytípusa az üzemlátogatások, ebben az 
esetben ugyanis a „bemutatandó áru” maga a termelési folyamat, egy gyártósor, 
gyártókapacitás. Erre csak akkor van lehetıség, ha a termelés jellege ezt megengedi. 
Különösen akkor van szerepe egy ilyen látogatásnak, amikor egy új gyártókapacitás indul, 
új gyár épül, új technológiát vezetnek be. Az információ-átadás az elsıdleges szempont 
ezeken az eseményeken, mivel résztvevıi rendszerint partnerek, szakemberek, de nem 
ritka a helyi szervezetek önkormányzatok, érdekképviseletek, sajtó meghívása sem így 
valóban minden érintett, stakeholder célcsoport elérhetı. 

Az imázsalakító kommunikáció megvalósítói a nyílt fogyasztói rendezvények, ahol 
élményt nyújtunk, amivel erısíthetı a lojalitás az adott céghez. Ezeknél az eseményeknél a 
nagyközönség, vagy a belsı célcsoportok hatékony elérése a célunk, nem értékesítési céllal 
szervezzük, hanem a vállalatról kialakult kép javításának céljával. Itt igen fontos a kellı 
elızetes kommunikáció, amire a média a legalkalmasabb csatorna.  

 
Mint láthattuk a rendezvények, események széles tárháza áll a vállalati 

szakemberek rendelkezésére. Az integrált marketingkommunikáció alappillérei, a 
célcsoport, a taralom és a forma azonossága elengedhetetlen egy események elemei, az 
egyes események között és a vállalati kommunikáció más eleivel való összhangban. 
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7. Az Internet, mint kommunikációs eszköz  
 
„Mert nincs figyelmesebb közönség az online fogyasztónál. Mindkét keze a billentyőzeten, 
tekintetet a számítógép képernyıjére tapad. Interakcióba kerül velünk, miután ı választotta 
ki a megfelelı Web-oldalt, ı kíván látni bennünket. Ez nagyon bensıséges értékesítési 
helyzetet teremt.” [Carol Wallace, a Prodigy munkatársa Janal 1998. p. 28.] 
 

7.1. Az Internet hatása az üzletre, marketingre és kommunikációra 
 
„Az Internet a rendelkezésre álló legkevésbé költséges marketingeszköz, amely 

ráadásul a legjobb költségkihasználással mőködik. Szerte a világon olvashatják 
üzeneteinket, és bármely más marketingmódszer költségeinek töredékéért üzleti 
kapcsolatba léphetnek velünk.” [Janal 1998 p. 28.] 

Az Internet történelme lassan negyvenéves, tömeges elterjedése is már több mint tíz 
éves múltra tekint vissza. Kezdetben csak az egyetemek, kutatók szők rétege használta, 
mára viszont már az egyszerő, technikához nem értı felhasználók kerültek többségbe. 
Másik jelentıs felhasználói kör az üzleti szféra. Ugyan a hozzáértı informatikusokat, 
technikusokat nem lehet kiszorítani, de marketing nélkül a technikai háttér nem, vagy csak 
alacsony hatásfokkal mőködne. [Perjés 2001] 

Az Internet szó hallatán egyre többen asszociálnak a „médium” és „marketing” 
szavakra, míg egyre inkább háttérbe szorul az „informatika” és „technológia” társítás. Más 
kommunikációs csatornákhoz hasonlóan mőködik, meghatározott célcsoportot érhetünk el 
általa. A több milliós populációból könnyőszerrel kiválaszthatjuk a számunkra fontos 
egyéneket, így megvalósulhat a tömeg- és egyedi marketing egyidejőleg. 

Az Internet alkalmazása egyre több változást idézett elı a marketingben és egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy nem csupán technikai újdonsággal állunk szemben. Az online 
rendszerek átalakítják a vállalati kommunikációs rendszereket, megjelenésük a következı 
lépésekkel történt: 

1. Internet, mint új kommunikációs csatorna, információt visz át és új 
információhordozó. 

2. Nagytömegő távoli adatbázisok elérése, összekapcsolása. 
3. Hálózati elemek megjelenésével a klasszikus marketingmunka gyorsabbá válik. 
4. Interaktivitás, kétirányú kommunikáció, a fogyasztó bevonása a folyamatba. 
5. Értékesítési funkciók megjelenése. [Eszes-Bányai 2002] 

 
Az online marketing természetesen „csupán” része a marketingnek, és mint ilyen, 

támogatnia kell a teljes marketingprogramot, beépül, kiegészíti a már hagyományosan 
bevált értékesítési csatornákat. [Perjés 2001] 

Az online összetevı része a megoldásnak, nem egyedüli megoldás. Egy újabb 
csatorna, amelyen kiszolgálhatjuk ügyfeleinket, így az alapvetı marketingüzenetnek kell 
megjelennie az egész online reklám- és értékesítés-ösztönzési tevékenységben, így újabb 
eszközzel bıvült a kommunikátorok eszközpalettája. Ahogyan az integrált 
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marketingkommunikáció koncepciója azt megfogalmazza, a már rögzített képi és tartalmi 
elemek jelennek meg a virtuális térben. 

 
Janal az integrált marketingkommunikációt az online marketing szempontjából 

vizsgálja, s a következı alkotóelemekre bontja: 
• Következetes üzenet: minden médiumban ugyanannak az üzenetnek 

a közvetítése, valamint a formavilághoz való ragaszkodás. 

• Interaktivitás: a fogyasztó értelmes párbeszédet folytat a vállalattal, 
kérdéseire gyors, pontos és személyre szóló választ kap. 

• Küldetésmarketing: A vállalat minden tevékenysége saját 
küldetésének meghatározásában gyökerezik. [Janal 1998] 
Láthatjuk, hogy a korábban megfogalmazott integrált marketingkommunikáció csak 

részben köszön itt vissza. Különösen az interaktivitás követelménye az, amelyben az 
Internet hasznos segítséget nyújt korunk vállalatai számára. 

Arra a kérdésre azonban, hogy az online marketinganyagokban ugyanazt az 
arculatot kell-e visszatükrözni, mint egyéb megnyilvánulásokban egyértelmő pozitív 
választ ad („az online üzenet akkor jó, ha következetesen egybehangzó a 
marketingprogram többi részével” [Janal 1998. p.61]). 

 
Ugyan mára már szinte minden magára valamit adó vállalatnak van Internetes 

elérhetısége, de, hogy ez mennyire tudatos tevékenység eredménye, az kérdéses. Egyes 
szerzık szerint az internetes marketing negyedik fázisában vagyunk. Ugyan már tíz éve él 
e nézet, de a mai helyzetet vizsgálva nem találunk nagy elırelépést. 

1. A mőszakiak megmutatják, hogy a szöveg és a grafika továbbítható az Interneten. 
2. A mőszakiak megmutatják, hogy kereskedésre is alkalmas a világháló. 
3. A mőszakiak és a kereskedık együttesen hirdetéseket és értékesítési tájékoztató 

anyagokat helyeztek el az Interneten. 
4. A marketingesek korszaka, akik kézbe veszik a cégeik internetes marketingjét és 

professzionális technikákkal mérik az eredményeket. Ebben a szakaszban a vállalatok 
integrálják marketingtervükbe az Internetet, hogy kölcsönösen segítség egymást az egyes 
alkotóelemek. [Janal 1998] 

Kutatásaim során ennek a folyamatnak szinte valamennyi lépcsıfokával találkoztam, 
így véleményem szerint ez nem csupán idıbeli fejlıdést mutat, de a vállalat online 
környezethez való nyitottságát, annak tudatos felhasználásának szintjét is.  

 
Anghern ICDT modellje az elektronikus üzleti tevékenység különbözı fejlıdési 

fokozatait mutatja be. Az ICDT elnevezés a modellbe foglalt négy felhasználási terület 
rövidítésébıl származik (információs, kommunikációs, disztribúciós és tranzakciós tér). E 
négy elembıl a virtuális kommunikációs tér új csatornát jelent a vállalatok számára a 
kapcsolatépítésre, promócióra, véleményformálásra. Kezdetben ezt kevéssé használták ki a 
vállalatok, aminek a kommunikáció nehézkes újraszervezése volt az oka. Idıvel azonban 
rájöttek, hogy az Internet kiváló lehetıséget biztosít a vevıszolgálat fejlesztésére, az 
interaktív kapcsolattartásra. Közösségek építhetık, amelyek fı motiváló tényezıje a közös 
érdek, érdeklıdés. [Anghern, 1997] 
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Az internetes környezet nagyban módosította a marketingmunka feltételeit. 
Mindenki lehet információ-kibocsátó, valamint a fogyasztó közvetlenül kommunikálhat a 
gyártóval, ami nagyban megváltoztatja a versenyfeltételeket. Sokáig technikai okok miatt 
nem valósulhatott meg a nagy tömegekkel folyatott igazi kommunikáció, míg az Interneten 
létezik igazi kétirányú kommunikáció.  

 Az online marketing fejtetıre állítja a tradicionális reklámközvetítési módszereket. 
Ahelyett, hogy üzenetet küldenénk a kiszemelt célcsoportnak, amely aztán vagy enged a 
reklám felszólításának, vagy figyelmen kívül hagyja azt, az online marketing fogyasztói 
maguk keresik meg a tájékoztatást és reklámot. Nem a hirdetı, hanem ık maguk 
kezdeményezik a kommunikációt. [Janal 1998] 

Az üzleti életben kialakuló, különbözı szereplık közötti kapcsolódási formák közül 
ugyan csak egy a szervezetek közötti, business-to-business kapcsolat, de talán itt a 
legnagyobb a hagyománya és a mérhetı elınye az elektronikus kapcsolattartásnak. Több 
mint húsz éve van már lehetıség elektronikus rendelésre, okmányok cseréjére és számlák 
kiegyenlítésére (EDI – Electronic Data Interchange, EFT – Electronic Fund Transaction). 

Az Internet lehetıvé teszi virtuális kereskedelmi piacterek létrehozását a B2B 
kapcsolatokban, amely információkat nyújt, árukat, szolgáltatásokat kínál és lehetıvé teszi 
a vásárlás lebonyolítását is. [Eszes-Bányai 2002] 

Az üzleti döntéshozók számára sokan és sokféleképpen kínálják termékeiket, 
szolgáltatásaikat. A reklámozásra igénybe vett médiumok között elıkelı helyen szerepel 
az Internet, amelyen keresztül az üzletemberek több mint 90 százaléka elérhetı. A 
döntéshozók internetezési szokásai kapcsán számos jellegzetesség és egyedi vonás 
fedezhetı fel. Összességében megállapítható, hogy az átlagosnál innovatívabb és 
kezdeményezıbb célcsoporttal állunk szemben. A mobilinternet-használat szintén 
kiemelkedik a menedzserek esetében: mobiltelefonján csaknem 25 százalékuk internetezik, 
laptopon pedig valamivel több, mint 20 százalékuk használ mobil széles sávot. Az 
internetes tevékenységek között az ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás mellett 
fontos szerepe van a versenytársak figyelésének és a hírek közötti tájékozódásnak is.  
[NRC piackutatás, 2008.] 

 
25. ábra: Az internetezéssel töltött idın belül a gazdasági, üzleti jellegő 

információk keresésével, olvasásával kapcsolatos Internethasználat (n-559, 332, 183) 
Forrás: NRC piackutatás, 2008. alapján saját szerkesztés 
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Hazánkban az üzleti portálok többsége a hírek közlése mellett egyéb hasznos 
szolgáltatásokat is kínál a látogatóknak. A mikrovállalkozások menedzserei ezek közül az 
adózási információkat böngészik legnagyobb arányban (60 százalék). A kis- és 
középvállalkozások, valamint a nagyvállalati döntéshozók 56, illetve 57 százaléka a 
vállalati híreket olvassa szívesen. A rangsorban olyan szolgáltatások is szerepelnek, mint a 
makrogazdasági adatszolgáltatás, pályázatfigyelı, pénzváltó, angol szakszótár, csak hogy 
néhányat említsünk. A weblapokon használható kalkulátorok közül a bér kalkulátor, a 
valutaváltó és az SZJA kalkulátor a legnépszerőbbek. [NRC Piackutató, 2008] 

 

Tézis 6: A beszerzık fokozott információigénye miatt egyre nagyobb szerepet kapnak 
a termelı, szolgáltató vállalatok marketingjében is az új kommunikációs csatornák, 
az on-line és off-line. Ugyan az üzleti döntéshozók sem eladói, sem vevıi oldalon még 
nem használják ki a forma adta lehetıségeket, de a folyamat javuló. 
A B2B szektorban nyitottabbak a döntéshozók az online lehetıségek iránt, ezért a 
kommunikációs eszközök közül ez napjaink kitörési pontja a szervezeti piacok 
szereplıi számára.  

 

7.2.Értékesítés, termékjellemzık és árazás a virtuális térben 
 
Az Internet gyakorlatilag globalizálta a piacot, ami jó, ha azt tekintjük, hogy a kellı 

feltételek megléte esetén olcsón kiléphetünk a világpiacra, de nehéz is a helyzet, hiszen 
egészen új konkurenciát jelent ez a hazai vállalatok számára. Az utóbbi években mégis 
több tranzakció bonyolítanak az Interneten, mint valaha, még, ha a gazdasági élet 
bizonytalan is töretlen az online kereskedelem fejlıdése. [Haig 2002] 

Mivel a termék fizikai valójában nem jelenik meg, részletesen le kell írnunk a 
terméket. Ehhez adottak a technikai feltételek, szinte korlátlan mennyiségő információt, 
képi anyagot tudunk felhasználni. 

Ahhoz, hogy disztribúció digitális jövıje megvalósuljon néhány alapvetı biztonsági 
kritériumnak meg kell valósulnia. Ezek: 

• Bizalmasság: kívülálló számára ne legyenek elérhetıek az adatok. 
• Integritás: az elküldött információ megegyezik a megérkezettel. 

• Azonosíthatóság: az információk valóban a küldıtıl származnak. 
• Kötelezı jelleg: egyik oldal se vitassa az elküldött/érkezett információk 

érvényességét. [Eszes-Bányai 2002] 
A gyakorlatban az online értékesítés különbözı fázisokban valósul meg: 
1. A potenciális vásárló a weboldalon elhelyezett információkhoz jut. 
2. Megrendelés és visszaigazolás a hálón keresztül. 
3. Elektronikus fizetés. 
4. Kiszállítás: csak különleges esetekben (szoftverek, adatbázisok, 

helyfoglalás, stb.) történhet az Interneten keresztül. [Eszes-Bányai 2002] 
 
Az ügyes cégek weboldalukon ötvözik a marketinget és az értékesítést, és az 

oldalukra érkezı látogatók közül ma már minél kevesebbet eresztenek el anélkül, hogy 
azok közvetlen hasznot is hoznának a márkának.  [Kreatív 2006] 
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Az online vásárlás témakörének is érdemes külön figyelmet szentelnünk, különösen 
a szervezeti szektorban. Míg a 18-69 éves internetezık 65 százaléka próbálta már ki az 
internetes vásárlást, addig az üzleti döntéshozók körében ez az arányszám 90 százalék 
felett van. A 18-69 éves netezık 40 százaléka legalább alkalmanként rendel online, míg az 
üzleti döntéshozók közel 80 százaléka. A világhálón keresztül beszerzett termékek köre 
változatos. A menedzserek közel 45 százaléka vásárol online módon mőszaki cikkeket. A 
rangsorban másodikként – 30 százalékos értékkel – a számítástechnikai termékek 
szerepelnek, de az üdülés, szállás valamint a repülıjegy internetes lefoglalása is a 
döntéshozók közel 30 százalékára jellemzı. 

 

 
26. ábra: Internetes vásárlás 

Forrás: NRC Piackutató, 2008. alapján saját szerkesztés 
 
Az online fizetés tekintetében is kezdeményezıbbek a döntéshozók. A mikro 

vállalatok menedzsereinek 58, a kis- és középvállalati, valamint nagyvállalati döntéshozók 
több mint 60 százaléka próbálta már ki az Interneten keresztüli fizetést.  

A döntéshozókra jellemzı nyitottság az online banki szolgáltatások 
igénybevételében is megmutatkozik. Míg az internetezık 33 százaléka él ezzel a 
lehetıséggel, addig a menedzserek több mint 70 százaléka választja pénzügyei intézéséhez 
az Internetet. Az online vásárlás és átutalások alkalmazásának ilyen magas arányú 
különbsége a célcsoportok életvitelének eltérésébıl is adódik. Az üzletemberek 
mindennapi operatív feladataik elvégzéséhez gyors és praktikus megoldásokat keresnek. A 
vásárlások lebonyolításakor és hivatali ügyintézésekhez is rutinszerően alkalmazzák az 
Internet kínálta lehetıségeket.  [NRC Piackutató, 2008] 

 
A hatvanas évek McCarthy-féle 4p-jét, még az Internet megjelenése elıtt Robert 

Lauterborn a vevık 4C-jével váltotta fel. E szerint azok a vállalatok a sikeresek, amelyek 
gazdaságosan és a vásárlók számára kényelmet nyújtva, hatékony kommunikációval tudják 
kielégíteni az igényeket. Ezek azok az elvek, amelyeket az e-kereskedelemben ma oly 
sokat hallhatunk. 
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Az Interneten szinte minden termék értékesíthetı.  
• Kemény termékek: fogyasztási cikkek és beruházási eszközök. Ezeknél a bemutatás 

és a megrendelés a neten keresztül történik 

• Puha termékek: információk (adatbázisok, kiadványok, kutatási eredmények) és 
számítógépes programok. Ezeknél az egész vásárlási folyamat lebonyolítható az 
elektronikus közegben. A háló kommunikációs és értékesítési csatorna is egyben. 

• Online szolgáltatások: banki ügyintézés, jegyfoglalás, stb. [Eszes-Bányai 2002] 
A fenti három csoport igen jól bemutatja, hogy a szervezeti piacok számára olyan 

lehetıség a virtuális térben való megjelenés, ami a legtöbb ipari jószág számára 
kézenfekvı és megkerülhetetlen. Az értékesítés költségei drasztikusan csökkenthetık, 
kikapcsolhatók a közvetítık, a kommunikáció pontosabban célozható.  

Könnyebb bevezethetık a bonyolultabb árazási technikák, különösen a szervezeti 
piacokon nagy elınyt jelent, hogy megszüntethetık a bonyolult árkönyvek, vagy a 
befagyasztott árak.  

A világháló a márkaépítésre is lehetıséget nyújt, amit a hagyományos médiumok 
nem teszik lehetıvé, nincs lehetıség, hogy a termékfejlesztık közvetlen visszacsatoláshoz 
jussanak. A sikeres vállalatok megragadják a lehetıséget, belefolynak a beszélgetésbe, 
ösztönzik a visszajelzéseket, ami így fejlesztéseik kiindulópontja lehet. Így a termék 
életciklusénak kiszámíthatatlansága helyett kiküszöbölhetık a találgatások. [Haig, 2002] 

 

7.3.Vállalati kommunikáció a világhálón 
 
Bock és Senné megfogalmazta az e-maketing hatékony kapcsolattartási alapelveit, 

az úgynevezett 5 I-t: 
• Információ 

• Interakció 
• Individualitás 
• Izgalom (interest) 

• Integráció [Bock-Senné 1997] 
E szerint a fogyasztót a céghez kell kötnünk, sok információt nyújtva a számára, de 

együtt is kell mőködni, mert így mélyebben megmaradnak az információk és vissza is tér 
hozzánk. 

Az interaktivitás miatt gyorsabb a vevı-eladó közötti kapcsolat, akár a termék 
tervezése során is fontos kommunikáció alakulhat ki, ami a B2B szektorban kiemelt 
fontosságú. 

Szintén a B2B piacok jellemzıje, a nemzetköziség az Internet segítségével tud 
igazán kibontakozni. Ahhoz azonban, hogy egy oldal számos országban célt érjen, úgy kell 
üzeneteinket megfogalmaznunk, hogy az az egész világon interaktív legyen, megfelelı 
módon szólítsa meg a célcsoportot. Ez nyelvi elvárásokat és a kultúra különbségeinek 
figyelembe vételét is megköveteli. 

„A hatékony kommunikáció érdekében a cégeknek egyetlen rendszerré kell 
szervezniük online megjelenésük és szolgáltatásaik minden elemét: a munkatársak, a 
partnerek és a nagyközönség elérésére szolgáló eszközöket.” [Balogh 2005] 
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Egy, a magyar cégek körében 2006-ban lebonyolított megkérdezés során arra a 

kérdésre is válaszoltak a vállalatok képviselıi, hogy az elkövetkezı 3 évben elıreláthatólag 
hogyan fog változni az általuk felhasznált büdzsé összetétele. Az online hirdetés és a saját 
honlap elkészíttetése, tervezése kérdésekhez a válaszadók 20, illetve 30 százaléka adta az a 
választ, miszerint többet fognak költeni ezekre az eszközökre. A többség ugyanannyit és 
csupán egyetlen válaszadó szándékszik kevesebbet költeni saját honlapjára.  

Igen nagy volt azonban azok száma, akik sem korábban, sem a következı 
idıszakban nem költöttek, illetve fognak áldozni az internetes marketingkommunikációra. 
[Kreatív 2006] 
Eszes és Bányai az online kommunikáció hatásmodelljét a következıképpen alkotta 
meg:

 
27. ábra. Az online kommunikáció hatásmodellje  

Forrás: Eszes-Bányai 2002 
 
Olyan formát kell tehát megszerkeszteni, amely növeli a letöltés valószínőségét, az 

interakció lehetıségét. Az aktivizálás mellett el kell érnünk a befolyásolás szakaszát is, 
mind emocionális, mind kognitív oldalon. 

A klasszikus AIDA modell helyett a szakirodalomban az ún NAIARS-formulát 
alkalmazzák néhányan az internetes környezet jellemzésére: N: Need (szükségletek), A: 
Action (cselekvés), I: Information (információ), A: Attraction (vonzerı), R: Reaction 
(reakció), S: Satisfaction (megelégedettség). Itt is a fogyasztó szükségleteibıl indulunk ki, 
de ezt a vásárló több módon és helyen elégítheti ki, ott veszi igénybe a szolgáltatást, illetve 
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vásárol, ahol a számára a legnagyobb valószínőséggel az megelégedést hoz. Ehhez 
információkat győjt, mérlegel.  

 

7.5. Az Online kommunikáció interaktív modellje 
 
A kommunikációs modellek fejlıdési sorában az Osgood-féle interperszonális 

kommunikációs modellben (például egy személyes beszélgetés) még a médium technikai 
jellege nem játszik szerepet. Shannon és Weaver kibocsátó-befogadó modelljében már 
találunk technikai jellemzıket, de ez is csupán egy lineáris, vagy egyoldalú 
telekommunikációnak felel meg. Oenicke tömegkommunikációs modelljében már a forrás 
sugároz egy közönség számára, de még itt sincs közvetlen csere. Az online kommunikáció 
interaktív modelljében a következı szempontoknak kell érvényesülniük: 

• Információátvitel technikai megoldása; 
• Üzenetek kétoldalú vagy változó cseréje; 

• A kibocsátó és befogadó szerepe felcserélhetı, szimmetrikus; 
• A közvetlen válasz lehetısége a csere minıségében benne van; 
• Tömegközönség, kisebb csoportok vagy egyedek elérhetısége; 

• A kommunikáció lehet nyilvános, vagy privát. [Eszes-Bányai 2002] 
 

 
28. ábra. Az online kommunikáció interaktív modellje  

Forrás:Eszes-Bányai 2002 
 

A modellt angolszász területen many-to-many modellnek is nevezik. A 
hipermédián át bárki kommunikálhat bárkivel, megvalósul a szimmetria, de azt látnunk 
kell, hogy ez nem csupán a korábbi modellek továbbfejlesztett változata, hanem egy 
egészen új megközelítés.  

 
Az üzleti kommunikáció mind vállalaton belül, mind a külsı kommunikációban 

használja a hálózatokat. A hagyományos kommunikációs eszközökhöz képest a 
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legnagyobb változást az idıtényezı jelenti: nincsenek hosszú tervezési és átfutási idık, 
valamint a megjelenés után a reakció bekövetkezése is hamar megtörténhet.  

Ezen túl az Internet igen jól szelektálható, a többi médiumhoz képest drasztikusan 
lecsökkenthetı a meddı szórás. Viszont az üzenet csak akkor ér célba, ha a megcélzott is a 
befogadásáról dönt! 

Ahhoz, hogy a megfelelı reklám a megfelelı emberhez jusson el pontos 
pozícionálás szükséges. Az Interneten demográfiai adatok, a fogyasztók ízlése és sok 
egyéb szempont alapján is pozícionálhatunk. A webhelyek számos módszert kínálnak 
minderre, a vevık felkutatásának egyszerőbb módjaitól egészen a bonyolult technikai 
megoldásokig. A legegyszerőbb esetben a termékünkhöz kapcsolódó honlapon hirdetünk, 
kifinomultabb módszer, ha a regisztrációkból vonunk le következtetéseket. Újabb lépés, ha 
a reklámszolgáltató eszközök által nyújtott adatokat használjuk fel. Adatbázisokból 
kutathatunk, szőrést végezhetünk, elemezhetjük a fogyasztói magatartást é akár személyre, 
vállalatra szabott reklámokat is készíthetünk. 

 

 
29. ábra: Testre szabás és a felhasználók közötti differenciálás fokozatai 

Forrás: Zeff-Aronson 2000. p.152. 
 
A pozícionálás leggyakrabban a tartalmi környezet, vagy a regisztrációkból nyert 

adatok alapján történik. A vállaltok online pozícionálásához segítı, érdekes eredményeket 
hozott egy nemrégiben, Magyarországon végzett kutatás a tartalom alapján történı 
pozícionáláshoz a szervezeti piacokon. A mindennapos informálódásra használt honlapok 
rangsorát toronymagasan az origo és az index vezeti. Az üzleti döntéshozók közel 80 
százaléka látogatja ezeket a weboldalakat. A domináns szerepő világháló mellett 
ugyanakkor helyt kapnak az offline médiumok; havi- heti- és napilapok is. A gazdasági 
hetilapok rangsorában elsı helyen szereplı HVG-t a döntéshozók közel 60 százaléka 
olvassa rendszeresen. Az üzleti, gazdasági jellegő honlapokat látogató döntéshozók 
többsége regisztrált tagsággal is rendelkezik az olvasott weboldalon, az oldalak hírlevelére 
feliratkozók aránya pedig eléri a 45 százalékot. 
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Az NRC Piackutató által készített felmérésbıl az is kiderül, hogy az üzleti 
döntéshozók a gazdasági, üzleti jellegő portálok mely tartalmait milyen arányban olvassák. 
A legtöbben a pénzügyi (több mint 80 százalék) valamint a politikai hírek (közel 60 
százalék) iránt érdeklıdnek. A rangsorban az elıbbieket a technikai rovat, majd a tızsde és 
devizaárfolyamok követik. Jól látható tehát, hogy az üzletemberek fontos szerepet szánnak 
a tájékozódásnak és idıt szentelnek a pénzügyi és politikai helyzet követésére. [NRC 
Piackutató, 2008] 

                                                         

7.5. Hagyományos és online reklám 
 
Az internetes reklámok kezdeti formáit, mint maga a honlap, a linkek és bannarek 

idıközben megjelent újak egészítették ki, mint a szponzorálás, a beférkızı reklámok és a 
push különbözı módszerei. Ezek összemossák a reklámokat az oldalak tartalmával és a 
televíziós reklámoknál megszokott agresszívabb módszerek is helyet kaptak. Egyre többet 
költenek a cégek az online reklámokra, és ezzel párhuzamosan bıvül a reklámfelületet adó 
webhelyek száma is. [Zeff-Aronson 2000] 

Az internetes reklámozás akárcsak a többi reklámforma célja az, hogy megfelelı 
helyre juttassa el a reklámüzeneteket, és így elısegítse a vevık és eladók közötti adásvétel 
létrejöttét. Abban különbözik a hagyományos formától, hogy itt valódi kommunikáció 
bontakozhat ki. [Zeff-Aronson 2000] 

Janal [Janal, 1998] nyomán a hagyományos és online reklám döntı különbségeit a 
következı területeken vizsgáljuk: 

• Hely  

• Idı 
• Arculatteremtés  
• A kommunikáció iránya 

• Interaktivitás 
• Felszólító jelleg 

A hagyományos reklámhelyek korlátozottak, csak bizonyos mennyiségő 
reklámidıt, reklámhelyet vásárolhatunk meg, így általában ki kell hagynunk valamilyen – 
egyébként fontosnak ítélt – mondanivalót. Ezzel szemben a világhálón a hirdetési tér 
elvileg korlátlan és olcsó. Akár különféle mérető és összetételő információs bázist is 
kialakíthatunk, attól függıen, hogy kit kívánunk megszólítani.  

A reklámidı igen drága és korlátozott jószág napjainkban. Rövid idı alatt kell 
üzeneteinket továbbítanunk, emiatt gyakran a vizuális elemek segítségét hívják az imázs 
kialakításához. Az új reklám esetében az idı a fogyasztó ráfordítása, pénzt fizetnek a 
hálózat használatáért és más tevékenységtıl vonják el, így érdekes élményt kell 
nyújtanunk, hagy ellátogassanak, ismét felkeressék, esetleg ajánlják honlapunkat. 

A hagyományos reklámokon az információtartalom háttérbe szorul a képek, 
cselekvések, vizuális elemek mögött, míg az online reklám esetében az információ maga 
imázsalkotó. Ehhez a hipertextek, az ugrási lehetıségek segítenek, hogy mindenki 
megtalálja azt (és csak azt) az információt, amit keres. A sikeres online kereskedı bıséges 
információt, gazdag tartalmat nyújt. Ha mindez megvalósult, akkor az egyes részletek 
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olvasottságának vizsgálatával megtudhatjuk, hogy milyen témák érdeklik leginkább 
látogatóinkat. A kommunikáció iránya már sokszor szóba került jelen fejezetben, csak 
ismétlésként a passzív befogadó helyébe az online reklámok fogyasztói maguk keresik 
meg az ıket érdeklı információkat és interakciókra is lehetıség nyílik.  

A hagyományos reklám az igény felkeltésére, érzelmekre és félelmekre alapul, így 
késztet mihamarabbi cselekvésre. Az újfajta reklám esetében az igény felkeltése 
tájékoztatáson alapul. A konkrét kérdésekre kereset választ, ha megfelelı, valószínőleg 
vásárlással zárul a kommunikáció. A megfelelı címsorokkal, emberközeli szövegekkel 
garantálható a pozitív fogadtatás.                                                                                                                           

A szakmán belül szinte sportot őznek abból, hogy megtalálják a megfelelı 
definíciót az internetes reklámokra. Eleinte mindenki a saját szemszögébıl közelítette meg 
a kérdést, a televíziózáshoz, újságíráshoz hasonlították. Ma már inkább határterületeket 
keresnek, így alakulhatott ki a következı ábrán megfogalmazott meghatározás. 

 

 
30. ábra: Az internetes reklámozás két terület: a hagyományos reklámozás és a direkt 

marketing találkozásából jött létre 
Forrás: The Zeff Group [Zeff-Aronson 2000] 

 
Míg sokáig a hagyományos és az online reklám egymás mellett, de jól 

elkülöníthetıen mőködött, addig napjainkban egyre inkább kezdik felismerni a vállalatok 
az együttes megjelenés elınyeit. Ez alátámasztja az integráltság bármilyen formájának 
létjogosultságára vonatkozó megállapításunkat. 

Egyre több hirdetésben jelennek meg a vállalatok honlap-címei, hiszen egy rövid 
szpotban, vagy hirdetésben képtelenség valamennyi információt elmondani. A potenciális 
vásárló így megszerezhet valamennyi, ıt érdeklı információt, akár interakcióba is léphet a 
vállalattal. Akkor érkezik a válasz, amikor az leginkább érdekli a vásárlót. 

Az online reklámozás elınyeit Zeff és Aronson nyomán foglalom össze, mivel a 
felsorolt tényezık mindegyike szóba került már fentebb: 

• Pozícionálhatóság 

• Nyomon követhetıség 
• Biztos célba érés és rugalmasság 
• Interaktivitás [Zeff-Aronson 2000] 

Hagyományos 
reklámozás 

Direkt 
marketing 

Internetes 
reklámozás 
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7.6. Public Relations az Interneten 
 
„Az online kommunikáció új eszközöket ad a PR-szakemberek és vállalati 

kommunikátorok kezébe, hogy jól idızítve, költséghatékony módon alakítsák kapcsolataikat 
a sajtóval és a nagyközönséggel” [Janal 1998. p.29.] 

Ebben az egy mondatban szinte minden benne van, amit az Internet kínál a PR 
munka megváltoztatásához, megkönnyítéséhez. A PR igen hatékony – és nem utolsó 
sorban költséghatékony – eszköze a marketingnek. Oly módon tesz hitelessé a PR, 
ahogyan azt a reklám soha sem képes, mivel a cégtıl független személyek, szervezetek 
(újságírók, sajtó) nyilatkoznak rólunk. 

 
Az online PR munka számos elınnyel kecsegtet a hagyományoshoz képest, hiszen 

így a felelıs közvetlenül irányíthatja a megjelenéseket, a kapcsolatot a nagyközönséggel és 
az újságírókkal. Közvetlenül sugározhatók a net segítségével üzenetek, fórumok, 
hirdetıtáblák, hírcsoportok, e-mailek segítségével. Ez persze felveti a reklám és a PR 
határvonalának elmosódását. Az Interneten akár még egy sajtóközlemény is reklámnak 
tőnhet, így óvatosan kell bánnunk vele.  

A média számára is hasznos lehet egy elektronikusan elhelyezett közlemény, hiszen 
az sokkal könnyebben feldolgozható, valamint a háttéranyagok is könnyebben kereshetı 
formában vannak. Az eMarketer jelentése szerint már 2001-ben az amerikai újságírók 
98%-a naponta legalább egyszer fellépett az Internetre, 92%-uk pedig keresésre használta a 
netet, amely arány azóta csak növekedett [Seventh Annual Middleberg / Ross Survey of 
Media in the Wired World] . 

A lapzárták, a határidık értelmüket vesztik, hiszen a nap 24 órájában ontja az 
Internet az információkat, ezért szinte lehetetlen idızíteni egy sztorit. Az online PR nagy 
elınye, hogy biztosítja a kétoldalú kommunikációt és személyes kommunikáció alakítható 
ki az ügyfelekkel. [Eszes-Bányai 2002] 

Azonban mindez visszafelé is elsülhet, hiszen az antioldalak felbukkanása a legjobb 
példa arra, hogy adhat hangot elégedetlenségének egy vevı, vagy vevıcsoport, amire 
természetesen az egész világ igen kíváncsi. [Haig, 2002] 

Az online PR egyik fontos eleme hírcsoportok, fórumok figyelése. Az itt elhangzó 
negatív észrevételek gyors választ igényelnek. Azt azonban le kell szögeznünk, hogy nem 
minden hír rossz, de ezek nyomon követése is igen feladata a szakembereknek. A netiketet 
meg nem sértve akár biztathatjuk is ügyfeleinket a pozitív hangú észrevételek megtételére. 
Napjainkban azonban egyre több dicsérı megjegyzésrıl derül ki, hogy forrása nem 
elfogulatlan, ami a vállalat hírnevét és szavahihetıségét a mélybe sújthatja. 

 
Hogyan illesszük az integrált kommunikációba az online PR-t? Elsısorban azzal, 

hogy a sajtóközlemények kiadásával egy idıben a vállalati honlapon is elhelyezzük a 
közleményt, valamint az e-mailt igen hatékonyan használhatjuk fel a különbözı 
sajtóorgánumokkal való kapcsolattartásban. 

Az információk azonban nemcsak a szerkesztık, de a vállalat valamennyi 
érdekcsoportja (befektetık, alkalmazottak, beszállítók, nagyközönség) felé sugározható, 
így megvalósul az integráció célcsoportra vonatkozó kritériuma is.  Így a webhellyel 
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kapcsolatban nem a világszínvonal az elsıdleges igényünk, hanem a frissesség, a 
hitelesség. 

 
A teljes online kommunikációból nem hagyhatjuk ki az e-maileket sem, hiszen sok 

olyan munkahely létezik, amelyik elektronikus postafiókot biztosít alkalmazottai számára, 
de a web-helyeken való böngészést tiltja. Az e-mail segítségével párbeszéd 
kezdeményezhetı, információkkal láthatjuk el ügyféljelöltjeinket és ügyfeleinket, 
márkahőség építhetı általa, piackutatást végezhetünk segítségével. Minden érdeklıdı 
levélre egyedi választ kell adnunk, így személyes kapcsolat alakítható ki. 

A B2B piacok szereplıire különösen igaz a rendelkezésre álló idı szőkössége, így 
egy jól megfogalmazott, ıket érintı hírlevél pozitív fogadtatása nagyban függhet a kapott 
információtartalom hasznosságával. 

A címlisták vásárlása a szervezeti piacokon nem releváns, nem tömegeket, csupán 
néhány, gazdasági szereplıt kívánunk elérni. A tömegek elérésére sok más hagyományos 
és online eszköz áll rendelkezésünkre. Spam, kéretlen levelekkel egy pillanat alatt 
tönkretehetı egy vállalat hírneve, így alkalmazásuk nem ajánlott.  [Perjés 2001] 

 
Hazánkban még nem sok példát találunk a vállalatok által indított levelezılistákra, 

de ezt sem szabad kihagynunk az online PR eszköztárának tárgyalásakor, különösen, hogy 
az egyik, 2009-ben megkeresett vállalat is használ ilyet. Az érdekcsoportokkal való 
kapcsolattartás céljával párbeszédre hívhatók a célcsoportunk tagjai egy ilyen levelezılista 
segítségével. Nem csak mi, de a lista egyes tagjai is szólhatnak egymáshoz, amennyiben 
kétirányú a lista, valamint sajtóközleményeket, termékinformációkat is küldhetünk általa. 
Itt nem kell attól tartanunk, hogy bárki a netiket megsértésével vádol minket, hiszen aki 
feliratkozott, az azért tette, hogy tájékoztató anyagokhoz jusson. A levelezılisták nagy 
elınye, hogy üzenetünk igen pontosan, csak a leszőkített célcsoporthoz jut el, elsısorban 
az ügyfelek megtartása és nem új ügyfelek szerzése a cél.  

A hírcsoportok és fórumok szintén felhasználhatók vállalati célokra. Új ügyfelek 
szerezhetık általa, piaci trendekrıl értesülhetünk, felmerülı válságok kezelésében fontos 
szerepet kaphat és általában, publicitás érhetı el. A legtöbb hírcsoport tiltja a reklámozást 
de, ha a cég válaszol a termékét érintı kérdésekre, csak egyszerően tájékoztat, akkor 
hasznos eszközt nyerhet. 

Az egyik, 2009-ben megkérdezett szakember elmondta, hogy épp a 
kontrolálatlanság az, amiért elvetették azon tervüket, miszerint  a vállalati honlapon egy 
iparági hír-győjtı szolgáltatást vezetnének be, ezzel növelve az oldal látogatottságát.  

 
Haig az online PR-rel szemben a következı, magukért beszélı kritériumokat 

fogalmazza meg: 
• Csakis az igazat 
• Informáljunk, ne hirdessünk 

• Harmadik fél bevonása (hitelesség biztosítása) 
• Az interakció elsegítése 

• Szők körre szabott üzenetek 



 84

• Új fogások megtanulása (az Internet támasztotta követelmények) 
• Ne feledkezzünk meg a való világról sem. [Haig, 2002] 

Végül le kell szögeznünk, hogy a hagyományos értelemben vett kommunikációs 
eszközök közötti határok elmosódnak az Interneten. Hozzá kell szoknunk az újfajta 
definíciókhoz, mivel olyan kommunikációs formák születtek és folyamatosan jelennek 
meg még újabbak, amelyek befogadásához, kezeléséhez mindig nyitottak kell, hogy 
legyünk. 

 

7.7. Online vevıszolgálat, ügyféltámogatás és a vállalati weboldalak 
 
Az új, ún. interaktív marketingmix a hagyományos 4P mellett két újabb elemet is 

felvonultat: a technológiai felépítést és az ügyfélkapcsolatot. Jelen helyen csupán a témánk 
szempontjából érdekes két részterület elemeit mutatom be, illetve azok, az Internet által 
módosított mixét. A promóció módosítása: 

• Online reklám alkalmazása 
• Online sales promotion-módszerek alkalmazása 
• A promóció individualizálása, ügyfélhez igazítása 

• Az ügyfél mozgósítása, bevonása a promócióba 
A vevıi oldalról is egyre nagyobb az igény az online tájékoztatása, hiszen ez 

gyorsabb információforrást nyújt, mint bármely más módszer, ugyanakkor a címzett 
döntheti el, hogy igénybe veszi-e, ha igen, akkor mikor az információt. 

Ezt bizonyította az egyik megkérdezett cégnél végzett kutatás is, amely a partnerek 
információs igényének kielégítési módjára keresett hatékony megoldást. A kutatás során a 
vállalati és önkormányzati partnerek kerültek bele a mintába. 

 

 
31. ábra: Az alábbi tájékoztatási módszerek közül melyiket használnák/fogadnák 

szívesen a szolgáltatótól? (n=402) 
Forrás: Egy megkérdezett szolgáltató által készítetett kommunikációs kutatás, MIM 2008. 
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A 2009-es interjúm során azt tapasztaltam, hogy a kutatás eredményeinek részben 
ellentmondóan, a vizsgált vállalat gyakorlatában elhanyagolják az online eszközöket, 
inkább a hagyományos, papír-alapú informálást használják. A vállalati szakemberek 
szerint ez bizonyos fokig terméksajátosság és az online kínálat fejlettségének függvénye is. 
[Saját kutatás 2009] 

 
Ügyfélkapcsolat: 

• Online vevıszolgálat kialakítása 
• Összefüggı szolgáltatások biztosítása 
• Online kapcsolattartás 

• Ügyfelek online-közösségének kialakítása 
• Ügyfelek véleményének és javaslatainak elhasználása 

• Reakciók figyelemmel kísérése [Eszes-Bányai 2002] 
Az online ügyféltámogató rendszer kiépítésével a kommunikáció olyan interaktív 

formájához jutunk, ahol az érdeklıdések gyors kielégítésével egyfajta imázs-alakítás is 
elérhetı. Ezáltal erısödik a márkahőség, kevesebb visszáru keletkezik, csökken a negatív 
szájreklám, gyorsabb válasz adható a kérdésekre, alacsonyabb az ügyfélszolgálati költség, 
az ügyfelek segítenek más ügyfelek kérdéseinek megválaszolásában, piackutatásra 
használható, profitcenterekként mőködhetnek, ha jelentıs forgalmat generál és sikerül 
megállapodást kötni a hálózat szolgáltatójával. [Janal 1998] 

Ahhoz, hogy hatékonyan mőködjön egy ilyen rendszer, a megfelelı online-
szolgáltató mellett biztosítania kell a jól képzett munkaerıt, a megfelelı tartalmat (gyakori 
kérdések, rendszerbe szedett információk) és rendelkezésre kell bocsátani a felállításhoz és 
mőködtetéshez szükséges forrásokat. Az egyik meginterjúvolt vállalatnál felhívták a 
figyelmemet az e-mailek megfelelı aláírására, ami nálunk ugyan szigorúan szabályozott, 
mégsem tudják az alkalmazottaknál elérni a következetes alkalmazását. 

További elınyként aknázható ki a rendszer felállításával egy ügyféllista, illetve 
adatbázis megalkotásának lehetısége, akik számára késıbb további információk is 
lejuttathatók. A szekunder és primer források vizsgálata során a következı megállapításra 
jutottam: 

 

Tézis 7:  
A kapcsolati marketing és az Internet látszólag ellentmondásban vannak egymással, a 
hipermédia azonban megoldotta a személytelen tömegmédia és a személyre szabott 
marketing szintetizálását (e-CRM például). 
Az ügyféltámogatás mára már fontos részévé vált a kommunikációs mixnek, 
különösen online környezetben. 
 

Ellentmondásnak tőnhet a hipermédia ilyen felmagasztalása, különösen, ha azt 
olvassuk, hogy napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a kapcsolatok a szervezeti 
piacokon. A pozitív kapcsolatok kialakítása viszont folyamatos párbeszédet és 
információcserét igényelnek. 

Ha a kapcsolati marketinget, mint a kommunikáció egy alkalmazott formáját 
tekintjük, akkor feloldódik az ellentmondás, csupán megfelelı médiumot kell találnunk. 
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Ennek elsı lépése a vevıi igények pontos felmérése, megismerése, illetve lehetıség 
szerint azok befolyásolása. Az esetleges konfliktushelyzetek kezelésében is hasznos lehet a 
folyamatos kommunikáció, akár egy hipermédián át is. Diller rámutat, hogy ezen 
problémák megoldásához nagyban hozzájárul egy kapcsolatot kezdeményezı párbeszéd a 
vevıvel, amely célja üzleti kapcsolat létrehozása. [Diller 1997] 

 
Eleinte számos üzleti vállalkozás saját honlap létrehozásával próbált betörni az 

Internetre brosúra-szerő, vagy épp ellenkezıleg, csúcstechnológiát bemutató honlapjával. 
Idıvel beigazolódott mindkét stratégia hátránya, így a vállalatoknak újra kellett gondolniuk 
online jelenlétüket. [Zeff-Aronson 2000] 

Bevezetett márkanév esetén az Interneten nem okoz túl sok problémát, mivel 
nevük, termékük már jól ismert, túl vannak a piaci bevezetés idıszakán, „csupán” idıben 
kell lépniük, hogy a jól csengı név internetes változata is a céghez tartozzon. A webhely 
valószínőleg fenntartható a kiépített hagyományos kereskedelmi csatornákból származó 
bevételekbıl. Ez a keresztfinanszírozás gyakori és profitot termelı webhely látszatát kelti. 
Ez részben igaz is, csak a bevételek nem a netrıl származnak. Egy ismert márka honlapja 
lehet, hogy közvetlen hasznot nem hoz, de a hagyományos kereskedelmi csatornákon 
forgalomnövekedést generálhat, ami behozza a site fenntartásának költségeit. [Perjés 2001] 

A hálón nemcsak keresni lehet, hanem megtakarítani is. Ilyen megtakarítás lehet a 
publikálás költségei, az ügyfélszolgálat, a konferenciák és megbeszélések költségei. 

Berkowitz és társai a vállalati weboldalak két típusát különböztették meg: A 
vállalati weboldal marketing funkciókat tölt be, kapcsolatépítést szolgál a cég és 
célcsoportjai között. Tartalmazza például a vállalat történetét, értékeit, termékeinek, 
szolgáltatásainak bemutatását, évi jelentést, állásajánlatokat, híreket, lehetıséget 
kérdésfeltevésre, megjegyzések rögzítésére és esetleg szórakozási lehetıséget.  
Másrészt a marketing-weboldal mőködtethetı piacbefolyásolási és kereskedelmi céllal.  

Amennyiben piacbefolyásolási oldalt üzemeltetünk, akkor azon a kínálatot 
népszerősítjük, információkat szolgáltatunk az akciókról és elérhetıségekrıl. Ugyanakkor 
a vevık is észrevételeket tehetnek, amelyek kezelésére fel kell készülni. A kereskedelmi 
oldal egy elektronikus kirakat, az online vásárlásra csábít. Ebben az esetben a vállalati 
funkciók nagy részét ennek megfelelıen kell átalakítani, a disztribúciótól a finanszírozás 
kérdéseinek tisztázásáig. [Berkowitz, 2000 p: 260-265] 

 
A Forrester Research a weboldalakat három csoportba sorolja:  

• A promóciós web-oldal népszerősíti a vállalat termékét, szolgáltatását. 
• Az informatív web-oldal híreket, szórakoztató információkat tartalmaz, ez nem 

feltétlenül kapcsolódik konkrét vállalathoz. 
• A tranzakciós web-oldalon vásárolhatunk, banki mőveleteket hajthatunk végre, 

ügyfélszolgálati segítség nyújtható általuk. [Janal 1998] 
A 2009-es interjúim során kevés olyan vállalattal találkoztam, amely valódi 

interaktivitást biztosított volna a honlapján keresztül. A legfejlettebb talán az az eset volt, 
ahol a partnerek megrendeléseiket a honlapon kitöltött őrlap segítségével is leadhatják. A 
konkrét üzletkötés azonban itt sem online történik, hanem a leadott ajánlatkérés után a 
vállalat munkatársai keresik meg a partnert. 
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A weboldal elkészítésének szinte minden fázisára megvannak a szakemberek, 

csupán a szöveges részek megalkotását nem bízhatjuk külsısökre. A tartalom megalkotása 
minden cég életében csapatmunka (vagy annak kellene lennie). Szükség van hozzá 
marketingesre és a technológiai leírásokhoz értı szakemberekre is.  A marketingesek és a 
technokraták közötti igen gyakori összhang-hiány sokszor rányomja a bélyegét a honlapra 
is, errıl bıvebben az integrált kommunikáció szervezeti vonatkozásainál írok. Az, hogy 
mitıl jó egy weboldal sok mindentıl függ, nem adható egyértelmő recept a hatásossághoz.  

Az integráltság arculatra vonatkozó kitétele itt sem elhanyagolható. A látvány az 
Interneten nem egyszerően kép, akkor jó, ha valamilyen funkció kapcsolódik hozzá. 
Fontos, hogy a látvány ne legyen öncélú, használnunk kell a már meglévı arculati 
elemeket.  

Gyakori hiba, hogy a látványelemek megtervezése jeleni a munka elsı lépését és 
egyben nagy részét is. A látványt kell a tartalomhoz igazítani, nem fordítva. Jelentıségét 
tekintve a látvány csak harmadik a tartalom és a funkcionalitás mögött. A jól megtervezett 
látvány nem képes sokat javítani egy szegényes tartalmú és felépítéső oldalon, de, ha egy 
szint alatt valósul meg, akkor sokat ronthat, ezért, bár csak harmadrangú elemként 
tárgyaltuk, megfelelı idıt és szakértelmet kell szánni rá. [Perjés 2001] 

A szabadidıs célokat szolgáló játékok, képeslapküldık elhelyezésének akkor van 
értelme az oldalunkon, ha valamilyen összefüggést tudunk találni a tartalom és az ingyenes 
szolgáltatások között (termékeinkkel, szolgáltatásainkkal összekötve), így a tartalmi 
integráció is megvalósulhat. 

A különbözı, honlap-értékelési szempontrendszerek önmagukban is bonyolultak, 
ezért célszerő úgy kezelni, mint szempontokat, amelyek pozitív vagy negatív irányban 
befolyásolják a tartalom-funkcionalitás-design hármasát. Némely szempont ellentmond 
egy másiknak (letöltési sebesség és design, például), ezért úgy kell kezelnünk, hogy 
optimális összhangot találjunk közöttük. Egyetlen szempont van, amelynél a maximumra 
kell törekednünk, mégpedig a kliensoldali kompatibilitás.  

Ha már elkészült a honlap, akkor jön az igazi feladat: népszerősíteni azt, minél több 
látogatót és újra-látogatót csábítani hozzá. Ehhez jelen kell lennünk a legismertebb 
keresıkben, megfelelı publicitást kell adnunk a weblap megjelenésének, akár még a 
klasszikus reklám is elképzelhetı lehet egyes esetekben.  

 

7.8. Az internetes megjelenések mérése 
 
Az új gazdaság egyik ellentmondása, hogy az Internet a legjobb és egyben a 

legrosszabb eszköz az üzleti teljesítmény nyomon követésére. Az online reklámokkal 
együtt megjelentek a látogatók számának, magatartásának és összetételének mérésére 
alkalmas módszerek is. Megmérhetjük, hányan láttak egy oldalt, kattintottak rá, illetve 
hogyan cselekedtek a hatására.  

A legpontosabb és legnagyobb elemzési lehetıséggel kecsegtetı módszer a 
naplófájlok (logfile) elemzése, amellyel erre szakosodott kutatók foglalkoznak. A 
naplófájlok rengeteg hasznos információt tartalmaznak, amely elemzı szoftverek 
segítségével a webhely forgalmának hő tükörképét rajzolják fel, így tulajdonképpen a 
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webhely fejlesztésének kulcsa. Az bizonyos, hogy a többi – hagyományos – 
kommunikációs eszközhöz hasonlóan itt sem elhanyagolható a mérés, tesztelés, mert csak 
így alakítható ki tudatos stratégia.  

A Delahaye Gruop javaslata szerint az alábbi méréstechnikai módszerek 
alkalmazandók. Ha a célunk a célcsoporttal való kontaktus, akkor számoljuk: 

• A célcsoporthoz tartozó látogatók arányát 
• A vásárlók arányát 

• Az ügyféljelölttel eltöltött egységnyi idıre vetített költséget 
• A minısített ügyféljelöltre esı költséget 

• A nyomtatási és postaköltség-megtakarítást 
Ha a célunk az ügyfélkapcsolatok erısítése: 

• Szerkesztési, nyomtatási és ügyfélszolgálati költségmegtakarítás 

• Pozitív és negatív üzenetek aránya 
• A célcsoporthoz tartozó látogatók aránya 

• A pozitív és negatív visszajelzés aránya 
Ha a célunk a belsı kommunikáció javítása: 

• Szerkesztése, nyomtatásai, tájékoztatási költség-megtakarítás 

• A hozzáféréssel rendelkezı alkalmazottak aránya 
• A termelékenységben, céghez való hőségben és munkaerı-

vándorlásban jelentkezı hatás. 
 

Célkitőzés Kritérium Eszköz 
Új piacok elérése A célcsoporthoz tatozó 

látogatók aránya 
A látogatók demográfiai 
jellemzıinek nyomon 
követése 

Kapcsolat teremtése a márka 
és rendezvény között 

Az oldal vásárlási 
szokásokra gyakorolt 
befolyása 

A látogatók szokásainak 
nyomon követése 

Hirdetési tér értékesítése A látogatók márkáról 
alkotott véleménye 

A látogatók kikérdezése 

A termék értékesítése A webhely értékesítési 
volumene 

Az egyes web-oldali 
értékesítések elkülönített 
nyomon követése 

A divat követése Szereplés a sikerlistákon A listaemlítések számának 
nyomon követése 

Információ továbbítása Az elküldött tájékoztató 
anyag mennyisége 

Az egyes web-oldali 
értékesítések elkülönített 
nyomon követése 

6. táblázat: Méréstechnikai eszközök a kommunikációs cél szerint 
Forrás: The Delahayle Group [Janal 1998: 165] után saját szerkesztés 
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Végül egy idézettel zárom a méréssel kapcsolatos fejtegetéseket: „Nem az abszolút 
számok számítanak, hanem a reklám és a forgalom aránya” Larry Chase (Chase Online 
Marketing Strategies elnöke) 

 

7.9. Az online marketing törvényei és a jövı 
 
A kapható „sikerkönyvek” számtalan olyan módszert sorolnak fel, amelyek 

segítségével az élet, az üzlet, vagy akár az online business területén is sikeresek lehetünk. 
A fejezet lezárásaképpen Eszes és Bányai munkája alapján röviden bemutatom az online 
marketing sokszor talán kézenfekvı, de mindenképpen megfontolandó törvényeit. Ezzel 
mintegy visszatérek a kiindulópontunkhoz, nevezetesen, hogyan változtatta meg az 
Internet megjelenése a hagyományos marketinget. 

 
1. Hamupipıke-törvény: gondosan szórjuk el a hozzánk vezetı helyre mutató 

magokat (linkeket), ha szeretnénk, hogy valaki megtaláljon minket a virtuális térben. 
2. A zsákutca törvénye: egy kereskedelmi célú webhely kialakítása olyan, minta 

zsákutcában nyitnánk üzletet, ne számítsunk átmenı forgalomra. Ha szeretnénk vásárlókat, 
akkor rá kell vennünk ıket a látogatásra. 

3. Az adok-kapok törvénye: csalogassunk az oldalunkhoz látogatókat azzal, hogy 
nyújtunk számukra valami érdekes dolgot, lehetıleg ingyen. Ha ezt az értéket valóban 
megkapta, s jól érzi magát, akkor próbáljunk valami pluszt eladni. 

4. A bizalom törvénye: a webüzlet alapvetı építıköve a bizalom, bizalom nélkül 
megbénul az üzlet (jól ismert márkák forgalmazása, egyértelmő feltételek, stb.). 

5. A pull és push stratégia törvénye: vond magadhoz az embereket a vonzó 
tartalommal. Aztán rendszeresen juttass el számukra minıségi információt e-mail 
segítségével. 

6. A niche törvény: a kisvállalkozások sikeresek lehetnek, ha megfelelı piaci rést 
találnak. [Eszes-Bányai 2002. p. 162-165] 

 
Azt látnunk kell, hogy senki sem fog (egyelıre) kizárólag az Interneten vásárolni 

beruházási javakat. El kell érnünk, hogy az itt jelentkezı ügyfél-jelöltekrıl minél több 
információt, tudjunk meg, hogy késıbb személyes kapcsolatot is kialakíthassunk velük, 
illetve az üzletkötés utáni szituációkban lehet még fontos szerepe a világhálónak. 

 
Ezt alátámasztandó álljon itt egy igen szemléletes összehasonlítás az egyes 

médiumok között arról, hogy hány év alatt értek el 50 millió felhasználót. 
A jövıbe tekintve egy biztató fejlıdési lehetıség az üzleti hálók létrejötte. Az üzleti 

háló, vagy „b-web” kifejezést egy internetes üzleti stratégiai tanácsadó vállalat, a Digital 
4Sight munkatársai alkották meg. Az üzleti háló gondolata azon alapszik, hogy a vállalatok 
az Internet alkalmazásával hatékonyabban érintkezhetnek szállítóikkal, vásárlóikkal, 
partnereikkel. Ezt egy, a világhálón keresztül összejövı vállalat-csoportosulásként 
képzelhetjük el, ahol minden vállalat megırzi identitását, de együttmőködve nagyobb 
eredményt érnek el, mint külön-külön. Ezzel egy idıben azonban veszítenek az 
irányításból. 
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Szakértık szerint a jövı egyik nagy lépése lesz az üzleti hálók kialakulása, ahogyan 
az már néhány területen a reál-világban is megfigyelhetı volt (stratégiai szövetségek a 
logisztika, a marketing, stb. területein). A folyamat várhatóan lassú és sokan látnak 
veszélyeket az ilyen partnerségekben, de fıleg a nagyobb, multinacionális vállalatok esélyt 
is érzékelnek a javak elıteremésének ilyen kiszélesítésében. [Tapscott-Ticoll-Lowry 2000] 
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8. IMK stratégia megalkotása - Integráció a tervezés és 
végrehajtás folyamatában 

 
A kommunikációs stratégia tudatos megtervezése elsı lépés lehet az integrált 

kommunikációhoz vezetı úton. Egyre több azon vállalatok száma, melyek valamilyen 
szinten tervezik a marketing tevékenységüket, de leginkább csak az egyébként is elkészülı 
vállalati stratégiai tervek kötelezıen szereplı részeként, különösebb átgondolás nélkül. 
Még kevesebb azok száma, akik a kommunikációjukat egy ilyen tervben fektetnék le.  

 
A 2009-es interjúim során azt láttam, hogy a nagyvállalati körben szinte minden 

cég rendelkezik kommunikációs stratégiával. Ez azonban sokszor csupán a költségvetési 
tervezési idıszak egyik feladata, tulajdonképpen a kommunikációs szakemberek itt 
rögzítik a következı évre tervezett akcióikat, amely indokolja a büdzsébıl igényelt 
pénzeszközeiket. 

Egyfajta felültervezéssel is találkoztam néhány vállalatnál. Mivel a több éves 
tapasztalat arra tanította a tervezıket, hogy az igényelt összeg egy bizonyos részét kapják 
csak meg, ezért tudatosan felülkalibrálják a kiadásaikat. Ez egy hallgatólagos játszma, 
hiszen mindezzel a vállalati költségvetést elosztók is tisztában vannak. 

A Siemens estében a mátrix-szervezetbıl adódó elınyöket igyekeznek a 
stratégiaalkotásnál is kihasználni. Ugyan itt is elsısorban a tervezési munka része a 
stratégiaalkotás, így a cél-célcsoport-üzenet-eszköz négyese köré szervezıdik, de ez 
egységes forma szerint készül valamennyi üzleti területen, így az összvállalati 
kommunikációs stratégia ezek összefésülésével könnyen elkészíthetı, mindenki számára 
egyértelmő forma került kialakításra. Az üzleti területek sokszínőségébıl minden egység 
stratégiájában más elem a hangsúlyos, de ez így természetes, hiszen van olyan, akinek több 
ezer, míg másnak csupán tíz partnere van. 

 
Már a marketingstratégia kialakításánál is megjelenik az a vágy, hogy a gazdasági 

szereplık kiszámíthatóvá tegyék a vállalkozások életútját. Ezért vált mára a tervezés igen 
fontos területté a mindennapos életben, sıt, az üzleti siker sokszor csak a jó tervezés 
eredményeképpen alakulhat ki. A tervezés jótékony hatásairól általánosságban Józsa a 
következıket írta: 

• javíthatja a cég piaci pozícióit 
• elısegítheti az optimális üzleti fejlıdést 
• egységes, integrált problémakezelést eredményezhet 

• segítheti a célok megvalósításának ellenırzési folyamatát 
• hozzájárulhat a szervezet rugalmasságának megırzéséhez. [Józsa 2002] 

 
Ezek után nem kétséges, hogy a kommunikáció kialakítása sem nélkülözheti a 

tudatos, jövıbe tekintı tervezést, stratégiaalakítást. 
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Fontos, hogy az IMK fogalma nem választható el attól a módszertıl, ahogy a cég 
definiálja az üzletét és ahogy kiválasztja a kiszolgálandó vevıket. Nemcsak a 
kommunikáció, de maga az üzlet is koordinációt kíván. [Stewart, 1996]  

A sikeres IMK programok tervezésére egy lehetséges jó megoldást kínál Narver és 
Slater (1991) piacalapú megközelítése. Ez a japán „KAIZEN” fogalomban gyökerezik és 
négy lábon áll:  
1. Az elemzés alapjául a vásárló számára létrehozott érték szolgál (nem a termék, 

vagy vállalati funkció). A kommunikáció célja az értéktöbblet, nem a befolyásolás. 
2. Az emberek problémamegoldó folyamataira fókuszál, megkönnyíti a tanulást, 

mivel nem egyszerően a múltban sikeres tevékenységekre válaszolnak. 
3. „Lentrıl felfelé” stratégiát használ, nem programozott, vagy strukturális 

megközelítést. Támogatja a kreativitást és a vásárlást azoknál, akiknek implementálniuk 
kell a stratégiát. 

4. Kiemeli a piacról történı folyamatos visszacsatolás lehetıségét a struktúrák, 
rendszerek, folyamatok és információáramlás támogatását, ami értéket ad, vagy elvesz a 
vásárlótól. [Stewart, 1996] 

A szervezeti piacok jellemzıi meglátásom szerint mind a négy elemnél 
megtalálhatók. Így az értéktöbblet elemzése és a problémamegoldó folyamatra történı 
fókuszálás a beruházási javaknál kulcsfontosságú, hiszen az esetek jó résznél a vevı a 
tudást veszi meg, vagyis azt, hogy az eladó képes lesz a szükséges jószág elıállítására. 
Másrészt a folyamatos visszacsatolás, a stratégiai folyamat ellenırzési lépése az integrált 
kommunikáció szempontjából talán még hangsúlyosabb – különösen a stratégia 
kiépítésének idıszakában – mint a hagyományos kommunikációs megoldásoknál. 

 
Stewart javaslata szerint, ha ezt a piacalapú megközelítést sikerül megvalósítani az 

IMK-ban, akkor elejét vehetjük a sikertelenségeknek, amelyek legtöbbször a vásárlói 
megértés hiányából, vagy a koordináció hiányából adódnak. Nézetét számos siker- és 
bukási tényezıvel támasztja alá. 

A2004-ben, az empirikus kutatásom során megkérdezett hazai vállalatok felének 
volt csupán formális marketing stratégiája, írásos kommunikációs stratégiája pedig csak 
41%-nak, amely egyharmadánál már nem is e szerint végzik a kommunikáció napi 
gyakorlatát.  

A tervek megváltoztatásának gyakoriságára feltett kérdésre a többség az éves 
megújítást jelölte meg, de volt példa a rendszertelen felülvizsgálatra és a 2-4 éve 
idıintervallum megjelölésére is. 

 
A hazai vállalatok körében végezett kutatás eredményeibıl korreláció számítható a 

tulajdonos típusa (hazai, vagy külföldi) és a kommunikációs stratégia megléte, illetve a 
tudatos eszköz-integrálás között. A korreláció méréséhez a Spearman-féle ρs , vagy a 
Kendall-féle τ mutatók alkalmasak, mivel a jelölt változók nem metrikusak. 

A jelenlegi kis mintán gyenge korreláció volt kimutatható a marketing, illetve 
kommunikációs stratégia megléte és a tulajdonos típusa között. Szintén gyenge, a 
korreláció az IMK alkalmazása és a tulajdonos típusa között, és a kapott szignifikancia 
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szintek is alacsonyak ahhoz, hogy következtetéseket vonjunk le, tehát ez a korreláció nem 
bizonyítja azt, hogy a külföldi tulajdonos determinálja az integrációt. 

 
   Marketing 

stratégia 
Kommunikációs 
stratégia 

IMK 
alkalmazása 

Tulajdonosi 
összetétel 

Marketing 
stratégia 

Korrelációs 
koefficiens 

1,00
0 

,347 ,458 -
,062 

  Szignifikancia 
 (2-végő) 

, ,065 ,013 ,750 

Kommunikációs 
stratégia 

Korrelációs 
koefficiens 

,347 1,000 ,268 ,106 

  Szignifikancia 
  (2-végő) 

,065 , ,159 ,586 

IMK 
alkalmazása 

Korrelációs 
koefficiens 

,458 ,268 1,000 ,136 

  Szignifikancia 
  (2-végő) 

,013 ,159 , ,481 

Tulajdonosi 
összetétel 

Korrelációs 
koefficiens 

-
,062 

,106 ,136 1,00
0 

  Szignifikancia 
  (2-végő) 

,750 ,586 ,481 , 

7. táblázat: Spearman-féle korreláció 
Forrás: Saját kutatás 2004. 

 
Fontos, hogy azokban a szervezetekben, ahol – tudatosan, vagy ösztönösen - 

eljutottak az IMK alkalmazásához milyennek ítélik azt. 
Az integrált kommunikáció kifejlesztésének megítélése Bruhn és Boenigk szerint a 

németeknél pozitívabb. A vélemények erıteljes megoszlása alapján náluk ugyanis jobbnak 
ítélik a kommunikációs eszközök összehangolt munkájából adódó elınyöket, mint Svájc 
esetében. [Bruhn, Boenigk, 1999.] 

 
Mint láthattuk a magyar vállalatok gyakorlatában igen alacsony azon vállalatok 

száma, amelyek tudatosan integrált kommunikációt alkalmaznak. A mélyinterjúk ezen 
tapasztalatából kiindulva a személyes megkérdezés során arra a kérdésre kellett 
válaszolniuk a megkérdezetteknek, hogy a kommunikáció stratégiai tervezésével és 
végrehajtásával milyen hatásokat érzékeltek. 13 mondatról fejezték ki a véleményüket egy 
6 fokozatú szemantikus differenciálskálán. A két végpont az „Egyáltalán nem jellemzı” és 
„Teljes mértékben jellemzı” kifejezések voltak. A páros skálafokozatot itt is az indokolta, 
hogy a válaszadók mindenképpen kötelezzék el magukat valamelyik oldal mellett, ne 
válasszák a középsı értéket. 
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Érzékelt hatások Kapott értékek megoszlása (%) Súlyozott 
átlag 1 2 3 4 5 6 

Jövőkép megteremtése ,0 20,0 20,0 12,0 24,0 24,0 4,1 
Pontos kommunikációs célok ,0 10,3 31,0 17,2 20,7 6,9 3,8 
Intenzívebb kommunikáció ,0 10,3 20,7 37,9 3,4 13,8 3,9 
Hatékonyabb kommunikáció ,0 3,4 17,2 44,8 13,8 10,3 4,1 
Kommunikációs célcsoportok 
meghatározása 

,0 13,8 27,6 13,8 13,8 17,2 3,9 

Stratégiai szemléletmód ,0 10,7 14,3 25,0 28,6 7,1% 4,1 
Tudatosabb eszközhasználat ,0 6,9 20,7 27,6 20,7 13,8 4,2 
Szinergia a kommunikációs 
eszközök között 

3,4 10,3 24,1 27,6 17,2 3,4 3,6 

Kommunikációs üzenet megalkotása ,0 13,8 20,7 27,6 24,1 3,4 3,8 
Marketing mixre gyakorolt pozitív 
hatás 

3,4 10,3 20,7 27,6 20,7 3,4 3,7 

Ellenőrzési lehetőség ,0 27,6 27,6 20,7 3,4 3,4 3,1 
Vállalati imázs erősödése ,0 3,4 17,2 41,4 17,2 10,3 4,2 
Elkötelezettebb munkatársak ,0 6,9 31,0 27,6 17,2 3,4 3,8 
8. táblázat: A stratégiai kommunikációtervezés érzékelt hatásai erısségének megoszlása 

Forrás: Saját kutatás 2004. 
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32. ábra: A stratégiai kommunikációtervezés érzékelt hatásai erısségének 

megoszlása 
Forrás: Saját kutatás 2004. 
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Az egyes tényezık kapott értékeinek súlyozott átlaga szerint a legerısebben a 
tudatosabb eszközhasználat, a vállalati imázs erısödése szerepelt, de a jövıkép 
megteremtése, a hatékonyabb kommunikáció és a stratégiai szemléletmód is 4 fölötti 
átlagos értéket kapott.  
Beigazolódik tehát az a nézet, mely szerint a kommunikációs eszközök integrálása pozitív 
hatásokkal bír a vállalat életére. A pozitívum a menedzsment és a tulajdonosok 
szempontjából legnyilvánvalóbb, és leginkább elvárt megvalósulása a bevételek, a profit 
növekedésében manifesztálódik. Ami számunkra azonban fontosabb – és ez hozza a hosszú 
távú eredményeket – a vállalatról kialakult egységes kép, a belsı és külsı identitás 
kialakulása.  Nem fontos ezt integrált marketingkommunikációnak hívni, a mögötte lévı 
tartalom a fontos. 

 
Tézis 8:  
Az integrált kommunikáció megjelenése a tudatosabb eszközhasználatban, a 
hatékonyabb és intenzívebb kommunikációban manifesztálódik, valamint a vállalati 
imázs erısödésében.  
Legkevésbé az ellenırizhetıség az, amelyet a vállalati kommunikátorok az 
integrálástól várnak, tapasztalnak. Ez megjelenik a mindennapok munkájában is, 
hiszen a vállalatok több, mint felénél nem ellenırzik a kommunikáció hatékonyságát. 

A tézis utolsó mondatának igazolása a 9.6. fejezetnél található. 
 
Integráció a kommunikációs stratégia kialakításában  
 
Kotler a következıképpen fogalmazta meg az integrált marketingkommunikáció 

kialakításának lépéseit: 
1. a kommunikációval kapcsolatos költségvetési tételek átvizsgálása a vállalat minden 

részében 
2. új, komplex teljesítményértékelés bevezetése 
3. adatbázisok kialakítása 
4. a vállalat és termékei összes kontaktuspontjának meghatározása 
5. külsı és belsı meghatározó trendek elemzése 
6. üzleti- és kommunikációs tervek kialakítása a lokális piacokra 
7. lokális tervek integrálása a globális kommunikációs stratégiába 
8. marketingkommunikációért felelıs vezetı kinevezése 
9. egymáshoz illeszkedı témák, hangvétel, minıség meghatározása a kommunikációs 

munkában 
10. kizárólag csapatjátékosok alkalmazása 
11. az IMK összekapcsolása irányítási, vezetési módszerekkel a vállalati 

menedzsmentbe. 
 
Ahhoz azonban, hogy ez a 11 pont megvalósuljon, a vállalat számára 

kulcsfontosságú a kommunikációs stratégia kialakítása lépésrıl lépésre, majd a mőködtetés 
folyamatában e pontok megvalósítása. 
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A 33. ábra bemutatja a marketingkommunikáció kialakításának klasszikus 
folyamatát. 

 
Mint minden stratégiaalkotásnál, a kommunikáció területén is egy általános 

helyzetelemzésbıl kell kiindulnunk, amit a stratégiai tervek, célok megfogalmazása követ. 
Ezt kell lebontanunk kézzelfogható akciókra, majd a megvalósítás és az ellenırzés 
következik, amely egy következı folyamat kiindulópontja is lehet. 

 
Az integrációs törekvésnek a folyamat számos pontján meg kell jelennie. A széles 

körben elfogadott megközelítés szerint ez a következı pontokon jelenik meg elsısorban: 
1. Integráció a kommunikációs célcsoportban – vagyis minden kommunikációs akció 

célcsoportja egy és jól meghatározott. 
2. Integráció a kommunikációs tartalmakban – azonos üzenet minden csatornán 

keresztül. 
3. Integráció a kommunikáció megjelenésében – azonos stilisztika. 
4. Integráció a kommunikáció idızítésében – egymást kiegészítı és erısítı 

megjelenések. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33. ábra: A marketingkommunikáció kialakításának klasszikus folyamata 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

Cél-imázs megtervezése 

2. Kommunikáció céljainak maghatározása 

6. Költségvetés meghatározása 

4. Stratégia, üzenet 
megtervezése 

 Kommunikációs csatornák kiválasztása 

7. Döntés a promóciós mixrıl 8. Eredmények felmérése 

Marketingkommunikáció irányítása, koordinálása 

1. Helyzetelemzés 

3. Célközönség meghatározása 

Vállalati stratégia 

Marketingstratégia 

Forrás – Ki mondja? 

Forma – Hogyan mondjuk szimbolikusan? 

Szerkezet – Hogyan mondjuk logikusan? 

Tartalom – Mit mondjunk? 

Jelenlegi imázs felmérése 

5. Intézkedések kidolgozása 
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A fenti folyamat a menedzsment-elvek érvényesülésével nagyban megváltozott. 
Míg a modellben szereplı elemek többé-kevésbé azonosak, addig nem egy lineárisan 
felépülı folyamattal találkozunk, hanem olyan modellel, amely minden eleme hatással van 
a másikra. A modern kommunikációs gyakorlatnak ez sokkal inkább megfelel.  

A folyamatnak nincs eleje és vége, hiszen a gyakorlati életben sem újból és újból 
elkezdıdı, majd befejezıdı kommunikációs stratégiával találkozunk. A tervezés szólhat 
egy adott idıszakra, naptári évre vagy néhány éves idıszakra, de a kommunikációs lépések 
szorosan egymásra épülnek és mint ilyenek folyamatos körforgásban vannak. 

 

 
 

34. ábra: Az integrált kommunikáció menedzsmentfolyamata 
Forrás: Bruhn 2005 

 
Bruhn az egyes marketingeszközök stratégiájának kialakításánál a fentihez hasonló 

módszert javasol. E szerint hasonló elemek kölcsönhatásával találkozunk, de már egy-egy 
eszközre szabottan. A következı ábrán szereplı modell valamennyi kommunikációs 
eszköz kialakítási folyamatára értelmezhetı. 
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35. ábra: Az egyes marketingeszközök menedzsmentfolyamata 

Forrás: Bruhn 2005 
 
Végül, mintegy szintetizálva a vállalati kommunikációs feladatokat a következı 

modellhez jut.  
 

 
36. ábra: A menedzsmentfolyamatok összekapcsolása a tervezésben 

Forrás: Bruhn 2005 
 
Ebben a modellben csupán egyetlen marketingeszköz menedzsmentfolyamatát 

ábrázolja, de természetesen valamennyi ott található, a menedzsmentfolyamatok tervezési 
győrőjében. A győrő és a belsejében található folyamatok egymásra hatással vannak 
mindkét irányban: az összvállalati kommunikáció hat az egyes eszközök kialakítására, míg 
az egyes eszközök is nyilván befolyásolják a kommunikációs stratégiát. 

Ezzel mintegy összekapcsolja a tervezési feladatokat az eszközök és a 
menedzsmentfolyamat között ugyanúgy, mint az egy konkrét folyamatban szereplı 
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elemeket. A modell így a kétdimenziós térbıl kilép, csak a könnyebb ábrázolhatóság miatt 
szerepeltet egyetlen eszközt a középpontban. 

 

8.1. Helyzetelemzés 
 
Mint minden piacon, az beruházási termékek piacán is erıteljesen hatnak a 

környezeti feltételek, melyek felmérésére a máshonnan már jól ismert STEEP elemzés 
megfelelı kereteket adhat. Iparáganként különbözıek a társadalmi elvárások, de 
ugyanakkor a rájuk vonatkozó jogi szabályozások az ország valamennyi vállalatára nézve 
azonosak. 

A helyzetelemzésnél nem szabad elfeledkeznünk a versenytársak magatartásáról, 
így többek között döntés tárgyát képezheti, hogy célszerő-e azonos eszköz használata, 
hasonló esemény szponzorálása, kötıdik-e valami a konkurens imázs-hoz, illetve a 
sikereikbıl, kudarcaikból is messzemenı következtetéseket vonhatunk le.   

Fontos felmérnünk, hogy a partnerekben, a cégrıl kialakult kép milyen, de 
legfıképpen, hogy tisztán látja-e mindezt a vállalat. Nagy veszélyt jelent, ha nem mérjük 
fel a rólunk kialakult képet, leginkább, ha felülértékeljük azt. 

A kommunikációs stratégiát megalapozó helyzetelemzés egy szituáció-elemzési 
feladat, amelyhez Bruhn a következı sémát adja: 

• A kommunikációs probléma tudatosítása 

• A fı versenytárs kommunikációs magatartásának megismerése 
• A múltbeli kommunikációs eszközök hatékonyságának tudatosítása, mérése 

• A vevıi, ügyfélmagatartás tendenciáinak megismerése 
• Trendek, életstílusok összefoglalása, elırevetítése 
• Új kommunikációs lehetıségek meghatározása 

• Kommunikációs versenyelınyök meghatározása 
• Eddig nem használt kommunikációs erıforrások feltárása 

• Belsı korlátok, munkatársi reakciók kezelése 
• A kommunikációs teljesítmény-deficitek feltárása [Bruhn 2005] 

 
A helyzetelemzésnél a kommunikációs mix keretfeltételeit elsısorban a cég 

marketingcéljai és lehetıségei adják. Iparáganként különbözıek a társadalmi elvárások, és 
a törvényi szabályozás változásai is kihatnak a kommunikációs mix alakítására, a mai mix 
hamarosan elavulttá, vagy nem engedélyezetté válhat. Használjon a cég az elemzésre 
akármilyen technikát, néhány tényezı vizsgálata elengedhetetlen. Smith a következık 
áttekintését javasolja a helyzetelemzés során: 

• Várható reakciók 

• A termék / szolgáltatás jellege 
• Piaci struktúra (részesedés, növekedés és koncentráció) 
• Rendelkezésre álló források. [P.R. Smith, 1994.]. 

 
Az IMK fentebb tárgyalt elınyei túlmutatnak a lehetséges félreértelmezéseken, 

hiszen egyre több vállalat vallja magáénak e nézetet. A kényszerítı erı vélhetıen a külsı 
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feltételekre szükséges válaszadás, hiszen Bruhn és Boenigk is rámutat, hogy az integrált 
kommunikáció bevezetésének okaként a cégek elsısorban a kommunikációs eszközök 
növekvı idıfelhasználását, valamint a fogyasztók egyre súlyosabb információs 
túlterheltséget említették. A tartós és napi fogyasztási cikkeket elıállító vállalatok így az 
eszközök ilyen irányú összehangolását tekintik egy kitörési pontként, hogy 
valamiféleképpen kiemelkedjenek versenytársaik közül. Az ipari javakat elıállító 
vállalatok a vezetés nemzetköziesedését helyezték ugyanakkor az elıtérbe mindkét 
országban. A vállalatok az integráció bevezetésének céljaként az alkalmazott eszközök 
hatásszinergiájának elérését és a vállalatról, illetve termékrıl/szolgáltatásról közvetített 
egységes kép elérését jelölték meg. Úgy vélik, hogy a célcsoportban ezáltal javítható a 
tanulási hatás és jobban megkülönböztethetik magukat a konkurenciától. Érdekes 
eredménye a kutatásnak, hogy az osztályok közötti fejlettebb kooperációs készség is 
megjelent a prioritások között. [Bruhn, Boenigk, 1999.] 

A magyar vállalatok esetében vizsgálat alá került az is, hogy, amennyiben 
kidolgozták a vállalat kommunikációs stratégiáját, milyen okok vezettek ehhez. Az 
összehasonlíthatóság kedvéért az elıre megadott tényezık nagy része egyezik a Bruhn és 
Boenigk kutatásában bemutatottakkal. 

 

 
Válaszok megoszlása (%) Súlyozott 

átlag 

1 2 3 4 5 6  

Erősödő reklámverseny 9,4 7,6 7,6 1,8 7,6 5,9 2,88 

Partnerek információs 
túlterheltsége 

44,4 27,8 16,7 5,6 5,6 ,0 2,00 

Kommunikációs eszközök 
növekvő időigénye 

27,8 38,9 27,8 5,6 ,0 ,0 2,11 

Bővülő médiakör 17,6 29,4 29,4 17,6 5,9 ,0 2,65 

Hasonló reklámok 11,1 5,6 22,2 33,3 22,2 5,6 3,67 

Értékesítési oldal 
nemzetköziesedése 

22,2 22,2 11,1 11,1 22,2 11,1 3,22 

Személyi változások 61,1 16,7 16,7 5,6 ,0 ,0 1,67 

Tanácsadó változása, ill. 
tanácsa 

56,3 12,5 6,3 18,8 6,3 ,0 2,06 

Konkurencia nyomása 5,9 5,9 35,3 23,5 23,5 5,9 3,71 

Imázs javítás igénye ,0 5,9 29,4 11,8 35,3 17,6 4,29 

9. táblázat: A kommunikációs stratégia kidolgozásához vezetı külsı okok 
megoszlása és súlyozott átlaga a válaszadó cégeknél 

Forrás: Saját kutatás, 2004. 
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A magyar helyzet némiképp eltér a bemutatott német kutatás eredményeihez 
képest. A súlyozott átlagok szerint az imázs-javítás kapta a legnagyobb értéket, 
közvetlenül ezt viszont a nemzetközi példában is megjelenı nemzetköziesedést is 
megtaláljuk viszonylag magas értékkel. 

A kutatás ezen eredménye bizonyos fokig a magyar döntéshozók tájékozatlanságára 
utal, nem ismerik kellıképpen a környezetüket, sokkal inkább a megérzésekre, személyes 
tapasztalatokra hivatkoznak. 

 

8.2. Célok a kommunikáló vállalat számára 
 
A kommunikációs stratégia megvalósulása több szinten szükséges: elsısorban az 

integrált kommunikáció, mint összkommunikáció-szintő stratégiai tervezésben kell 
megjelennie, ami az egységes, vállalati és marketingkommunikációt jelenti. ezt követi a 
kommunikációs eszközök stratégiai tervezése, ami nem más, mint a kommunikációs 
szakmaterületek szintje (Reklám, PR, SP, HR, szponzorálás, stb.), amit végül a taktikai 
szintő tervezés zár le. 

 
A vállalat kommunikációs céljai két nagy csoportba oszthatók: 
1. Vállalattal kapcsolatos célok: 

1. vállalati név ismertté tétele, goodwill erısítése 
belsı PR cél: dolgozói lojalitás mélyítése, munkatársak motiválása 
2. kapcsolattartás eszköze, például a „hospitality”: szponzorált 

eseményen, vagy szponzorált személy részvételével szervezett vendéglátás az 
ügyfelek számára. 

• imázs-transzfer 
• imázs-stabilizálás 
• imázs-változtatás 

• a Corporate Identity céljainak megvalósulásához való hozzájárulás 
• vállalat és terméke iránti elkötelezettség 

• közvetlen reklám és tömegkommunikációs médiumlehetıség szervezése 
 

2. Termékkel kapcsolatos célok: 
3. termék bevezetésének támogatása 
4. termék pozicionálása 
5. közvetlen értékesítés növelése (véleményirányítók bevetése) 
6. speciális referenciák  
7. termék ismertségének fokozása 

• ismertségi szint stabilizálása 
• a célcsoportok jobb elérése 

• új célcsoportok megnyerése 
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Nem csupán a vállalati és kommunikációs célok között értelmezhetı bizonyos 
hierarchia, hanem a kommunikációs célok kialakításánál is figyelembe kell vennünk alá- és 
fölérendeltségi viszonyokat. 

 

 
37. ábra: A kommunikációs célok hierarchiája 
Forrás: Bruhn 2005.nyomán saját szerkesztés 

 

8.3. Célcsoport kiválasztása 
 
Az, hogy milyen célcsoportot kívánunk elérni, sok tényezıtıl függ. Célcsoport 

lehet a jelenlegi vagy potenciális vásárlók, lakosság, közvetlen környezet, alkalmazottak 
köre, döntéshozók, érdekképviseletek, stb.  

Fontos tekintetbe venni a vevıink érdeklıdési körét, különösen, ha élni szeretnénk 
a korábban említett hospitality lehetıségével. A különbözı eseményeken akár 
termékbemutató is rendezhetı, illetve például versenyeken a jó eredmények bizonyítják 
termékünk, szolgáltatásunk elınyös oldalait (speciális referencia szerzése).  

A közvetlen környezet megnyerésében hasznos lehet a helyi klubok, sportolók, 
mővészek, oktatási intézmények támogatása, ezáltal pozitív, törıdı kép festése a 
vállalatról.  

Az integrált marketingkommunikációnak való megfelelés feltételezi, hogy 
valamennyi kommunikációs aktivitás célcsoportja megegyezzen, és ez pontosan lefedje a 
vállalat értékesítési célcsoportját, mint arról korábban már szó esett az integrált 
marketingkommunikáció összetevıi címő részben. 

 

8.4. Az üzenet kialakítása és kampányok tervezése 
 
Hogyan szervezzen meg egy vállalat egy konkrét üzenetet? 
A kommunikációelméleti alapok szerint egyrészt minden üzenet alapegysége 

maguk a gondolatok, amit a kommunikációs folyamat adója továbbítani szeretne, másrészt 
nyelvi formába kell öntenünk az üzenetet. Ez természetesen csak azzal a kiegészítéssel 
érvényes, hogy igen sok esetben alkalmazhatók nem verbális – vizuális – üzenetek 
önmagukban, vagy a verbális üzenetekkel kiegészítve.  

1.szint: Az egész 
kommunikációra érvényes 

2. szint: Célcsoportok 
szerinti differenciálás 

3. szint: Kommunikációs 
kontaktusok szerinti differenciálás 
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Harmadrészt úgy kell az üzenetet eljuttatni a fogadó személyhez, vagy csoporthoz, 
hogy az pontosan és biztosan eljusson hozzá, valamint képes legyen az értelmezni.  

 
A kommunikációs üzenetek integrálása egy igen összetett feladat. Elsı ránézésre 

azt gondolhatjuk, hogy mi sem egyszerőbb annál, hogy a kommunikációs munkánk 
valamennyi területén ugyanazt az üzenetet közvetítsük. Ahhoz, hogy ez valóban így legyen 
elıször úgynevezett kommunikációs vezérelvek (vezérgondolatok) megalkotása a 
feladatunk, amelyek alapvetı kijelentések a cégrıl, avagy egy márkáról, melyek a 
pozícionálás legjelentısebb elemeit tartalmazzák. Ezek a vezérgondolatok a következı 
jellemzıkkel bírnak:  

• Relatíve magas az absztrakciós szintje.  

• Több megjelenési formán is megvalósítható, átvihetı. (szimbólum, logo, betőtípus) 
• Létezik egy kommunikációs „kulcselem”. 
• Az egységes megjelenés (kép) a tartalomból (kommunikációs vezérgondolat) és a 

formai megjelenésbıl tevıdik össze. 
• Unique Communication Proposition (UCP) 

• A kommunikációs üzenetek „egységét” képezi.[Bruhn 2005] 
 
Az üzenet – amennyiben verbális – szavakból, mondatokból, bekezdésekbıl áll. 

Ezek egymáshoz viszonyított helyzete, illetve a szinonimák közül általunk kiválasztott 
módozatok is befolyásolják a korrekt, a kezdeti célunknak megfelelı értelmezést. 

Számos tanulmány foglalkozik az üzenetek, vagy közlemények megszervezésének 
problematikájával. A szervezés, kezelés, csoportosítás, rendezés, strukturálás kifejezések 
merülnek fel ezzel kapcsolatban, de ez inkább a kommunikációelméletek, mint a szigorúan 
vett marketingkommunikáció témája, holott nehéz a határvonal meghúzása a két terület 
között. A problémakör megvilágítására egy kommunikációelméleti összefoglaló 
tanulmányt hívok segítségül, amely ugyan már néhány évtizede keletkezett, de 
érvényességét mutatja, hogy a szekértık mai napig is kiváló ismertetésének tartják e 
területnek. Az egyes szakaszoknál természetesen megteszem a szükséges megjegyzéseket a 
marketingkommunikációba történı alkalmazáshoz.  

 
Mikor kommunikálunk szükséges a mondanivaló megszervezése, hiszen e nélkül a 

szavak tökéletes véletlenszerőséggel követnék egymást. Számunkra az a kérdés, hogy 
léteznek-e hatékonyabb szervezettségi sémák, vagyis két, szervezett (vagyis értelmes) 
szófolyam közül jobb-e egyik a másiknál.  

 
Kutatások vizsgálódtak ebben a témában, álljon itt egy rövid összefoglalása 

ezeknek, a meggyızést célzó kommunikációra vonatkozóan. 
Elsı sorban az ismertséget kell említenem. Joggal várjuk el, hogy a kommunikátor 

valamilyen ismert sémát alkalmazzon. Bettinghaus szerint ez lehet a tér sémája, az idırend, 
a deduktív és az induktív rend, a pszichológiai szervezés, a problémamegoldás rendje, 
valamint az oksági rend. 
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A tér sémája a földrajz, vagy a tér terminusai szerint szervezi anyagát, míg az 
idırend a probléma kialakulásának idıbeliségét követve vezet rá a megoldásra.  

A deduktív rend feltételezi, hogy az általános gondolatoktól jutunk el a speciális 
megoldásig, míg az induktív rendet követı kommunikátor megpróbálja elérni, hogy a 
hallgató együtt gondolkodjék vele. A következtetések levonása történhet nyíltan (explicit) 
és léteznek olyan esetek is, mikor a hallgatóságra bízzuk a konklúzió megfogalmazását 
(implicit). 

A pszichológiai szervezés Alan Monroe által javasolt öt lépése a következı: 
• figyelem felkeltése 
• a szükséglet jelzése 

• a kielégítés jelzése 
• a kézzelfoghatóvá tétel 
• a cselekvés konkretizálása. 

A problémamegoldás rendje népszerő rendezési séma. Részletesen taglaljuk a 
fennálló problémát, majd lépésrıl lépésre megadjuk a megoldás módját. 

Az oksági rendet alkalmazó kommunikátor nem csupán a problémára, de annak 
okára is rávilágít. [Bettinghaus in Horányi 2003.]. 

 
Ezek voltak tehát a legfontosabb sémák, arra viszont nincs eredményünk, hogy 

valamelyik módszer hatékonyabb lenne a másiknál. Adott szituációban, hallgatóság mellett 
és probléma esetén kell eldönteni, hogy melyiket alkalmazzuk.  

Kérdéses egy üzenet megfogalmazásakor, hogy milyen sorrendben helyezzük el a 
rövidebb és hosszabb, a jobb és rosszabb részeket, érveket. Reagálnak-e egyáltalán az ilyen 
változtatásokra az emberek?  Szükséges-e egyáltalán bemutatni a hátrányos oldalakat? 

Az ipari marketing kommunikációja általában bonyolultabb, összetettebb 
üzeneteket tartalmaz, mint a B2C kommunikáció tömegmédiában sugározott reklámjai. 
Éppen ezért fontos kitérnünk a több üzenetet is tartalmazó kommunikáció tartalmi 
kérdéseire.  

 
Több kommunikációs érv megjelenítése a kommunikációs üzenetben 
 
Sok esetben nemcsak egy érv közvetítés a célunk, tehát döntenünk kell az üzenet 

sorrendiségérıl.  
Fokozásos sorrendnek nevezzük, mikor a legfontosabb elem kerül a közlemény 

legvégére, ejtésesnek a fordítottját. Piramidális elrendezés esetén az anyag közepén 
található a leghangsúlyosabb momentum. A végeredményt vizsgálva primátus 
effektusaként definiálják, mikor az anyag elején található érv érte el a legnagyobb hatást, 
és frissesség effektusa, mikor a legutolsó volt a leghatásosabb.  

Lund és Knower eredményei a primátust találták hatékonynak. Két írásos 
közleményben csupán a sorrend változásának hatásával igazolták hipotézisüket. 
Másrészrıl Hovland és munkatársai a sorrend attitődváltozásra gyakorolt hatásait 
elemezték. E közben azonban nem sikerült a fenti eredményt újra igazolniuk, mivel a 
három vizsgált csoportból csak az egyik mutatta a primátus-effektust, míg a másik kettı 
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gyenge frissességi effektust állapítottak meg. Megismételték a kutatást, de végül egyik 
hatás mellett sem tudtak meggyızı bizonyítékot felsorakoztatni. Arra jutottak, hogy más 
változók is befolyásolják a sorrendiség hatását mind az írásos, mind az élıszavas 
kommunikáció esetében. 

Ugyancsak végeztek kutatásokat Gulley és Berlo, de ık sem találtak statisztikailag 
kimutatható különbséget a fokozásos, lejtéses és piramidális struktúra eredményei között. 

Sponberg, Gilkinson és Sikkink külön-külön némileg a frissesség effektusát 
támasztják alá, így a fokozásos sorrendet támogatják. 

Cromwell a lejtéses sorrendet találta nagyobb hatásúnak.   
[Bettinghaus in Horányi 2003.] 
 
A fentiekbıl is kitőnik, hogy nehéz bármilyen következtetést levonni a helyes 

sorrendre vonatkozóan, de az biztos, hogy a szöveg közepén elhelyezett érv nem lesz olyan 
hatásos, mintha az elején, vagy a végén lett volna. Az elsı és utolsó pozíció közül 
némiképp a legfontosabb üzenet végsı bemutatása látszik hatékonyabbnak, de a sorrend 
mellett még igen sok tényezı befolyásolja a teljes üzenet célba juttatásának és a kívánt 
eredmény elérésének hatékonyságát.  Így például a hallgató, olvasó megelızı attitődje, a 
közlemény erıssége, a vevı elkötelezettsége mind befolyásolóak lehetnek.  

Ha például korábban nyilvánosan elköteleztük magunkat valami mellett, akkor igen 
kicsi a valószínősége a meggyızésnek. Tehát egy berendezés értékesítésekor a selling 
center szereplıjének a kompatibilitási problémák mellett pszichológiai tényezıket is 
számításba kell vennie kommunikációja során.  

Hovland arra is rámutatott, hogy mikor a kommunikátor ellentmondó információkat 
közöl a sorrendben korábban szereplı érv erısebb hatással bírt. Cohen a sorrend és az 
anyag relevanciáját vizsgálta és arra a következtetésre jutott, hogy hatásosabb a 
kommunikáció, ha elıbb elmagyarázzák, miért lényeges a probléma, majd ezt követi az 
információ.  

Cohen és McGuire is rámutatott, hogy valószínőbb az attitődváltozás abban az 
esetben, mikor a közlemény elején szerepelnek a célcsoport számára kívánatos dolgok. 
[Bettinghaus 1968.]  

Ez nem más mint a klasszikus kommunikációs modellek figyelem-felkeltési fázisa. 
Fentiek rámutatnak tehát, hogy a sorrenden kívül igen sok tényezı befolyásolja 

még a közlemény hatásosságát, tehát ismét igaznak bizonyul az a korábbi megállapításunk, 
hogy mindig a konkrét szituáció dönti el az alkalmazandó szerkesztési módot, struktúrát.  

 
A legtöbb üzenetnek vannak elınyös és kevésbé elınyös oldala is a vevı számára. 

Tudatnunk kell-e vele a számára hátrányos információkat is? A tisztesség és a hosszú távú, 
mindkét fél számára elınyös üzletkötés mindenképpen ezt támasztja alá, tehát már csak az 
a kérdés, hogy hogyan, hol, mikor kell ezt megtennünk ahhoz, hogy a legkevésbé 
befolyásolja hátrányos módon kommunikációs célunkat. A nem üzleti célú 
kommunikációban is hasonló helyzettel találkozunk, különösen a szennyezı ipari 
vállalatok esetében, a korrekt tájékoztatás elengedhetetlen. 

A kommunikációkutatás ezzel a problémával az egy-, illetve kétoldalú 
kommunikáció címszavai alatt foglalkozik. Két kutatást említek itt ezzel kapcsolatban. Az 
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elsıben Hovland, Lumsdiane és Sheffield a meggyızési céllal egybehangzó adatokkal 
együtt közölték a probléma másik oldalát bemutató adatokat is, viszont az összefoglalásban 
csak a meggyızésre szánt információkat hangsúlyozták. Eredményeik szerint az egyoldalú 
kommunikáció meggyızıbb volt ugyan, de csak az alacsonyabban iskolázottak körében, 
illetve azoknál, akik eredetileg is a közölt érvek mellett álltak, így megerısítette ıket a 
kommunikáció. A legalább középfokú végzettségőek között a kétoldalú kommunikáció a 
hatékonyabb. [Bettinghaus 1968.]  

Mivel az ipari marketing döntéshozói jellemzıen a magasabban kvalifikált 
csoportokból kerülnek ki, így nem kérdéses, hogy csakis a korrekt tájékoztatás, a kétoldalú 
kommunikáció jöhet számításba. 

 
A másik kutatási módszer Thistlethwaite, Kamenetzky és Schmidt nevéhez főzıdik. 

İk a kommunikáció álláspontjával ellentétes érveket cáfolták, tehát nem csupán 
megemlítették azokat. Sorrendben elıször kifejtették a kommunikáció céljául szolgáló 
érveket, majd az azokkal ellentéteseket és végül cáfolták e második csoportba tartozó 
információkat. Az elsı sorozatban egyszerően kijelentették, hogy téves az ellentétes érv, 
míg a másodikban részletesen meg is magyarázták az ellenvetés okait.  

Arra a következtetésre jutottak, hogy az ellentétes érveket említı és cáfoló 
szövegek erısítették az ellentétes attitődöket, míg a cáfolatos szövegeket olyannak ítélték, 
mint amelyek alattomos módon igyekeztek pártatlannak tőnni. 

Vagyis óvatosan kell bánni az ellentétes érvek felsorakoztatásával, nem olyan 
egyértelmő a kép, mint azt fentebb kijelentettük. Ugyan a magasabban képzettek között 
erısebb a hatás, de itt sem állítható ki egyértelmő és erıs attitődváltozás.  

A kétoldalú kommunikáció mindenesetre „immunizálhatja” a hallgatóságos a 
késıbbi információkkal szemben, kész válaszokat adhatnak azok elutasítására, ugyan volt 
olyan kutatás is, amely ennek pontosan az ellenkezıjét mutatta be (Hovland, Campbell és 
Brock vizsgálataiban azok, akik csak egyoldalú kommunikációt hallottak sikeresebben és 
odaadóbban érveltek az ellentétes kommunikációra történı reagálásukban). [Bettinghaus in 
Horányi 2003]  

A kutatások eredményeit Bettinghaus a következıképpen összegezte: 
„  a) A kétoldalú közlemények magasabb iskolai végzettségő hallgatóságok 

esetében látszanak hatékonyabbnak. 
 b) A kétoldalú közlemények elınyösebbnek látszanak akkor, ha a 

hallgatóság eredetileg nem ért egyet a kommunikátor álláspontjával. 
 c) A kétoldalú közlemények elınyösebbnek látszanak akkor, ha várható, 

hogy a hallgatóságot a kommunikátor álláspontjával ellentétes közlemények is elérik. 
 d) Az egyoldalú közlemények hatékonyabbak akkor, ha a vevı már eleve 

egyetért a forrással, feltéve, hogy a vevı minden valószínőség szerint késıbb sem hall 
ellentétes közleményeket.” [Bettinghaus in Horányi 2003.]  

 
Végezetül az induktív és deduktív elrendezés hatékonyságát vizsgáljuk. Ezeket 

logikai elrendezésnek is nevezik, hiszen elvileg az induktív, vagy deduktív struktúrát fel 
kell ismernie a hallgatóságnak, ami így könnyebben értelmezhetı a számára és így 
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valószínőbb a kommunikációs cél beteljesülése. A kutatások azonban azt mutatták, hogy 
nem található különösebb hatás-változás az alkalmazásuk során.  

Knower egyik közleménye „logikus” formában mutatta be az érveket, míg a 
másodikban a hallgatók szükségleteire támaszkodott és érzelmi érvekkel operált. Eltérést 
nem mutatott ki a két közlemény attitődváltozásra gyakorolt hatásossága között.  

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a logika alkalmazása az üzenetek 
szervezésében nem használható, hiszen például a szillogizmus esetén, amennyiben az elsı 
két állítást igaznak fogadjuk el, akkor a következtetés is igaz.1 

Lefford a szillogizmusok vizsgálata során bemutatta, hogy a tévedések a saját 
elfogultságunk irányába esnek. Nehezebbe ítéljük meg az érzelmi töltéső tartalmú 
szillogizmusok érvényességét, mint a számunkra semleges tartalmúékat.  

Ugyanezt találta Bettinghaus is, csak ı korábban begyakoroltatta a vizsgált 
emberekkel a szillogizmusok bírálatát. A begyakorlás segített ugyan, de, ha mégis 
tévedtek, akkor azt a saját elfogultságuk irányába tették.  

Feather kimutatta, hogy a szillogizmusok elfogadásának tendenciája pozitívan 
korrelál azzal, hogy milyen erıs a hallgatóság attitődje a következtetéssel kapcsolatban.  

Van-e tehát érzékelhetı különbség a logika alkalmazása esetén? Valószínőleg 
hasznos, ha az üzenet elrendezése logikus. Ha a kommunikátor belecsempészi 
mondanivalójába a „nem logikus, hogy…?” szófordulatot, akkor az általa elért eredmény 
valamivel jobb hatást érhet el, mint e nélkül. [Bettinghaus in Horányi 2003.] 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ugyan számos kutatás foglalkozik az üzenetek 
elrendezésének problémájával de egyik sem képes szignifikáns módon alátámasztani 
hipotéziseit. A kommunikáció mindenestre sikeresebb, ha az üzenet logikus, vagy annak 
látszik. 

 
Kampányok szervezése 
McQuail a kampányok hatásmechanizmusát vizsgálva felhívja arra a figyelmet, 

hogy nem feltétlenül csak egyetlen egy üzenetre kell összpontosítanunk, hiszen a 
célcsoport sem homogén, így, ahogyan az alkalmazott csatornák is sokszínőek, az üzenet 
tárgya is differenciált kell, hogy legyen. Nála a befolyásolási folyamat a kampányban úgy 
épül fel, hogy a különbözı hatások függnek a szőrıfeltételektıl és a releváns közönség 
elérésétıl [McQuail 1994]:  

 
Kollektív forrás  → Több csatorna → Sok üzenet → Szőrı feltételek (figyelem, 

észlelés, csoport-helyzet, motiváció) → Változó nyilvánosság (célzott vagy nem célzott) 
→ Hatások (Kognitív, érzelmi, viselkedési) 

 
Felhívja arra is a figyelmet, hogy a kampány tulajdonképpen egyéneken keresztül 

hat, így hasonlóan tárgyalható a kampány hatásainak elemzése, mint amikor egyéneket 

                                                 
1 A klasszikus szillogizmusra példa a következı: Minden ember halandó – Szókratész ember – Szókratész 

halandó 
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vizsgálunk. Azonban a kampány sokkal szervezettebb, mint egy egyén felé irányuló 
egyszeri kommunikációs akció, így épül fel a fentebb bemutatott modell. A modell 
bemutatja, hogy a kampányok esetében sok, különbözı médiumon keresztül terjesztett 
üzenettel van dolgunk. Az, hogy mennyire sikerül a kívánt hatást elérni függ a csatornák 
természetétıl és az üzenet tartalmától.  

A kampányok további jellegzetessége, hogy azzal a céllal kerülnek kialakításra, 
hogy a korlátozott mennyiségő közfigyelem, cselekvés, vagy pénz újraelosztásra kerüljön. 

 
Ki kell térnünk a modellben bemutatott szőrıfeltételekre, hiszen ezek csökkentik – 

kisebb, vagy nagyobb mértékben – a kommunikáció kívánt hatását. Ezek gátolhatják meg 
az üzenet eljuttatását a célcsoporthoz.  

A figyelem nélkül nem tud létrejönni hatás, nagysága attól függ, hogy mennyire 
érdekes, vagy releváns a célközönség számára a közvetített tartalom, valamint a vevı 
motivációjától és fogékonyágától, valamint magától a csatornától.  

Hiába van meg azonban a kívánt mértékő figyelem, az észlelés határozza meg, 
hogyan értékelik, értelmezik az üzenetet, megfelel-e a kampány elindítójának céljainak, 
így például vizsgálatok mutatták ki az ún. bumeránghatást.  

A csoportok annyiban vesznek részt az üzenetek célba jutási folyamatában, 
amennyiben a csoporthőség, vagy annak hiánya következményeként az üzeneteket 
figyelembe veszik és elfogadják, vagy elutasítják.  

A motiváció a befogadók elégedettségének várt mértéke. Ez képes a tanulást és az 
attitődváltozást is befolyásolni. 

A szőrıfeltételek együttesen határozzák meg, kiket ér el a kampány, vagyis 
mennyire fedi le egymást a célközönség és a ténylegese elért közönség összetételében. 
[McQuail 1994.] 

 
A kommunikációval elért hatás sokféle lehet, ezek egy része szándékos, míg mások 

nem. Léteznek ugyanakkor rövid- és hosszú távú hatások. Mivel a kampányok igen 
összetettek, így könnyen eltérhet a kívánt és elért hatás.  

 
McQuail rámutat, hogy a társadalmi élet sok területén, így a kereskedelemben is a 

kampány teljesen intézményesítetté vált, rituális jelleget öltött. Így nem az a kérdés, hogy 
meghozza-e a kampány a kívánt hatást, hanem az, hogy lehetséges-e nem kampányolni 
veszteségek nélkül. Ugyanakkor a körülmények is gyakran közbeszólnak, lerombolhatják 
az üzenetet. A legtöbb kampány kompetitív körülmények között zajlik, így ugyanott jelen 
vannak az ellentétes üzenetek is. Valamint a hatás erısen függ az adó és a vevı közötti 
viszonytól, így cél, hogy a sikeres kampány érdekében elınyösebb legyen a viszony. 

Ugyan a tanulmányok többsége az egyéni szintő hatásokat vizsgálja, de nem szabad 
elfeledkeznünk a források, ezen belül pedig a média vonzerejének, tekintélyének és 
hitelességének hatásairól sem. Különösen az erkölcsi kötıdések, illetve az fontos, hogy a 
közönség higgyen a forrás objektivitásának, pártatlanságának, különösen egy-egy pr-cikk 
esetén. 

Rogers és Storey elınyszerzı helyet (benefit place) is definiáltak a kampányok 
megkülönböztetésénél. [Rogers-Storey in McQuail 1994.] Bizonyos kampányok a 
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befogadók érdekeit szolgálják, míg mások az üzenet elindítójáét. Természetesen e második 
esetben is az a cél, hogy a célzott közönség érdekeit, elınyszerzési lehetıségét 
domborítsuk ki. Ugyan számunkra a kereskedelmi célú reklámkampányok az 
érdekesebbek, de nagyságrendekkel több eredmény áll rendelkezésre a közérdekő 
kampányok eredményességének mérésérıl. A hatékonyság gyakran közvetett, így mérése 
nehézkes. 

 

8.5. Kommunikációs eszközök kiválasztása és intézkedések kidolgozása 
 
Az integrált kommunikáció fogalmának tisztázásakor már foglakoztunk a 

Brochand-Lendrevie szerzıpáros által kínált definícióval [Brochand-Lendrevie 2003], 
mely az eszközök integrálásának kérdésére szıkíti az integrációt. Ezt így, mint átfogó 
definíciót nem tudtam elfogadni, de a kommunikációs eszközök tárgyalásánál vissza kell 
térnünk a kérdésre. 

A fenti szerzık rámutatnak, hogy a kommunikációs eszközöknek ugyanahhoz a 
politikához történı alárendelése feltételezi, hogy kettıs problémát kell megoldanunk: 

1. a használt eszközök kiválasztását, valamint 
2. az üzenetek koherenciáját. 

 
A kommunikációs eszközök optimális összetételének alakítása maga a 

kommunikációs mix. Felveti ugyanakkor annak a kérdését is, hogy mely eszközöket 
tartsuk meg, hogyan osszuk el a költségvetési forrásokat, valamint milyen legyen az 
ütemezés. 

Az üzenetek összhangja feltételezi az alapösszefüggések kialakítását, a megfelelı 
pozicionálást, a formai összhangot. Itt nem elegendı a formai koherenciát megvalósítani, 
ugyanannak a formának (logo, szín, stb.) az alkalmazása minden kommunikációban, mert 
ez még kevés az integráltsághoz.  

 
Bruhn [Bruhn 2005], a kommunikációs eszközök integrálásához – a korábbi 

metodikához hasonlóan – azt javasolja, hogy válasszunk ki egy vezéreszközt, amihez 
igazíthatjuk a többi kommunikációs eszköz alkalmazását. A vezéreszközök stratégiai 
jelentıségő, fontos a vezérgondolatokat leginkább közvetíteni képes eszközök, melyek 
leginkább képesek szolgálni a központi kommunikációs célokat, s jelentıs befolyásoló-
potenciállal bírnak a többi kommunikációs eszközre. Ahhoz, hogy eldönthessük, 
kommunikációnkban melyik eszköz a legfontosabb, hasznos lehet a cross-impact analízis. 
Ezzel a módszerrel a kommunikációs eszközök befolyásoló, befolyásolható képessége 
vizsgálható. A vezér- és kiegészítı eszközt beazonosító kérdések például:  

• Milyen hozzájárulása van az egyes eszközöknek a vezéreszköz támogatásában? 
• Milyen kommunikációs célt szolgálnak önállóan, vagy mással együtt az eszközök? 

• Milyen átfedések adódnak az eszközök egyes célcsoportok megszólításában? 
• Milyen kommunikációs tartalmakat tudnak az eszközök közösen közvetíteni? 
• Milyen különbségeket kell figyelembe venni az egyes eszközök közös 

alkalmazásának idıbeni tervezésében?  
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A vezéreszköz mellett Bruhn további kommunikációs eszköz-típusokat nevesít, 

mint: 

• Stabilizáló, kristályosító eszközök: Kritikus szerepük van a rendszerben,  erıs 
befolyásnak vannak kitéve más eszköz által, negatív-pozitív visszacsatolást adnak, 
érzékeny kialakításuk szükséges, mert célcsoport-orientáltságuk révén kulcs-funkciót 
töltenek be. 

• Integrációs eszközök: Alacsony befolyásuk és befolyásolhatóságuk révén magas 
integrációs potenciállal bírnak, más eszközökkel együtt jól alkalmazható, hatásuk is 
ettıl függ. 

• Következmény-eszközök: Más eszköz által erısen befolyásoltak, ezen eszközökhöz 
kötıdıen kell kialakítani a kommunikációt. 

 
A már sokszor említett német és svájci vállalatok körében végzett kutatás a 

kommunikációs eszközök befolyását is vizsgálta.  
 

 Magas befolyás  Alacsony befolyás  

 Vezér-eszközök  Integrációs eszközök  

Alacsony 
befolyásoltság  

Svájc 
Médiareklám 
Belsı komm.  

Németország 
Médiareklám  

Svájc 
Szponzorálás 
Személyes 
eladás 
Vásár-kiállítás 

Németország 
Esemény-
marketing  
szponzorálás  

 Stabilizáló-eszközök  Következmény-eszközök  

Magas 
befolyásoltság 

Svájc 
PR 
Multimédia-
komm.  

Németország 
Belsı komm. 
PR 
SP  

Svájc 
Direkt 
marketing 
Esemény-
marketing  
SP  

Németország 
Direkt 
marketing 
Multimédia-
marketing  
Személyes 
eladás 
Vásár-kiállítás  

10. táblázat: Kommunikációs eszközök befolyási szintjei 
Forrás: Bruhn, Boenigk 1999. 

 
A kommunikációs eszközök hierarchiáját a kommunikációs célok hierarchiájához 

hasonlóan ábrázolhatjuk. 
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38. ábra: Kommunikációs eszközök hierarchiája 

Forrás: Bruhn 2005.nyomán saját szerkesztés 
 
Különbözı eszközök összehangolására hasznos lehet egy olyan táblázat elkészítése, 

amely a hagyományos timing-hoz hasonlóan felsorolja az alkalmazott kommunikációs 
eszközöket, de a megjelenés ideje és a ráfordított költségek helyett a tartalmi 
specifikációkat emeli ki. Ezek a specifikációk a funkció, cél, célcsoport és üzenet témái 
köré csoportosulnak. fenti szerzı egy, ajánlásként megfogalmazott összefoglaló táblázata a 
következı: 

 Tartalmi specifikáció  

Funkció  Célok  Célcsoport  Üzenet  

Médiareklám     

SP      

PR      

Vásár-kiállítás      

Direkt Marketing      

Esemény marketing      

Internet      

Szponzorálás     

Személyes kommunikáció     

Multimédia-kommunikáció     

Munkatársi kommunikáció     

11. táblázat: Kommunikációs eszközök összehangolása 
Forrás: Bruhn 2005 nyomán saját szerkesztés 

1.szint: Az egész 
kommunikációra érvényes 
 

2.szint: Célcsoportok  
szerinti differenciálás 
 

3.szint: Kommunikációs 
kontaktusok 
szerinti differenciálás 
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A kommunikációs intézkedések kidolgozásához olyan elemek tartoznak, mint a 

szerzıdések elıkészítése, vagy a költségvetés meghatározása. Figyelembe kell vennünk a 
különbözı adószabályokat, hiszen ezek is igen sokat változtathatnak az alkalmazni kívánt 
módszerek súlyarányain. 

A szerzıdésekben pontosan le kell fektetni a vállalat megjelenését, az arculati 
elemek maradéktalan és helyes ábrázolását, stb. Ha nincs is a vállalatnak arculati 
kézikönyve, vizuális elemeinek akkor is hibátlanul kell szerepelnie a kiadványokon, 
ajándéktárgyakon, stb. 

 
A kommunikációs szerzıdések tekintetében a 2009-ben megkérdezett vállalatok 

egyikében nagy gondot jelent a szponzorálás megjelenítése a költségvetésben. A 
korábbiakban nem kértek ellenszolgáltatást a támogatásaikért, klasszikus mecénásként 
jelentek meg. A kommunikáció tudatosabb mővelésével azonban már céljuk, hogy 
valamilyen szolgáltatást kapjanak cserébe. A támogatottak azonban sokszor nem 
számlaképesek, vagy tárgyi adómentes számlát tudnak csak kibocsátani. A vállalat számára 
a reklámszerzıdések bevezetése lenne a megoldás, ez azonban sok esetben falakba 
ütközik. [Saját kutatás 2009] 

 
Meg kell határoznunk a megfelelı kommunikációs csatornát, azt, amely 

leghatékonyabban tudja közvetíteni üzenetünket a célcsoport felé. Ebben nyújt segítséget 
néhány kommunikáció modell, amelyek közül a matematikai kommunikációelméletet 
emelem ki. Ez a modell nem az egyedi közlemények jelentésértékével foglalkozik, hanem 
az információforrás statisztikai természetével. Így a kommunikációs csatorna kapacitását 
az általa továbbítható információ mennyiségének terminusában írja le, vagyis aszerint, 
hogy mennyire képes továbbítani azt, amit az információforrás produkált. [Weaver 1966.] 

Így a kommunikáció matematikai modellje elısegítheti a kommunikáció 
tökéletesítését, mivel akármennyire is jó a kódolás, a hibamennyiség és a zavar csak nı, a 
helyes vétel valószínősége pedig csökken, ha túl sokat akarunk belezsúfolni a csatornába. 
Ez is alátámasztja az integrált kommunikáció azon feltételét, hogy több kommunikáció 
csatornán keresztülközvetítse a vállalat üzenetét, így nem telítıdik egyik csatornája sem.  

„A valamennyi szintre vonatkozó, általános érvényő elméletnek a 
csatornakapacitáson túl nyilván figyelembe kell vennie a hallgatóság kapacitását is. Ha az 
ember túlságosan igénybe veszi a hallgatóság kapacitását, valószínőleg nem az történik – 
közvetlen analógiával élve -, hogy feltöltjük a hallgatóságot, és a felesleg legfeljebb 
kifolyik. Sokkal valószínőbb az, hogy általános hibatömeget és zőrzavart idézünk elı.” 
[Weaver in Horányi 2003. p.24.] 

 

8.6. Integráció a kommunikációs költségvetésben 
 
Smith szerint az integrált kommunikáció definíciójában nem csupán az egységes 

üzenet szerepel, hanem ehhez hasonló súllyal a költséghatékonyság is. Azonban mennyit 
kell költeni marketingre és azon belül kommunikációra? A fele pazarlás, de melyik fele? A 
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legtöbb szervezet egyetért abban, hogy négy alap megközelítés lehetséges (rendelkezésre 
álló összeg, eladás-arányos, versenytárshoz igazított és cél-feladat). 

 
A költségvetés neve természetesen igen sokszínő, bizonyítva ezzel is a 

szakemberek kreativitásának határtalanságát. Néhányan hirdetési költségvetésnek hívják, 
mivel jószerivel csak hirdetésekre költik kommunikációra szánt összegeket. (Ez a legtöbb 
esetben kevés a túléléshez.) Sokan A&P (reklám és promóció) névvel illetik. A PIMS 
(Profit Impact of Marketing Strategy) kutatószervezet világmérető marketingköltség-
elemzésében a promóció szót használja az értékesítési promócióra, a PR-re, a direct mail-
re, kiállításokra, de nem az értékesítıkre. Mások a marketingkommunikációs büdzsének 
hívják. Ugyan fontos kommunikációs eszköz, az értékesítık költségei sokszor nem ebbe 
tartoznak. Némely vállalat szerint, ha az értékesítık költségeit is ebbe foglalnák, teljes 
marketing költségvetéshez jutnánk. Természetesen ehhez a másik 3 P-t, valamint a 
piackutatást és az ellenırzést is bele kellene építeni. Különbözı hatások befolyásolják a 
végsı költségvetés nagyságát, melyek gyakran érzelmi töltésőek, korábbi állapothoz 
kötıdnek. Egy PIMS kutatás szerint a vállalat profitját többek között az is befolyásolja, 
hogy hogyan állítja össze a kommunikációs mixét, hiszen nem a költségvetés mértéke, 
hanem a szétosztása befolyásoló. [P.R. Smith, 1994.] 

Ezek szerint van szerepe annak, hogy a szervezeti, vagy a fogyasztói piacon 
mőködik egy vállalat. a kommunikációs mix különbségeivel korábban már foglalkoztunk, 
így jelen helyen a kutatásom eredményeit mutatom be, amelyek a B2B szektorban mőködı 
vállalatok helyzetét vizsgálta. 

A magyar vállalatok körében végzett kutatás rámutat, hogy nagy a cégek 
lemaradása ezen a területen is. Ismét azzal találjuk magunkat szemben, hogy a 
marketingnek nincs meg a megfelelı marketingje, vagyis épp a kommunikációs 
szakemberek nem tudják elfogadtatni a cél-feladat típusú költség-meghatározást.  

Csupán egyetlen vállalatnál találkoztam 2009-ben azzal a cél-feladat módszerrel, 
miszerint a kitőzött terveknek megfelelı büdzsét rendelkezésre is bocsátják. Más 
vállalatnál a folyamat elkezdıdött a célok meghatározásánál, de a kért összeg törtrészét 
engedélyezte a vállalatvezetés. Egy újabb vállalat esetében egyenesen a controlling mondja 
meg a tervezési idıszakban, hogy a következı évben mennyit költhet a cég a 
kommunikációs célok megvalósítására. Még a kommunikáció integrálásának magas fokán 
lévı vállalatnál árbevétel-arányos büdzsé meghatározást találtam, ami jelen válság alatt 
nem mondható elınyösnek (bár a széles portfólió egyes elemei bizonyos szinten 
kiegyenlítik a csökkenı trendeket). A gazdasági válság begyőrőzése miatt egyébként két 
vállalatnál igen jelentıs – 20, illetve 30%-os – költségcsökkentést irányoztak elı.  

A felhasználható eszközök szőkössége egyébként elsısorban a reklám és 
rendezvény típusú kiadások megnyirbálását hozta, míg a CSR és PR kiadások szinte 
változatlanul maradtak. [Saját kutatás 2009.] 
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39. ábra: A kommunikációs költségvetés meghatározási módjainak arányai a 

vizsgált vállalatok esetében 
Forrás: Saját kutatás, 2004. 

 
Újabb érdekes momentumot figyelhetünk meg, mikor az egyébként kommunikációs 

célra költött forintokat vizsgáljuk, amely összegek egyébként nem tartoznak szorosan a 
marketingkommunikációs kiadásokhoz.  

Ennek a jelenségnek a meglétére a mélyinterjúk során derült fény és létezését a 
kérdıíves megkérdezés tovább erısítette. Mirıl van szó? Nem ritka az az eset, mikor az 
egyébként reklámajándéknak szánt toll irodai anyagként jelentkezik a kimutatásokban, 
vagy a személyes eladáshoz kapcsolódó segédanyagok anyagköltségként szerepelnek. 

2009-es interjúim között volt olyan vállalat, amely az ATL kiadások mértékével 
megegyezı összeget költ reklámajándékok gyártására, vásárlására. Ez a vállalat kevés 
partnerrel rendelkezik és úgy vélik, hogy a személyes kapcsolattartásban igen nagy szerepe 
van az ajándékoknak.  

 

 Százalék Kumulatív százalék 

Nincs költségvetés 37,9 37,9 

Marketingen kívüli tételbıl 20,7 58,6 

Kommunikáción kívüli tételbıl 17,2 75,9 

Csak kommunikációs költségvetésbıl 24,1 100,0 

Összesen 100,0  

12. táblázat: Átfedések a vállalati költségvetés tételei között, a 
marketingkommunikáció javára 

Forrás: Saját kutatás, 2004. 
 
A válaszok értékelése ugyan nem skálán történt, de mivel a táblázat egyes sorainak 

egymásutánisága bizonyos szőkítést is kifejez, ezért lehet érdekes a kumulatív összegek 
vizsgálata is. 
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Különösen érdekes a helyzet, ha a public relations területét vizsgáljuk. Mivel a 
nagyobb pénzintézetektıl eltekintve a legtöbb cégnél nincs külön pr büdzsé, ezért nem 
tudhatjuk, hogy mennyit költenek a cégek. Nem biztos azonban, hogy feltétlenül külön 
költségvetési tételeket kell képeznünk az egyes marketingkommunikációs eszközöknek 
megfelelıen. Erre világított rá Bíró Péter: 

 „Nem járható az az út, hogy az egyes tevékenységi formák egymás elıl vigyék el a 
pénzt a marketingkommunikáción belül … korszerőtlen gondolat az egyes kommunikációs 
területekhez külön-külön büdzséket rendelni, ez ugyanis gátja az integrált 
kommunikációnak, ennél hatékonyabb, ha az egyes kommunikációs projektekhez rendelünk 
költségeket.” [Hermann, Kreatív Online, 2003] 

 
A 2009-ben lebonyolított mélyinterjúim során az egyik vállalati szakember arról 

számolt be, hogy a szaksajtóval éves keretszerzıdéseket kötnek. Azt, hogy a kifizetett 
összegbıl milyen arányban szerepelnek reklám és PR jellegő megjelenések, azt szinte 
képtelenség megmondani. 

A költségvetés kérdését természetesen egészen másképpen látják azok a 
szakosodott ügynökségek, akik léte attól függ, hogy a vállalatok büdzséjében van-e az ı 
számukra elkülönített forrás. 

 „A public relations akkor mőködik igazán jól, ha a stratégiai tervezés részét 
képezi, és – mint ilyen – külön elkölthetı összeggel rendelkezik. Ezt azonban egyelıre még 
csak a nagyvállalatok engedhetik meg maguknak, kisebb cégeknél – érthetıen – 
egybefolynak a marketingkommunikáció egyes ágaira fordított összegek. [Hermann, 
Kreatív Online, 2003] 

A marketingbüdzsébıl az egyes kommunikációs területekre fordított összeg 
nagyságát ugyanakkor még a cégek maguk sem tudják. Ennek több oka van. Kevés cég 
értelmezi még a marketingen belül is részenként az egyes területek költségeit, ha pedig 
mégis, általában megállnak az olyan nagyobb egységeknél, mint ATL- (Above The Line), 
illetve BTL- (Below The Line)- kiadások. Ez a felosztás pedig felveti például azt az igen 
régóta húzódó problémát is, hogy vajon a pr a BTL része vagy fordítva, esetleg teljesen 
különálló egység. A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége azzal, hogy 
2001-ben létrehozta a meglévı pr mellé BTL-tagozatát is elismerte, hogy két külön 
iparágról van szó.  

Egyes szakemberek szerint egy évre elıre akkor van értelme meghatározni a 
büdzsét, ha pontosan tudjuk, hogy mit, kinek és hogyan akarunk kommunikálni. Ellenkezı 
esetben a hatékony kommunikációt gátolják a bebetonozott kiadási tételek  

Magyarországon nem létezik olyan kutatás, amely forintban kifejezve mutatná a pr-
költést. Míg a reklámköltési adatokat évrıl évre közlik, a pr-re fordított összeg homályban 
marad. A mégis létezı felmérések csupán százalékos arányban fejezik ki a pr költést a 
marketingmixen belül, és ezzel a pr értékét, hatékonyságát és szerepét is eltitkolják a piaci 
szereplık elıl. 

A Marketing Centrum 2002-es kutatásában arról kérdezte a top 200-ba tartozó 
cégek és a legnagyobb pénzintézetek marketingvezetıit, hogy milyen várakozásaik, 
elképzeléseik vannak a marketingtevékenységgel kapcsolatban. A megkérdezett 129 
marketing-vezetı nagy többsége úgy vélte, hogy a topmenedzserek legalább fele 
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marketingorientált vezetı. Ugyanakkor a saját iparágukat tekintve megosztottabbak a 
vélemények, mint általában.  

A legtöbb pénzt egyébként reklámozásra fordították a top 200 cégeinél: átlagosan 
41 forintot, és mindössze 9 olyan cég volt, ahol egyáltalán nem költöttek pénzt 
hirdetésekre. Meglehetısen nagy szelet jutott a marketing-költségvetések tortájából a pr-
nek is. Átlagosan 17 forint a 100-ból. Ugyanakkor a cégek 17 százalékánál nem volt ilyen 
kiadás.  
A marketingvezetık 26 százaléka szerint kevés volt az elızı évi marketingbüdzsé az 
eredményes tevékenység elvégzésére, és igazán kényelmesen csak 19 cégnél jöttek ki a 
marketing-költségvetésbıl.  
A magyar marketingárakat, illetve a marketingtevékenységet alulértékeltnek érzik a top 
200 marketingvezetıi. Legalábbis 70%-uk úgy vélekedik, hogy a saját cégük arányaiban 
többet fordítana marketingre Nyugat-Európában vagy Amerikában, mint amennyit 
hazánkban fordít erre. [Hermann 2003] 

 

8.7. Az egyes eszközök integrálása a vállalati kommunikációba 
 
Az integrált kommunikációs tervbe minden felhasznált eszköznek pontosan 

illeszkednie kell, hiszen szempontjai szerint: 
1. minden kommunikációs intézkedésnek szigorúan a célcsoport felé kell irányulnia 
2. az egész kommunikációs tevékenységen egyöntetőnek kell lennie mind 

tartalmában, mind kialakításában és megjelentetésének idırendjében. 
Vagyis valamennyi reklámintézkedést gondosan kell egymással egyeztetni, például 

a kommunikációs és szponzorálási célcsoport szükségképpen meg kell, hogy egyezzen.  
Iparvállalatoknál a kiállításokon való részvétellel kapcsolatban napjainkra 

viszonylag már kialakult az a stratégia, ahogyan ötvözik a megjelenést a többi 
kommunikációs eszközzel. Elfogadott a hatékonysága és tudatosan alkalmazzák az olyan 
módszereket, mint a vevık elızetes tájékoztatása, szaklapokban való beharangozás, a 
kiállítás ideje alatti folyamatos médiajelenlét megszervezése, vagy az ún. követı 
megmozdulások. 

Így érvényesül az integrált marketingkommunikáció koncepciója, mely szerint az 
egyes megjelenéseknek a célcsoport fejében egy egységes képpé kell összeolvadnia, 
azonos üzenetet kell, hogy közvetítsen, azonos vizuális elemek társaságában. 

 

8.8. Értékelés 
 
A kommunikációval kapcsolatban Weaver három probléma-szintet jelöl meg: 

1. technikai 
2. szemantikai és  
3. befolyásolási szint.  

A technikai problémák abból adódnak, hogy mennyire pontosan jutnak el az 
információk az adódtól a vevıig.  
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A szemantikai problémák akkor jelentkeznek, amikor a vevı jelentésértelmezése 
nem azonos az adó által szándékot jelentéssel. Ez a beszédben tőrhetı szintre csökkenthetı 
probléma, de tökéletesen soha meg nem szüntethetı. [Weaver 1966.] 

A befolyásolás, vagy hatékonyság problémája azt jelenti, hogy a vevıhöz eljuttatott 
információ mennyire képes a kívánt változást elıidézni. Az integrált 
marketingkommunikációs modell outputja a változtatások következtében megvalósuló 
eredmények, amelyek a következık lehetnek például: 

• Ismertség növekedése 
• Forgalom emelkedése 
• Vevıi elégedettség növekedése 

• Pontosabb információk a cégrıl 
• Marketing költségvetés cél-feladat alapú meghatározása 

• Stratégiai szemléletmód kialakulása, stb. 
A felsorolt tényezık folyamatos figyelemmel kísérésével a szükséges változások 

kellıen megalapozhatók, így egy újabb, a cég számára sokkal megfelelıbb modell 
inputjához jutunk. 

 
A kommunikációs terveknek biztosítaniuk kell az ellenırzési rendszert is, ami 

visszacsatolást tesz lehetıvé, segítve ezzel a következı kampány, vagy sorozat akcióit. 
Lehetıséget kell biztosítani a tervek hatékonyságának becslésére.  

Bármelyik kommunikációs eszköznek a lehetséges legtöbb másik eszközre kell 
támaszkodnia és azokkal együttmőködnie, hogy ezáltal biztosítsák a konzisztens képet és 
maximalizálják a költséghatékonyságot [P.R. Smith, 1994.]. 

 
Idı és pénz takarítható meg az integrálás által, jobban figyelemmel kísérhetı a 

vállalat elımenetele és a jó tervek megszüntethetik a stresszes munkavitelt.  
Érdemes felmérni, hogy a vállalat célcsoportját sikerült-e elérni, a vállalati 

célcsoportban mennyire vált ismertté a kommunikáció ténye, milyen hatása volt, milyen az 
emlékezeti hatás, az imázs-alakítás. Meg kell vizsgálni a PR vonzatokat, a dolgozói 
fogadtatást is.  

Fontos a sajtómunka értékelése, mely magába foglalja például a sajtóanyagok 
összegyőjtését, a média-megjelenések rögzítését, annak figyelemmel kísérését, hogy 
hányszor jelent meg az eseménnyel, támogatott személlyel, csoporttal kapcsolatban a cég 
neve, logoja, stb.. A nézık, hallgatók, olvasók számából kiszámolhatók a hagyományos 
médiahatékonysági mutatók (pl.: 1000 fı elérésének költsége), amelyek itt kibıvülnek 
azzal, hogy a célcsoport tagjaira külön ki kell számolnunk az említett mutatókat.  

Nem szabad azonban csupán a mennyiségi mutatóknál leragadnunk, a hangvitel, a 
közönség visszhangjának megfigyelése is hasznos segítséget adhat a késıbbi döntések 
elıkészítésében. 

A kiállításokra, szponzorált eseményekre meghívottak megjelenési aránya sokat 
elárulhat az ügyfelek véleményérıl a szponzorálással kapcsolatban, illetve arról, hogy 
mennyire felelt meg az érdeklıdési körüknek.  
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A sikeres és a kevésbé sikeres akció is nyújthat megfontolandó következtetéseket a 
vállalat számára.   

Megfelelı ellenırzéssel a jövıre nézve is hasznos következtetéseket vonhat le egy 
vállalat, vagyis a stratégiaalkotás, mint minden más területen, itt is egy önmagába 
visszakanyarodó folyamat, mert az egyes akciók, események eredménye visszacsatolás és 
egy újabb helyzetelemzés kiindulópontja lesz. 

 
A meggyızés hatása azonban nem ítélhetı meg csupán a rövidtávú hatások alapján. 

Nem elegendı az információ eljutásának tényét, illetve a hatására bekövetkezı affektív 
hatásokat vizsgálnunk, vagy az esetleges cselekvésbeli változásokat megfigyelni. Sok 
esetben lehetetlen a közlemény közvetlen hatását tisztázni, de bizonyos idı elteltével a 
szituáció elemzése kimutathatja az eredeti közlemény hatásait. Elıfordulhat olyan eset is, 
mikor a kommunikátor nem is akar rövidtávú hatásokat elérni, csupán az alapokat kívánja 
lerakni a késıbbi információk számára.  

A kommunikátor részleges sikert is elérhet, ha például egy csoporthoz beszél, 
amely csoport néhány tagját sikerül meggyıznie, míg másokat nem. Így a sikert 
fokozataiban kell megítélnünk. A skála egyik vége a tökéletes elutasítás, a hatás 
mindennemő hiánya rövid-, és hosszú távon egyaránt. A skála másik vége a tökéletes siker, 
amikor a forrás szándéka és közleménye pontosan megfelel a vevı viselkedésének. 
[Bettinghaus 1968.] 

A változó a forrás, a kommunikátor által vállalat feladat nehézsége. Ezt úgy 
állapíthatjuk meg, hogy összehasonlítjuk a vevı konkrét kérdéssel kapcsolatos eredeti 
álláspontját azzal, amelyre szeretnénk eljuttatni. Ha az elérni kívánt változás jelentıs, a 
meggyızés nehezebb feladat, mint akkor, amikor csupán kisebb változást kívánunk elérni. 

Bettinghaus három kritériumot fogalmat meg, amellyel jellemezhetı a 
kommunikáció sikeressége. Ezek: 

• A kommunikátor szándéka és a vevı viselkedése közötti megfelelés természete 
• A szándék és a bekövetkezı viselkedés közötti megfelelés foka 

• A kommunikátor által vállalat feladat nehézségi foka. 
[Bettinghaus in Horányi 2003.] 
 
Ehhez persze feltételezzük, hogy képesek vagyunk megfigyelni a kommunikáció 

hatásait. Ez azonban korántsem van így, gondoljunk csupán az ipari 
marketingkommunikáció imázs-alakító voltára, amely feltételezi a hosszú távú hatások 
kialakítását, vagy legalábbis annak szándékát. Ezért a meggyızést célzó kommunikáció 
nem ítélhetı meg csupán a viselkedésben megjelenı hatásai alapján.  

A meggyızés hatása értékelhetı az attitődváltozás vizsgálatával is. Ez késıbb 
megváltoztathatja a véleményt, az észlelést, az effektust és a cselekvést. Hovland és Janis 
az attitődváltozást bármilyen megfigyelhetı változás mögötti konceptualizálásként 
tekintik. [Bettinghaus 1968.]  

Hogyan változhat az attitőd? A kommunikációkutatók négyféle fajtáját vizsgálják: 
1. Vélemény megváltozása, vagyis a verbalizált attitőd változása. Ebben az esetben 

is beszélhetünk valódi vélemény-változásról, vagy csupán a presszió hatására 
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megnyilvánuló változásról. E második eset nyilvánvalóan nem tartós és nem húzódik 
mögötte valódi változás. 

2. Az észlelés megváltozása. Amennyiben már felhívták a figyelmünket valamire, 
akkor a jövıben hamarabb, könnyebben észleljük ugyanazt az objektumot. Ha érdekeltek 
vagyunk egy témában, nyilvánvalóan érzékenyebben reagálunk az azt érintı 
kommunikációra. 

3. Az affektus változása. E nehezen leírható változás az érzelmi állapotunkban 
jelentkezik. Legtöbbször nem vagyunk képesek pontosan meghatározni, mit is érzünk, a 
változás viszont annál könnyebben kifejezhetı. A változás is csak laboratóriumi 
körülmények között vizsgálható teljes bizonyossággal, mőszeres méréssel, így igen kevés 
az ezzel kapcsolatos kutatások száma, ami azonban nem jelenti, hogy ne léteznének.  

4. A cselekvés változása. Bizonyos értelemben a viselkedés változása ezt jelenti. 
Teszünk valamit, ami megfigyelhetı. Meg kell azonban különböztetnünk a verbális, az 
érzelmi és a nyílt, megfigyelhetı viselkedést. [Bettinghaus 1968.] 

Vagyis a cselekvés megváltozása nem más, mint a fizikai viselkedés 
megváltozása, amely ezért következik be, mert valamilyen kommunikációs akció arra 
irányult, hogy ez pontosan így történjen.  

 
Az, hogy milyen változást szeretnénk kommunikátorként elérni, sokféle lehet. 

Témánk szempontjából természetesen a kommunikáló vállalat üzleti partnereiben és 
érdekcsoportjaiban szeretnénk pozitív változást elıidézni, amely lehet rövidtávon 
érékesítés-változás, de – mint azt már említettük –, ipari színtéren, szervezetek között 
leginkább imázs-formálás lehet. 

Modellünkben tehát a következı szempontokat kell figyelembe vennünk: 

− Mit tesz a kommunikáció kezdeményezıje 
− Mit kellene tenni a célcsoport(ok) kívánsága szerint 
− Milyen közleményt továbbít a célközönség 

− Milyen viselkedésváltozás következik be a kommunikáció megtörténte után. 
A fentebb említett négyes – vélemény, észlelés, affektus és cselekvés – elkülönítése 

nehézkes, hatásaik összefonódnak.  
 
A következı táblázatban a hazai vállalatok válaszait mutatom be arra a kérdésre, 

hogy értékelik-e vállalatuknál a marketingkommunikáció hatékonyságát. 
 

 Százalék Kumulatív százalék 
Nem 55,2 55,2 

Igen, eseti jelleggel 24,1 79,3 

Igen, rendszeresen 17,2 96,6 

Igen, külsı tanácsadóval 3,4 100,0 

Összesen 100,0  

13. táblázat: A marketingkommunikációs akciók hatékonyság-mérésének 
megoszlása a vizsgált magyar vállalatok esetében 

Forrás: Saját kutatás, 2004. 
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A 2009-es interjúim során az egyik vállalat munkatársa érdekes esetrıl számolt be. 

Korábbi munkájukban igen nagy hangsúlyt fektettek a rendezvényeken, konferenciákon 
való részvételnek, ahová rendszeresen meghívták a partnereiket. Egy ügyfél-elégedettségi 
vizsgálat azonban azt az eredményt hozta, hogy a partnerek inkább az információs igényük 
pontos és gyors kielégítésére helyeznék a hangsúlyt, nem várják el, hogy a cég vendégül 
lássa az ilyen rendezvényeken. Az eredmények a következık voltak: 

 

 
40. ábra: Az információforrások fontossága az áruszállítással kapcsolatos 

döntések vonatkozásában (n=110) 
Forrás: Vállalati kutatás alapján 

 
A kutatás másik tanulságos eredménye volt, hogy a honlapjuk látogatottsága sokkal 

kisebb, mint feltételezték.  Mint ez a példa is mutatja, az egész marketingmunka 
sikeressége múlhat egy jól végrehajtott és kellıen elemzett kutatáson. 
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9. Társadalmi felelısségvállalás: tartalom és forma  
 

„Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az 
elért nagy nyereség miatt értékelik, hanem azért is, mert méltányos hozzájárulást 
biztosítanak bizonyos társadalmi problémák kezeléséhez.” [Az Európai Bizottság 2006. 
március 23-án kelt közleménye] 

A kommunikációs döntésekrıl szóló döntések egyik sarkalatos pontja annak 
eldöntése, hogy mit akarunk üzenni a vállalat: a cég valamely jellemzıjét, 
felelısségvállalását, szlogenjét, vagy valami mást? Egyfajta döntés, ha a vállalat üzenetét 
az alkalmazott technológia, a termelés jellemzıje alapján választják ki. A társadalmi 
felelısségvállalás egységes keretbe foglalhatja a vállalat imázs-alakító céljait és a 2009-es 
interjúim során találkoztam is olyan vállalattal, amely tudatosan használta ezt 
kommunikációjában, mondván a közösségért (ország és város vonatkozásában), ahol 
mőködik, felelısséggel tartozik. 

A társadalmi felelısségvállalás a vállalati kommunikációsban az integrálás két 
területét, a taralom és a forma kérdését köti össze. E két terület más eszközök esetében is 
összefügg, de a CSR (Corporate Social Responsibility) vizsgálatakor azt látjuk, hogy a 
téma különösen érzékeny a jól megválasztott kommunikációs tartalom és megjelenési 
forma összhangjára, hiszen egy tévedés itt szinte kijavíthatatlan csorbát okoz a vállalat 
hírnevén. 

Fentiek miatt tartom célszerőnek a társadalmi felelısségvállalás kiemelését, 
megjegyezve azt, hogy a terület irodalma és gyakorlata akár egy önálló kutatás témája is 
lehetne. Jelen helyen csupán az integrált marketingkommunikációba történı illeszkedését 
vizsgálom, igyekszem felhívni a figyelmet a kritikus pontokra.  

 

9.1. A CSR és az integrált kommunikáció kacsolódási pontjai 
 
A nemzetközi vállalatoknál a szervezeti és a fogyasztói piacok felé irányuló 

kommunikációban a társadalmi szerepvállalás, felelısség egyre nagyobb szerephez jut. 
CSR, vagyis Corporate Social Responsibility „egy vállalatvezetési filozófia, amely 
elismeri, hogy a vállalati mőködés az érintettek széles körére van hatással, és emiatt a 
vállalatnak felelıssége van velük szemben.” [Galambos 2006. p.19.] 

 
A kommunikációs üzenet kidolgozásánál kiemelten kezelem a társadalmi 

felelısségvállalás témáját, mivel hogy jelen munka a kommunikáció szerepét elsısorban a 
szervezeti piacokon vizsgálja, ahol napjainkban egyre fontosabb teret nyer a téma. Ezen a 
piacon kevesebb az érzelmekre ható kommunikáció, észérvek alapján történik meg a 
vásárlási döntés. Az értékesítési célú kommunikáció mellett azonban egyetlen nagyvállalat 
sem hanyagolhatja el a közvetlen és tágabb környezetével folytatott interaktív 
kommunikációt, és a lehetıségekhez mérten vett befolyásoló akciókat sem.  

„A társadalmi célú kommunikáció azon dolgok egyike az életben, amelyek 
mindenkinek jók: nyer vele a társadalom, az intézményrendszer és a reklámszakma is. 
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Ennek ellenére ma még nem lehetıségeihez mérten élünk vele.” [A TCR-ek problémái 
2000.] 

A gazdasági válság a témának különös aktualitást adott, hiszen a magyar állam 
kénytelen jelentıs összeget elvonni a gazdálkodó szervezetektıl, hogy stabilizálja a 
gazdaság megromlott egyensúlyát. A megcsappanó jövedelmeikbıl a vállalatok kevesebbet 
áldozhatnak jószolgálati közcélokra, s ennek a kárvallottjai éppen azok, akik a társadalmi 
kötelezettségvállalásra leginkább rászorulnak.  

Sajnos hazánkban még mindig makacs akadályokba ütközik a társadalmi 
felelısségvállalás kommunikációja, miközben a világ fejlett országaiban ez az eszköz 
gyorsan fejlıdik, s egyik mellızhetetlen eleme a gazdasági filozófiának. Hosszú távon nem 
maradhat meg az az elavult felfogás, miszerint üzleti reklámnak minısül minden, ahol egy 
cég emblémája feltőnik, függetlenül  attól, hogy üzenete ott és akkor nem a profit 
maximalizálását célozza, hanem a köz javát szolgálja. A bevezetı idézete bizonyítja: hírt 
adni a társadalomért felelıs vállalati magatartásról nem hirdetés, nem promóció. [M&H 
Communications Intelligence Unit 2006.] 

 
Mivel a kommunikációs stratégia a vállalati marketingstratégián alapuló, azt 

elısegítı kommunikációs módszerek összessége, így a közvetített tartalom sem lehet más, 
mint a vállalat céljaink kommunikálása, vagy az ahhoz vezetı úton megjelenı alcéloknak 
való megfelelés. A társadalmi felelısségvállalásnál is errıl van szó, egy profitérdekelt 
vállalat tesz a közért, hogy közvetve gazdasági céljait mozdítsa elı általa.  

A szervezeti piacokon hosszútávra kell tervezni az ipari vállalatoknak, mivel nagy a 
tıkeigény, így nincs lehetıség a különbözı módszerek közötti gyakori változtatásokra, 
kísérletezésekre. Szerencsés esetben hosszú távra tervezés például a szponzorálásnál a 
megfelelı támogatott megtalálását jelenti. 

A 2009-ben kommunikációs felelısökkel folytatott beszélgetéseim során a legtöbb 
vállalatnál azt találtam, hogy elıre meghatározott a támogatott célok köre. Ugyan ez 
kezdetben a támogatást igénylık hatékonyabb szelektálása miatt történt, de idıközben 
összekötötték a vállalati kommunikációs stratégia célkitőzéseivel is. A kezdeti motiváció 
sem elítélendı, hiszen a kommunikációs tartalmak kérdésének eldöntésében ugyanúgy, 
mint a gazdálkodás minden más területén, hatékonysági kritériumokat kell figyelembe 
vennünk.  

Egy másik vállalat esetében az anyacég rendelkezik komplex CSR stratégiával, 
amelynek oktatási és jótékonysági programjai vannak. Ez útmutatásul szolgál a nemzeti 
vállalat programjainak a kidolgozásához, például megmondja, hogy magányszemélyeket 
nem támogat, csak nonprofit szervezeteket, ezen belül a hátrányos helyzetőeket állítja a 
középpontba. [Saját kutatás, 2009.] 

 „A vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti 
tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatokban”. [Az Európai Bizottság 
Zöld Könyve a CSR-rıl.] 

A kutatásomban megkeresett vállalatok támogatási célként a legkülönbözıbb 
területeket célozták meg, így például a szakmai oktatás támogatása mellett a hátrányos 
helyzető gyermekek, valamint a helyi mővészek, kulturális élet segítésével is találkoztam. 
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A társadalom elismeréssel fogadja e tevékenységet, mivel az a közjót szolgálja. Az 
Európai Közösség Bizottságának megfogalmazásában ez a vállalati társadalmi 
felelısségvállalás lényege. Végül a vállalat is jól jár, hiszen a neve megjelenik, sıt, pozitív 
környezetben hallható. 

E meghatározást véve alapul, azokat a tevékenységeket soroljuk a CSR körébe, 
amelyeket a vállalatok (törvényben meghatározott) kötelességeiken felül, azaz önkéntesen 
végeznek. A definícióban szereplı „partnerek” kifejezést az angol „stakeholders” 
ernyıfogalom szerint értelmezem. Ide tartozik a vállalat tevékenysége által közvetlenül és 
közvetve érintett minden csoport, közöttük a vállalat munkavállalói, üzleti partnerei, 
beszállítói, ügyfelei illetve fogyasztói, a vállalat mőködési körzetében élı közösség, 
valamint a jövı generációi. A széles körő célcsoport még inkább megköveteli az integrált 
és egységes tartalom közvetítését, hiszen nagy a valószínősége, hogy ugyanaz a személy 
több oldalról is érintett. 

A hiteles CSR tevékenység ma Nyugat-Európában és az USA-ban a vállalati 
döntéseket befolyásoló filozófia: szociális érzékenység, környezettudatos magatartás, 
társadalmi szolidaritás.  

A tevékenység konzervatív kritikusai gyakran azt vetik fel, hogy a társadalmilag 
felelıs magatartás csak egy újabb eszköz a vállalati PR osztályok arzenáljában. Valójában 
a CSR-t az különbözteti meg a reklámtól és a promóciótól, hogy a vállalatirányítás 
filozófiájának, etikijának egyik meghatározója. Azok a cégek, amelyek PR célzattal 
indítanak jótékonysági akciókat, de nem jellemzı rájuk a „köztudatos” magatartás, súlyos 
kockázatot vállalnak: a tények elıbb-utóbb ellentétbe kerülnek a látszattal, s ez akár meg is 
pecsételheti sorsukat a média leleplezése nyomán. (A „köztudatos magatartás” Braun 
Róbert javaslata a CSR kifejezés magyarítására.)  A „valódi” CSR a munkavállalók iránti 
felelıs magatartásban, egzisztenciális szempontjaik figyelembevételében is megnyilvánul 
(kismamák vagy a mozgássérültek szociális megfontolásból való alkalmazása, rugalmas 
munkaidı, a távmunka lehetıségeinek kialakítása).  

A korábban tárgyalt Corporate Identity koncepció lényege is rámutat, hogy a 
„kifelé” és a „befelé” egyaránt felelıs magatartás erısíti egymás hatását, és olyan 
kézzelfogható tényezıkkel növeli a vállalat versenyképességét, mint a jó vállalati klíma, a 
munkatársi lojalitás és a növekvı innovációs készség.  

A társadalmi felelısségvállalás elméleti hátterét vizsgálva és azt a saját 
eredményeimmel összevetve a következı hipotézist fogalmaztam meg: 

 
7. hipotézis: 
A tudatos társadalmi felelısségvállalás rendezıelv és nem szemlélet. Míg az 

elsı egy reaktív gondolkodásmód, amely utólagosan „integrál”, addig az utóbbi 
proaktív cselekedet átgondoltságot és összehangolt munkát feltételez. 
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9.2. A CSR törvényi szabályozása – nemzetközi kitekintés2  
 
A CSR értelmezésében kulcsszó a fenntartható fejlıdés szolgálata. A köztudatos 

vállalati magatartás fı kritériuma is ez az Európai Unió alapító országaiban, illetve a többi, 
CSR hagyományokkal rendelkezı társadalomban (pl. az USA-ban és Japánban).  

Németországban a külön ezzel foglalkozó, CSR jelenségeinek fı kutatója az ún. 
„Fenntarthatósági Tanács” (Nachhaltigkeitsrat). 

A fenntarthatóságot tekintve válik egyértelmővé, hogy a kevés közvetlen, de annál 
több közvetett haszon ellenére miért alapvetı érdeke minden vállalatnak a felelıs 
magatartás. A német alkotmány szó szerint tartalmazza az erre való utalást, amikor 
kimondja: a tulajdon kötelez. („Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen.” “A tulajdon kötelez. A tulajdon használatának a köz 
javát kell szolgálnia.” [A Német Szövetségi Köztársaság Alkotmánya]) 

 
A vállalatok gazdasági szerepvállalását, a foglalkoztatási körülményeket, a 

környezetvédelmi feltételeket mindenütt törvényben szabályozzák, de a túlzott 
szabályozással egy közösségi érdek, az autonóm gazdasági cselekvés érdeke sérülne. Az 
Európai Unióban ezért az állam szerepe abban nyilvánul meg, hogy ösztönzi a vállalati 
felelısségvállalást és megteremti az ahhoz szükséges infrastruktúrát és szabályozási 
keretet, de nem csorbítja az önkéntességben megnyilvánuló szabadságot.  

 
A közös uniós CSR politika gondolata már 1993-ban felmerült, az elsı hivatalos 

állásfoglalás a CSR mellett a 2000-ben megfogalmazott Lisszaboni Stratégiában szerepelt, 
majd 2001-ben megjelent az EU vitaindító Zöld Könyve a CSR-rıl. 2002-ben fogalmazta 
meg az Európai Bizottság kommünikéjét a CSR-rıl.  A CSR az európai versenyképesség 
növelésének eszközeként jelenik meg, és hangsúlyozzák, hogy nem emelhetı ki a 
fenntartható fejlıdéső kontextusából. 2002-ben alakult meg az Európai Többoldalú 
Egyeztetetı Fórum a CSR-rıl, amely 2004-ben egy Beszámolóval összegezte munkáját. 
2006-ban jelent meg az Európai Bizottság újabb közleménye, amelyben egy önkéntes 
alapon mőködı európai CSR szövetség létrehozását kezdeményezte. Az Európai Bizottság 
mindvégig megırizte azt az álláspontját, hogy az állam feladata a vállalati szerepvállalás 
minden lehetséges módon való ösztönzése, de nincs szükség közvetlen jogi szabályozásra. 
Ennek ellenére több európai országban vezettek be törvényeket a CSR szabályozására, és 
állami infrastruktúrával támogatják a CSR terjedését.  

A nyugat-európai gyakorlatban fontos eszközök a kidolgozott etikai kódexek, 
amelyek, bár általában nem rónak kötelezettségeket a cégekre, nyomást gyakorolnak.  

A CSR európai éllovasának Nagy-Britannia számít, ahol nagy az elfogadottsága az 
üzleti szférában. CSR-miniszter dolgozik stratégiák kidolgozásán és a közgondolkodásba 
való integrálásán. Több, a kormányzat által kidolgozott etikai kódex is segíti a CSR 
átláthatóságát és standardizációját.  Az állam emellett támogatja a CSR promócióját és a 
kutatásokat, javaslatokat tesz a vállalati jelentéstételi gyakorlatra, adópolitikai eszközökkel 
segíti, minısítésekkel díjazza a felelıs vállalatokat. 

                                                 
2 A fejezet az M&H Communications Intelligence Unit 2006-os tanulmányának felhasználásával készült 
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Németországban és Ausztriában a fejlıdı országokban tevékenykedı cégek 
számára állítottak össze viselkedési kódexet. 

A társadalmi felelısségvállalást ösztönzı eszköznek bizonyul az a globálisan 
növekvı igény, hogy a vállalatok éves jelentésükben számoljanak be környezetvédelmi 
gyakorlatukról és társadalmi felelısségvállalásukról. (Franciaországban kötelezı a CSR 
jelentés készítése; Dániában a környezetvédelmi jelentéstétel kötelezı bizonyos vállalatok 
számára és az elkészíthetı társadalmi és etikai jelentésekhez is adtak ki útmutatást; 
Portugáliában a száz embernél többet foglalkoztató vállalatok számára írják elı az ún. 
“társadalmi egyensúlyi jelentés” készítését; ajánlásokat és elıírásokat a svéd, dán, brit és 
osztrák cégeknek is figyelembe kell venniük.) 

Ösztönzıleg hat a vállalati CSR-re, hogy a közbeszerzéseknél a pályázati feltételek 
között a társadalmi felelısségvállalásra vonatkozó kitételek is szerepelnek.  (Belgiumban a 
környezetvédelmi feltételeket is megszabhatnak, vagy a szerzıdésekben szociális kikötés is 
szerepel; Csehországban környezetvédelmi és társadalmi szempontokat kell figyelembe 
venni; társadalmi felelısségvállalására vonatkozó feltételek Dániában, Franciaországban, 
Olaszország egyes tartományaiban és Litvániában is szerepelhetnek a közbeszerzések 
feltételei között.)  

A vállalati társadalmi felelısségvállalás elımozdításához az adópolitika területérıl 
is találunk példákat. (Nagy-Britanniában adókedvezmény a közösségi befektetésért, 
hazánkban a civileket támogató vállalatok adókedvezménye; Lengyelországban a 
„társadalmilag hasznos” célokat megvalósító vállalatok adómentessége az összeg erejéig.) 

Az állami szervek a CSR-rel kapcsolatos információk terjesztésével is 
hozzájárulnak a felelıs vállalati magatartás terjedéséhez. Ez már sokkal inkább megfelel a 
kezdeményezı szemléletnek, a vállalatok nem csupán látszat intézkedéseket tesznek az 
ügy érdekében. 

 Az Unió legerısebb országaiban kormányzati kezdeményezéső programok 
mőködnek, amelyek a vállalati társadalmi felelısségvállalással kapcsolatos kutatást, 
tapasztalatcserét és tudatformálást szolgálják. CSR-információs központ mőködik többek 
között Olaszországban és Hollandiában is, Csehországban és Spanyolországban pedig az 
oktatási programokat indítottak.  

 
Látnunk kell, hogy ezek a szabályozók, ajánlások csupán a jelentés megírását 

támogatják, a valódi felelısségvállalást nem. E kettıt véleményem szerint szükséges 
kettéválasztanunk és külön kezelnünk. 

Empirikus kutatásaim során is e kettısséggel találkoztam. Vannak vállalatok, 
amelyek a szokásos mőködésüket vetik papírra, amikor CSR jelentést készítenek, a cég 
életében és kommunikációjában valódi változás nem következik be. Így az évek óta 
hagyománnyá vált támogatásokat írják le a jelentésben, vagy a jármőveik károsanyag-
kibocsátását összegzik. 

Valódi tartalmat akkor kap a CSR kommunikáció, ha a mőködésbe szervesen 
illeszkedve, a kommunikációs stratégiában megfogalmazott célok szerint és célcsoportok 
felé valósul meg a társadalmi felelısségvállalás. Ebbıl a szemszögbıl tekintve a CSR-nek 
rendezıelvnek kell lennie, nem csupán szemléletmódnak, ami, véleményem szerint egy 
utólagos integráció lenne. Ez az utólagos integráció azt a helyzetet takarja, amikor a 
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tudatosan vagy nem tudatosan megvalósított kommunikációs munkára „ráhúzzák” a CSR 
ernyıjét. Ezzel, a reaktív gondolkodásmóddal állítom szembe a rendezıelvként kezelt, 
proaktív megközelítést.  

A hipotézist tehát elfogadom és a reneıelvként történı kezelését tekintem 
követendınek. 

 
„Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak 

az elért nagy nyereség miatt értékelik, hanem azért is, mert méltányos hozzájárulást 
biztosítanak bizonyos társadalmi problémák kezeléséhez”. [Az Európai Bizottság 2006 
március 23-án kelt közleménye] 

Ehhez, a kezdeményezést támogató vállalatok a társadalmi felelısséggel 
kapcsolatos gyakorlatok átláthatóságának, népszerősítésének és hitelességének növelése 
érdekében az összes érdekelt fél számára hozzáférhetıvé teszik a vállalati társadalmi 
felelısséggel kapcsolatos információkat. Ennek fényében érdemes vizsgálni a magyar 
helyzetet: az ellentmondásos, a vállalati kezdeményezéseket fékezı médiaszabályozást, az 
inkább elutasító, mint felkaroló médiagyakorlatot, a kormányzatok érzéketlenségét a téma 
iránt.  

Nemzetközi szervezetek közül a két, talán legfontosabb az AccountAbilityés a 
Csrnetwork. Az 1995-ben alakult angliai székhelyő AccountAbility az üzleti, a civil és a 
kormányzati szféra szereplıit tömörítı non-profit intézmény. Közel 350 tagja Brazíliában, 
Indiában, Észak-Amerikában, Oroszországban, Dél-Afrikában és Európában mőködı 
üzleti, non-profit és kutató szervezetek képviselıi, ık választják az AccountAbility 
nemzetközi irányító tanácsát. Az AccountAbility a Csrnetworkkel közösen 2004-ben hozta 
elıször nyilvánosságra a világ 100 legnagyobb vállalatának környezeti és társadalmi 
hatását összehasonlító indexét, az Accountability Rating-et.  

A Csrnetwork az Egyesült Királyság egyik vezetı CSR tanácsadó vállalata. 
Tevékenységük hat fı területet ölel át: CSR irányítás, teljesítmény és jelentés 
benchmarking; stratégia és rendszerfejlesztés; érintettek bevonása; felelıs beszállítói lánc; 
CSR kommunikáció; fenntarthatósági jelentések független minısítése. 
[http://www.goodcsr.com] 

 

9.3. A CSR helyzete Magyarországon 
 
Kelet-Közép-Európa volt szocialista országaiban, így Magyarországon is, a vállalati 

társadalmi felelısségvállalás sajátos pályát futott be. A szocializmus idıszakában az állami 
nagyvállalatok meghatározó szerepet játszottak a közösségi, kulturális és sportélet 
alakításában és a „szociális háló“ fenntartásában. Ezt a hivatalos ideológia és a felülrıl 
vezérelt sajtó hangsúlyozta is. A piacgazdasággal megjelenı multinacionális cégek a 
közvélemény szemében még ma is a klasszikus „kizsákmányoló kapitalista“ képében 
élnek. Ennek egyrészt az az oka, hogy e cégekhez a gyárbezárások, leépítések híre kötıdik, 
másrészt, a társadalmi felelısséget mutató cégek kezdeményezéseit a média ritkán közli. 
Ha véletlenül egy-egy CSR akció nyilvánosságot is kap, sokan olcsó PR fogásként 
értékelik. Mivel a közvélemény nem ismeri a társadalmi felelısségvállalásban élen járó 
vállalatok megnyilvánulásait így nem adhat ezeknek elismerést. 
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Az állam részérıl csekély a támogatás, pedig a vállalati társadalmi 
felelısségvállalás, még ebben az állapotában is komoly forrást ad a magyar társadalom 
számára: óvatos becslések szerint évente 130-160 milliárd forintra tehetı a 
Magyarországon mőködı vállalatok által a társadalom szempontjából hasznos célokra 
költött támogatás, de egyesek szerint ez a 250-300 milliárdot is elérheti.  

Egy kutatás során nyolcvan jelentıs magyarországi cég kommunikációs vezetıjével 
készítettek interjút a cégek CSR tevékenységérıl és annak kommunikációs aspektusairól. 
Ezek között nem volt olyan cég, amelynek ne lennének a köz számára hasznos projektjei, 
kezdeményezései, és 85% volt azoknak az aránya, akik átgondolt CSR stratégiával 
rendelkeznek, és nem ad hoc módon végeznek társadalmilag hasznos feladatokat. [M&H 
Communications Intelligence Unit 2006.] 

A 2009-es kutatásom során azt tapasztaltam, hogy a tudatos CSR inkább a 
nagyvállalati körre jellemzı és ott is csupán a legnagyobbak készítenek CSR jelentést. 
Olyannal viszont nem találkoztam, ahol ez a jelentés része lenne a kommunikációs 
munkának. Elkészítik, mert így diktálja a trend, de az éves jelentés részeként kezelve 
különösebb kommunikációs értéket nem tulajdonítanak neki. A közepes vállalatoknál a 
társadalmi felelısségvállalás a közvetlen lakókörnyezetre irányul. A kérdezett vállalatok a 
helyi mővészeti rendezvények támogatását, a székhely szerinti település rászorulóinak 
megsegítését említették CSR tevékenységként, holott ez jóval szélesebb körő tevékenység 
kellene, hogy legyen. 

 
A társadalmilag felelıs vállalatirányítás és köztudatos magatartás terjesztésére és 

elısegítésére a vállalati szférában több társulás is alakult a rendszerváltás óta. A Hungarian 
Business Leaders Forum 1992-ben jött létre a fenntartható fejlıdés magyarországi 
elısegítésének céljával, és közel száz tagot számlál a felelıs vállalatirányítás iránt 
elkötelezett hazai és nemzetközi vállalkozások, vezetı üzletemberek és elismert szakértık 
körébıl.  

A Mecénás Klubot 2004-ben alapították vezetı magyarországi üzletemberek, azzal 
a céllal, hogy a „hazai mecenatúra kiemelkedı alakjainak szellemi mőhelyeként segítse a 
társadalmi problémák megoldását, az esélyegyenlıség erısítését, a szociális hátrányok 
mérséklését, az egészségügy, a kultúra, az oktatás, a sportélet támogatását.“ 
[http://www.civil.info.hu/modules.ngo?name=News&file=article&sid=69]  

2005-ben, hét hazai nagyvállalat alapította meg a Magyarországi Üzleti Tanácsot a 
Fenntartható Fejlıdésért, hogy közösen foglalkozhassanak a „fenntartható fejlıdés 
vállalati gyakorlat szemszögébıl történı alkalmazásával, ennek lehetıségeivel, hazai és 
nemzetközi tapasztalataival.“   

Kifejezetten a környezettudatos vállalatirányítás népszerősítésén dolgozik 1995 óta 
a KÖVET (Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület), amelynek elnöksége szintén 
nagy magyarországi vállalatok környezeti vezetıibıl áll. 23 vállalat alapította, de ekkor 
még a megelızést hangsúlyozó környezetvédelem állt a középpontban Az Egyesület tagjai 
számára CSR szolgáltatásokat is nyújt, jelentések készítését és hitelesítését végzi. Ma 
sokkal fontosabb számukra a fenntartható fejlıdés, a vállalati felelısség kérdésköre. 

A Good CSR program elıször Magyarországon jelent meg 2008-ban, 2009 
folyamán Bulgáriában, Lengyelországban és Romániában is elindul, míg más országokban 
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egyeztetések folynak a megjelenésrıl.  A Good CSR 2008 globális rövid CSR 
(fenntarthatósági) jelentési és CSR kommunikációs program, mely hiteles és standardizált 
kommunikációs platformot biztosít, a nemzetközileg legelterjedtebb jelentéstételi rendszer, 
a GRI (Global Reporting Initiative) alapján, az Accountability Rating elveit követve teremt 
lehetıséget: 

• az egyes cégek saját érintettjeiknek olvasható, egységes és összehasonlítható 
formában megjeleníteni CSR tevékenységüket; 

• a programban résztvevı cégek közösségének a CSR ügyét és egyes fontos 
felelısségvállalási témákat népszerősíteni; 

• a programban résztvevı cégek közösségének egymással és másokkal 
megosztani jó gyakorlataikat. [http://www.goodcsr.com] 

A vállaltok életében ezen szervek segítségével a CSR tevékenység kellı hírverést is 
kaphat, bár egyelıre csupán a szakma keretein belül. Az tudatos kommunikációs politika 
célja az lenne, hogy a nagyközönség is tudomást szerezhessen a felelıs magatartásról és az 
errıl szóló kommunikációról. 

 
Az üzleti szektor gyakran vállal át olyan közfeladatokat, amelyeket az állami 

költségvetés fedezne (Nemzetközi Gyermekmentı Szolgálat Magyar Egyesülete, a Holcim 
Hungária Otthon Alapítványa, a Mővészetek Völgye Fesztivál, a Duna-Dráva nemzeti 
parkban a szelíd turizmus, a Miskolci Digitális Közösségi Oktató Központot, stb.). 

A CSR ténylegesen minıségi hatással van a magyar társadalom életére. Nem 
mellékes, hogy ezek között is találunk több olyat, amelynek nemcsak közvetlen haszna 
van, hiszen közvetve más gazdasági területek felélénküléséhez is hozzájárul. Nem 
elítélendı a gazdasági ok, hiszen tökéletesen érthetı annak a vállalatnak a célja, amelyik a 
szakmájához illeszkedı szakember-képzést támogatja közép- és felsı szinten egyaránt, 
mint arról a 2009-es interjúim során tudomást szereztem. 

Az ilyen kezdeményezésekrıl kevés szó esik a médiában, és ennek 
következményeként keveset tud róluk a közvélemény. Az M&H Communications 
kutatásából kiderült, hogy a vállalati társadalmi felelısségvállalásnak hazánkban sem 
elsıdleges célja a cég imázsának felépítése. (A megkérdezett cégek 68%-a vállalatnak a 
fenntartható fejlıdés és etikus magatartás iránti elkötelezettségét jelölte meg CSR 
tevékenysége elsıdleges mozgatórugójaként.) Ugyanakkor, mivel a társadalmi hasznosság 
ellenére mégiscsak az üzleti szféráról beszélünk, jogos igénye a vállalatoknak, hogy 
tevékenységüket a közvélemény ismerje. Ez a társadalmi haszon értékébıl semmit nem 
vesz el, sıt, hosszú távon e magatartás hirdetése-elismerése a társadalom számára a példa 
erejével buzdít. A CSR gyakorlatának minél szélesebb körő elterjedéséhez a fogyasztó 
figyelmére is szükség van, ami csak akkor alakulhat ki, ha a közvélemény egyáltalán 
értesül az ilyen típusú tevékenységekrıl. Ezzel magyarázható, hogy a megkérdezett cégek 
körében 95% volt azoknak az aránya, akik bevallották, hogy a nyilvánosság elıtti 
megjelenés mai, korlátozott lehetısége komoly hátráltató tényezıtevékenységük hosszú 
távú fenntartása szempontjából. [M&H Communications 2006] 
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9.4. A CSR akadályai 
 
A vállalati társadalmi felelısségvállalás médiamegjelenésérıl sok szó esett már, s a 

különbözı vitákban a legtöbb érintett fél abban egyetértett, hogy a médiában való 
nevesített megjelenés egyik legnagyobb gátja az, hogy nem tisztázott a CSR 
kommunikációjának feltételrendszere.  

Ma szinte megállapíthatatlan a határvonal a burkolt reklám és a CSR-rıl szóló 
beszámoló között. Ha a cég neve vagy logoja megjelenik a CSR projekt közlésekor, 
felmerül a burkolt reklám gyanúja. A cég nevének kimondása nélkül viszont gyakran a 
legalapvetıbb hírszerkesztési szabályoknak sem tud eleget tenni a szerkesztı. A kutatásban 
megkérdezett cégek 97,5%-a szembesült már ezzel a problémával. A vállalatok túlnyomó 
többsége, 85%-a annak a véleményének is hangot adott, hogy a burkolt reklám tilalma 
mellett a média ilyen témák iránti közömbössége a fı oka annak, hogy a vállalati 
társadalmi felelısségvállalás a súlyához képest kevés nyilvánosságot kap. A pozitív 
eseményeknek még akkor is ritkán van hírértéke a sajtó szemében, ha azok társadalmi 
hatása az egész ország területére kiterjed. [M&H Communications 2006] 

Az MTI-ben kifejezett tilalom érvényesül: a szerkesztı nem jelölheti meg a CSR 
projekttel kapcsolatban a támogatót. Az interjúalanyok közül számosan megfogalmazták 
azt a gyanút is, hogy az elektronikus média döntéseit talán anyagi érdekek vezérlik. A CSR 
tevékenységrıl szóló kommunikációnak jelenleg a társadalmi célú hirdetésben való 
beszámolás a legelterjedtebb módja, ami gazdaságilag elınyösebb a csatornák számára.  

Ennél is aggályosabb az a felvetés, amellyel többször is találkoztunk – hogy a 
szerkesztıségi tartalmakban való megjelenés mértékét esetenként az is befolyásolja, hogy 
az érintett cég mennyit költ hirdetésekre az adott médiumban, vagyis a megjelenés 
lehetısége egyféle „bonusz“ a nagy hirdetık számára. A kutatásban résztvevı vállalatok 
túlnyomó többsége állította, hogy, ha tevékenységüknek mégis szeretnének valamiféle 
nyilvánosságot szerezni, az jelentıs költségeket emészt fel. Ez sok cégnél legalább akkora 
kiadást jelent, mint amennyit a vállalat magára a programra költött, de elıfordul, hogy a 
többszörösét is eléri. [M&H Communications 2006] 

A 2009. márciusi mélyinterjúim során volt olyan kommunikációs szakember is, aki 
megértette és elfogadta a sajtó álláspontját, mikor a következıképpen fogalmazott: 
„…nekik is meg kell élniük valamibıl. Ha nem teszünk semmit, akkor maximum 3 soros 
hírként szerepel a vállalatunk tevékenysége. Ha többet szeretnénk, hirdetnünk kell, ami 
magával hozza majd a hosszabb cikket is.” 

Sajnos sok olyan példát találunk, amikor az adott ügyel nyilvánvaló társadalmi 
relevanciája ellenére nem, vagy alig – akkor is a cégnév említése nélkül – kapott 
nyilvánosságot, a burkolt reklámozás kapcsán felmerülı aggályok illetve a csekélynek 
tartott hírérték okán.  

(Az egyik informatikai vállalat mozgássérültek számára rendezett tanfolyamot, 
amelyre a cégnél lehetett jelentkezni, de a híradásokban nem szerepeltették, hogy kihez 
lehet fordulni; az Alcoa-Köfém Kft. 13 év alatt összesen 3,5 millió $ adományösszeggel 
több mint 230 projektet támogatott, több szakmai díjban is részesültek, de a cég 
kommunikációs igazgatója szerint nem bizonyultak érdemesnek a média figyelmére; A HP 
Magyarország adományozta és tartja fenn a Miskolci Digitális Közösségi Központ 
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informatikai eszközparkját, amely programok kaptak némi médiavisszhangot, de a HP 
nevét a legritkább esetben hozták összefüggésbe a fejlesztésekkel; Az E.ON Magyarország 
számos CSR programot mőködtet, amelyekrıl a helyi média általában beszámol, az 
országos médiánál ık is a közöny falába ütköznek.)  Sosem a média saját döntéseként, 
hanem az ORTT-re való hivatkozással indokolták az elutasítást. A média vonakodását a 
vállalati kommunikátoroknak sajnos olyan környezeti tényezıként kell kezelniük, amire 
nincs befolyásuk, így legfeljebb a lobbi tevékenységként kerülhet bele a kommunikációs 
munkába. [M&H Communications 2006] 

 
Kedvezı tapasztalatokról a Magyar Posta képviselıje tudott beszámolni. A Posta 

több mint ötven millió forint ráfordításával vásárolt meg és rendezett be egy nıgyógyászati 
szőrıkamiont, amely a kistelepülésen élı nık számára „házhoz viszi” a méhnyakrákszőrés 
lehetıségét. A Posta kommunikációs osztályának beszámolója szerint a mind a 
közszolgálati, mind a kereskedelmi média nagy érdeklıdést mutatott a program iránt, és az 
sem jelentett problémát, hogy a Magyar Posta neve és logoja megjelenjen. Ez nyilván 
annak köszönhetı, hogy a Magyar Posta a közvélemény szemében még mindig inkább 
intézmény, semmint vállalat. Mint a második legnagyobb foglalkoztató, az ország teljes 
területén jelen van, bármit tesz, annak országos hatása van. Nem mellékes a közölhetıség 
szempontjából az sem, hogy a illeszkedik a Nemzeti Rákellenes Programhoz és a 
Népegészségügyi Programhoz is. Talán ezzel magyarázható, hogy a Magyar Posta 
esetében a média nem tartott a burkolt reklám gyanújától. Ez a program ugyan elsı látásra 
a fogyasztói réteg célzását segíti elı, de a médiában való jelenlét, a gondoskodó vállalat 
képe valamennyi partner felé pozitív üzenettel bír. 

 
Nem szabad azonban elfeledkeznünk a CSR vállalaton belül rejtızı veszélyeirıl 

sem. Ha a vállalat üzleti mőködésétıl és stratégiájától elszigetelten mőködik a CSR, akkor 
hitelességét veszítheti és éppen a legfıbb célját, a fenntartható fejlıdést nem képes 
beteljesíteni. A menedzsment támogatása mellett szükséges a munkatársi támogatás is, e 
nélkül nem lehet hiteles és hosszú távra szóló CSR programot kialakítani. 

Másrészt hiba lehet, ha a CSR brandépítı jellegét azonnal ki kívánják aknázni és 
üzleti értékké konvertálni. Ez megtörténhet mind belsı (magatartás, motiváció), mind 
külsı (értékesítés) tekintetben. Ekkor is hitelvesztés léphet fel mind a közvélemény, mind a 
saját dolgozók körében. Végezetül a legnagyobb veszély, ha a vállalat nem alakít ki saját 
CSR stratégiát, ez késıbb versenyhátránnyá is válhat. [Mikola, 2006.] 

Abban egyetértenek a szakértık, hogy itthon csak akkor fog több vállalat a 
társadalmi felelısséggel komolyabban foglalkozni, ha törvényi kötelezettségük lesz a 
jelentések készítésére. A feladat elsısorban a felsı vezetésé, hiszen ık vihetik keresztül a 
CSR stratégiát az egész vállalaton.  A CSR jelentésnek tartalmaznia kell a 
munkavállalókkal, a természeti környezettel, a társadalommal szembeni felelısség 
vizsgálatát számszerően és kvalitatív információkkal alátámasztva is. Ennek auditjára van 
már néhány nemzetközi sztenderd, mint például az AA1000 (Accountability), a 
Sustainability Reporting Guidelines (Global Reporting Initative), az SA8000 (Social 
Accountability International), és a legismertebb, az ISO 14000 környezeti menedzsment 
sztenderd. [Galambos, 2006] 
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9.5. CSR a média oldaláról 
 
A média oldaláról egybehangzó az a vélemény, hogy Magyarországon 

gyerekcipıben jár még a CSR, és az üzleti érdekek dominálnak. A média az üzleti 
érdekeket helyezi elıtérbe a döntésekben, de legtöbbször a cégek esetében is ezt 
tapasztalták, promócióként kezelik, illetve akként próbálják tálalni a CSR körébe tartozó 
tevékenységüket. A másik nyomós indok a nézettség, ami miatt a média nem szívesen 
foglalkozik a témával. Úgy látja, ugyan szép és hasznos dolog a társadalmi 
felelısségvállalás, de az esetek nagy többségében nem lehet velük mérhetı nézettséget-
hallgatottságot produkálni, az érdektelen mősorszám pedig kifejezetten kárt okoz. A média 
is egy szereplıje a B2B piacnak, így érvei érthetık. 

A hivatalos vélemények szerint a társadalmi felelısségvállalás körébe tartozó 
témák megjelenítése a tisztázatlan jogi helyzet miatt nehézkes. Miközben az egyes 
mősorokban márkajelzés nem jelenhet meg, a szponzorok feltüntetése a sporthoz 
kapcsolódóan nem ütközik akadályba. A CSR esetében a tv-csatornák megoldása, ha azt 
reklámnak, vagy promóciónak minısítik és az ügyfelet a kereskedelmi részleghez 
irányítják, ahol esetleg társadalmi célú reklám (TCR) címén kedvezményes tarifát 
számolnak fel a sugárzásért. Ezt a gyakorlatot a közvetlen anyagi érdek is alátámasztja, 
reklámbevételhez juttatja a társaságot. Ez a közszolgálati csatornákra is igaz, bár nekik 
kötelességük a társadalmi hasznosságról beszámolni, anyagi helyzetükbıl fakadóan 
komolyan mérlegelniük kell a reklámbevétel lehetıségét. A közvetlen anyagi 
érdekeltségen túl ezt azzal is indokolják, hogy a cégek a CSR-t arra használják, hogy 
kiváltsák a reklámköltségeket.  

Ha a témát az adott mősor tematikájához illeszkedınek, avagy nagy érdeklıdésre 
számot tartónak találják, „hír jellegő” mősorszámként dolgozzák fel, viszont a támogató 
cég nevét nem említik, emblémáját, márkajelzését nem tüntetik fel. Kivételt képeznek azok 
az esetek, ha egy kifejezetten nagy társadalmi támogatottságú közügyrıl, nagy érzelmeket-
indulatokat kiváltó témáról, vagy vitán felül állóan önzetlen és nagy anyagi értékő akcióról 
van szó. Ezekben az esetekben megnevezik a támogatót. Nem nyíltan felvállalva, de a nagy 
megrendelık elınyt élveznek, értük szívesebben vállalják a kockázatot. [M&H 
Communications 2006] 

A média számára vonzó, ha maga indít CSR projektet. Ennek ugyanis jól mérhetı 
anyagi haszna is van, ezért saját akcióit minden korlátozás nélkül hirdeti. Teszi ezt, hiszen 
a CSR a profit egy részébıl a társadalom számára hasznos tevékenység, ami akár 
gazdasági elınyt is jelenthet a társadalom iránt érzéketlen konkurenciával szemben. A 
kereskedelmi média magától értetıdıen olyan társadalmilag hasznos tevékenységet fog 
választani, amivel magas nézettségő mősor készíthetı, ami a képernyıhöz, vagy a 
hangszóróhoz tapasztja az embert, ezekkel fı mősoridıben találkozhatunk.  

A közszolgálati médiánál is mőködik ez a motívum, viszont itt nem a reklámérték, 
a nézettség szempontja dominál, hanem az üzletszerzés. Tematikus napokat, heteket 
szerveznek, és ezektıl várják, hogy becsalogatják velük a támogatókat, reklámozókat. 
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A média véleményformálói is szorgalmazzák, hogy úgy a törvény, mint az ORTT 
állásfoglalás világosan tegyen különbséget a reklám – ezen belül a burkolt reklám – és 
társadalmi felelısségvállalás között. Ha mód volna erre, nem látnák értelmét elhallgatni a 
tevékenységet végzı cég nevét, de a témáról továbbra is csak akkor számolnának be, ha 
annak hírértéke elérné a közérdeklıdés küszöbértékét. Ezt pedig nem a média, hanem 
annak hallgatói, nézıi határozzák meg. 

A CSR-rıl szóló tudósításokat a burkolt reklám vádjával illetik. A burkolt reklám 
fogalma a médiatörvény szerint: „az a mősorszám vagy mősorszámon belüli tájékoztatás, 
amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására, vagy szolgáltatás 
igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra”. 

Ezt egészíti ki az ORTT jogértelmezése: „Semleges információ látszatának minısül 
minden olyan közlés, akár képben, akár hangban, akár írásban, amellyel szerzıje illetve 
közreadója gazdasági, személyes vagy csoportérdeket jelenít meg az objektivitás érzését 
keltı eszközökkel. Burkolt reklámnak minısül az adott mősorszámban vagy mősorfolyam 
egészében az alapinformáció lényeges tartalmához képest indokolatlan módon és 
mértékben megjelenı gazdasági elem. A burkolt reklám lehet szándékos és gondatlan.” 
[247/1997 (X.30.) sz. ORTT határozat] 

A törvényi rendelkezés nem ismeri a vállalati közhasznú magatartás kategóriáját.  
 
Nyugat-Európában, ahol a CSR társadalmi hasznát felismerték, a hatóság és a 

média jogértelmezése között nincs ellentmondás. Elvileg lehetne, mivel sem az uniós 
szabályozás, sem az egyes országok médiatörvényei nem adnak egyértelmőbb definíciót a 
burkolt reklámra.  

Az német, brit, skandináv nemzeti médiaszabályozások hasonló meghatározásokat 
tartalmaznak, mint a hatályos magyar törvény, de a társadalmi felelısségvállalás 
kommunikációjára nem létezik külön kategória.  

A CSR-rıl szóló híradás elfogadott, mert a média szerepét meghatározza 
felelısségének felismerése. A sajtó nem csak reprezentálja a társadalmat és a bennünket 
körülvevı világot, hanem alakítja is azt. A média társadalmi felelısségvállalása abban 
nyilvánulhat meg, hogy olyan tartalmakat közvetít, amelyek hozzájárulnak a fenntartható 
fejlıdés feltételeinek kialakulásához, a CSR terjedéséhez. 

 
Felmérések sokasága bizonyította, hogy az emberek nem tekintik hiteles forrásnak 

a reklámokat. Elıfordul, hogy az egyéni választás azokra a cégekre esik, akik figyelmet 
fordítanak profitjuk egy részének visszaadására. A CSR nem öncélú tevékenység, melynek 
a lényege a közlés, hanem a társadalom számára is fontos, mivel erısíti a társadalmi 
szolidaritást és elısegítheti olyan gazdasági filozófiák erısödését, amelyek a tiszta 
profitmaximalizálással ellentétben a köz támogatását is elsırendő érdeknek tekintik. 

Amíg Magyarországon nem axióma a média felelıssége, a fogyasztói társadalom 
nem elég fejlett ahhoz, hogy a CSR-t kikényszerítse, sem a törvényhozó, sem a társadalom 
nem választja el kellıen a CSR-t az üzleti tevékenységtıl, addig célszerő lenne a 
társadalmi felelısségvállalás kommunikációjának a reklámtól megkülönböztetett kategóriát 
létrehozni a médiatörvényben. Ez megszüntetné a bizonytalanságot, ösztönzı hatással 
lenne a CSR terjedésére. 
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A közcélú reklám elıirányozza a CSR jogi helyzetének megoldási irányát, azonban 
nem rendezi azt megnyugtató biztonsággal. Ez csak az elsı lépés abban a folyamatban, 
amelyben a CSR helyzetét pozícionálni kívánjuk a magyar médiatérben.  

A gazdasági élet szereplıi, a médiumok, valamint a hatóság is érzékeli a CSR 
fogalmának és jogi helyzetének rendezetlenségét. A szabályozás hiányosságokat mutat, 
amelyek hátráltatják a társadalmi szerepvállalás kultúrájának fejlıdését és elterjedését. 
[M&H Communications 2006] 

 

9.6. A CSR jövıje hazánkban 
 
A CSR egyre inkább megjelenik a vállalati kommunikációban is, csak sokszor 

eltérı okok vezetik a vállalatokat erre, és másképpen gondolják a felelısség kérdését. 
Szerencsésebb lenne a helyzet, ha a cégek saját felismerésükbıl, vagy a közvélemény 
nyomására tennék meg mindezt, netán a konkurencia kényszerítené rá erre a lépésre.  

A CSR eredetileg a kockázatmenedzsmenttel kezdıdött és veszély-megelızési 
stratégiává nıtte ki magát. Az átlagfogyasztó számára egyre fontosabb, hogy magánértékei 
a mindennapi életében (munkahelyén, fogyasztásában) is megjelenjenek.  A vállalat pedig 
attól viselkedik felelısen, ha például biztosítja az esélyegyenlıséget, megfelel az 
adófizetési és törvényi kötelezettségeinek, megfelelı menedzsment és irányítási elveket 
alkalmaz, jók a beszállítói kapcsolatai, védi környezetét, részt vesz megfelelı közösségi 
aktivitási formákban, fejleszti munkatársait, kielégítıen alakítja ki a munkakörnyezetet és 
még sorolhatnánk. „Ideális esetben valamennyi döntésében megjelenik a felelısség. A CSR 
viselkedésmód, értékteremtı folyamat.” [Mikola, 2006. 12.] 

Egyes szakértık a márka és a CSR összehasonlítása során arra jutottak, hogy a két 
fogalom mára már erısen összemosódott. Ha érteni akarjuk a fogyasztót, egyenlıségjelet 
kell tenni a két kifejezés közé, hiszen, ha marad olyan rész, amely kívül esik a CSR 
határain, de belül van a márkáén, akkor a márka nem mond igazat. [Braun, 2006.] 

Mikola Gergely, a Brit Kereskedelmi Kamra CSR Munkacsoportjának tagja egy 
cikkben kifejtette, hogy a nemzetközi gyakorlatban már nem is annyira CSR-rıl, mind CR-
rıl beszélnek, azaz vállalati felelısségvállalásként jelenik meg. [Mikola, 2006.] 

 
Ma Magyarországon még az is kérdéses, hogy tanácsadók segítségét veszik-e 

igénybe, vagy házon belül oldják meg a feladatokat.  
A második lehetıséget választva, belsı szakértıi csoportot alakított ki a MOL, aki 

ma hazánk egyik legfejlettebb CSR tevékenységét folytató vállalata. A Fenntartható 
Fejlıdés nevő bizottságban minden érintett egység képviselteti magát és munkájukhoz 
külsı tanácsadót sem alkalmaznak. Tanácsadóval dolgozik viszont a Holcim Hungária, 
amely már 2004-ben is kidolgozott CSR projektet.  

A tanácsadó cégek kezdik kiterjeszteni profiljukat a CSR területére is, azonban itt is 
igen nagy a bizonytalanság. Kérdéses, hogy speciális CSR ügynökségek alakulnak-e, vagy 
PR ügynökségek foglalkoznak majd ezzel a területtel. Ma leginkább a stratégiai 
kommunikációval foglalkozó pr-ügynökségek kínálatában találjuk meg a CSR tanácsadást. 
A négy nagy tanácsadó (Pricewaterhauscoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG) 
számára a piac még nem elég nagy ahhoz, hogy komolyabban foglalkozzanak e területtel, 
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de néhány kisebb tanácsadó cég már szakosodott. Felismerték, hogy hamarosan szegmens-
bıvülés, így szakértelem-hiány jelentkezik hazánkban is, így a tanácsadás mellett CSR-
kutatással, jelentések írásával, stratégiai kommunikációs tanácsadással is foglalkoznak. A 
CSR nem csupán PR, hanem annál tágabb, a társadalmi kapcsolatok, a felelıs társadalmi 
irányítás, corporate governance körébe tartozik. 

 
A Gfk. Hungária kutatást készített a Magyarországi Üzleti Tanáccsal a Fenntartható 

fejlıdésért címmel, 2006 áprilisában. 1000 fıt kérdeztek meg, amely minta a 15 évesnél 
idısebb magyar lakosságot reprezentálja.  

A megkérdezettek 74 százaléka hallotta már a fenntartható fejlıdés kifejezését, míg 
az igen magasnak mondható egynegyede nem. Megkérdezték a mintában szereplıket, hogy 
informálódnak-e arról, hogy a megvásárolt termékek milyen módon készülnek, az elıállító 
vállalatok mennyire követik a fenntartható fejlıdés szempontjait.  

 

9%

24%

62%

5%
Általában igen

Elıfordult már

Nem

Nem tudja/nem válaszolt

 
41. ábra: Informálódás a termékek készítési módjáról, a vállalatok fenntartható 

fejlıdés szempontjait követı magatartásáról 
Forrás: Gfk. Hungária alapján saját szerkesztés 

 
Ezek szerint az igen jelentıs többséget egyáltalán nem érdekli, hogy hogyan készült 

a megvásárolt termék. A magyar fogyasztók sokkal inkább ár-érzékenyek még, így nem 
valószínő, hogy a fogyasztói igények nyomása miatt kényszerülnének rá rövidtávon a 
cégek a felelısség kérdéseinek vizsgálatára és ennek a kommunikációjára. Ugyanez 
hatványozottan jelentkezik a B2B piacokon, ahol az érzelmek szerepe még kisebb. 

A multinacionális anyavállalat rákényszerítheti a hazai leányvállalatra a társadalmi 
felelısségvállalást, vagy a felsı vezetés személyes elhivatottsága lehet a mozgatórugó. 
Vannak ugyan kormányzati és civil kezdeményezések, de ez még kevésnek bizonyult.  

A hazai vállalatok társadalmi felelısségvállalására és annak kommunikációjára 
mutat rá a következı kérdés: Ön szerint a magyarországi vállalatok elég figyelmet 
fordítanak a fenntartható fejlıdés elveinek megfelelı mőködésre? 
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13%
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42. ábra: Vélemények megoszlása a hazai vállalatok fenntartható fejlıdés 

elveinek megfelelı mőködésérıl  
Forrás: Gfk. Hungária alapján saját szerkesztés 

A hazai beszerzık vásárlásait nem befolyásolja a CSR tevékenység. Radics László, 
a MOL csoport etikai tanácsának elnöke a következıket mondta:„…a CSR-tevékenységben 
részt vevı cégek, civil szervezetek retorikában megelızték magukat. Sokkal többet 
beszélnek errıl, mint ami a valóságban történik.” [Galambos 2006. 22.] 

A vállalatok számára a CSR sokszor kimerül a szponzorálásban, holott ez csupán 
egy dimenziója annak. A pozitív példák arról szólnak, hogy külön felelıse és költségvetése 
van e területnek, nem csupán a kommunikációs vezetı foglalkozik a területtel, szükség 
esetén. A moderált, szervezett érdekegyeztetések az érintettekkel a fejlettebb piacokon 
elfogadottak és napi gyakorlatnak számítanak. A kérdés felszínen tartása a tanácsadók, a 
média feladata, de például az Európai Unió sok országában találunk már CSR-rel 
foglalkozó kormányzati programot, mint az bemutattam.  
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10. Az IMK és a szervezeti struktúra egymásra gyakorolt 
hatása 

 
Tekintet nélkül arra, hogy milyen formális struktúrában mőködik egy vállalat, 

minden esetben igaz, hogy egymást átfedı és egymástól függı emberi csoportok rendszerét 
kell elemeznünk.  

A szervezet csoportjainak megvan a maga kommunikációs sémájuk, struktúrájuk. 
Számunkra az a fontos, hogy az integrált kommunikáció megvalósításában a csoportok 
hogyan kommunikálnak egymással, valamint mi következik abból, hogy az egyén a 
csoportnak és a szervezetnek is tagja, így mindkettı számára dolgozik.  

Az átlagemberre az estek nagy többségében frusztráló hatással van, ha alárendelt, 
ha függ valakitıl, valamitıl és engedelmeskednie kell. Szeretnénk függetlenek lenni, a 
társakkal egyenlı, vagy magasabb pozícióban lenni, aktívnak lenni és hasznosítani az 
egyéni képességeket. A modern szervezet azonban frusztrál, regresszióra, agresszivitásra, 
feszültségre vezet a legtöbb esetben, ami nemcsak, hogy konfliktust okoz, de törést is idéz 
elı a kommunikációban, így igen fontos hátráltatója lehet az integrált kommunikáció 
megvalósításának. 

A legtöbb szervezeti piacon mőködı vállalat esteében, méretébıl adódóan sok a 
kommunikációban érintett szervezeti egység, terület. A cégfelépítés, struktúra akadályai 
ezekben az esetekben gyakran megnyilvánulnak, a hierarchia a fölös szétválasztás 
problémáját veti fel. Ezeknél a vállalatoknál a kommunikációs munka integrálttá tételéhez 
szükséges lépések: 

• IK szervezeti összekapcsolása – a koordinációért, integrációért felelıs szervezeti 
hely révén 

• Az illetékességi, döntési kompetenciák világos meghatározása a tervezés és 
végrehajtás szintjén is 

• A kommunikációs munka specializáltságának csökkentése az integráció érdekében 
• Az egyeztetési folyamat formalizálása 
• Az érintettek közötti koordináció, kooperáció megkönnyítése  

• A konfliktus-lehetıségek figyelembe vétele a szabályozásban 
• Az összekapcsolódás bizonyos fokának biztosítsa a szervezeti struktúrában  

• Team-orientáltság támogatása, a munkatársak motiválása a kooperatív szervezeti 
struktúrában. [ Piskóti 2009.] 

 

10.1. Integráció a szervezeti hierarchiában  
 
A három kulcsfontosságú erıforrás: az ember, a pénz és az idı. A pénz többnyire 

nem változtatható és az idı is korlátozott mértékben áll rendelkezésre, így az emberi 
munkát kell valahogyan optimalizálni, tökéletesíteni.  

 
Bruhn és Boenigk kutatásában felmérték az átlagos dolgozói létszámot a téma 

szempontjából fontosnak ítélt vállalti osztály esetében. 
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Osztály Átlagos dolgozói létszám 

Németország Svájc 
Értékesítés 85 158 

Marketing 46 98 

Személyes eladás 16 63 

Marketingkommunikáció 4 4 

Reklám 4 2 

PR 2 2 

Eseménymarketing 1 1 

Szponzorálás 1 1 

Multimédia 1 1 

Összesen 160 330 

14. táblázat: Átlagos létszám néhány vállalati osztály esetében 
Forrás: Bruhn, Boenigk 1999.p.10., p. 113. után saját szerkesztés 

 
A tanulmány osztályozása önmagában is érdekes és érdemes elgondolkodni azon, 

hogy mely funkció melyiknek van alárendelve. Mint az látható, az értékesítı alkalmazottak 
túlsúlya elég erıteljes mindkét országban és a marketing is jelentékenyen képviselteti 
magát. A nagyobb cégeknél jelennek meg az olyan funkciók, mint az eseménymarketing, 
szponzorálás és multimédia elkülönülése, amit a kisebb cégeknél jobb esetben a 
marketinges feladata ellátni.  

Az integrált marketingkommunikáció kialakítása szempontjából azonban nem is 
annyira az egyes tevékenységek egy-, vagy külön kézben tartása a fontos, hanem azok 
koordinációja. 

A tervezésnél a svájci cégeknél a különbözı osztályok szélesebb körő 
együttmőködésébıl alakul ki a stratégia, úgy, hogy az a kommunikációs vezetı személyes 
felelıssége, illetve elıszeretettel vonnak be külsı tanácsadót, szakértıt a munkába. A 
német szervezetek esetében a tervezés leginkább a marketingkommunikációért felelıs 
osztály feladata, de igen jelentısen kapcsolódik be az értékesítési osztály is a kialakításba, 
illetve a realizálásba. A külsı tanácsadók (reklám és PR ügynökségek) szerepe egyre 
fontosabb a tervezés folyamán. Németországban az elsı vonalba tartozó vezetık fogadják 
el az integrált kommunikációs stratégiát. Ezzel szemben Svájcban egy elıre meghatározott 
döntési folyamat során, az intézményesített megbeszélések dominálnak. Az osztályok 
kereteit átlépı tanácskozásokon a többség dönt, vagy informális megbeszélések keretei 
között fejtik ki véleményüket.  

Németországban a koncepcionális munka során a marketing és az értékesítés 
eszközeinek széleskörő összekötése ment végbe. Ezzel szemben a másik ország 
vállalatainál a szponzorálásért és a nyilvános szereplésekért (PR) felelıs osztályok nagy 
területre kiterjedı együttmőködése volt tapasztalható a feladatok megoldásánál.  [Bruhn, 
Boenigk, 1999.] 

 
A reklámügynökséges is a szervezeti piacokon mőködnek, így az ezen vállalatok 

szervezeti struktúrája is érdekes lehet a számunkra. Deighton (1994) megfigyelte, hogy a 
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reklámcégek vegyesen foglalnak állást az integrációval kapcsolatban. Némelyik lebontotta 
az egységekbe rendezett szolgáltatásokat a ’90-es évek alatt. McCullogh (1994) az IMK 
implementációjával kapcsolatban tett erıfeszítésekrıl számol be, ami a kommunikációs 
funkció centralizáltságától a decentralizáltság felé fordult el, majd vissza a 
centralizációhoz kb. 6 év alatt. [Stewart, 1996] 

 
A magyar vállaltok estében a 2004-ben vizsgált esetek többségében, ha van is 

marketinggel foglalkozó osztály (de leginkább csak egy alkalmazott), a kommunikációval 
már külön senki sem foglalkozik, az IMK-nál pedig még rosszabb a helyzet. 

 

 
Marketing 
szervezet 

Kommunikációs 
szervezet 

IMK 
szervezet 

Külön szervezeti egység 28,6 7,1 7,1 

Egy egység, de megosztva más 
tevékenységgel 

14,3 21,4 10,7 

Egy fő  14,3 10,7 7,1 

Egy fő, megosztva más 
tevékenységgel 

28,6 14,3 10,7 

Sem osztály, sem személy 14,3 46,4 64,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

15. táblázat: A marketing és a kommunikáció súlya a vizsgált cégek gyakorlatában 
Forrás: Saját kutatás, 2004. 

 
A megkérdezéses vizsgálatom kérdıíve azt is vizsgálta, hogy hol helyezkednek el 

ezen elıbbi osztályok, vagy alkalmazottak a vállalati hierarchiában. Az estek 90 %-ánál a 
kereskedelmi igazgató alatt találjuk a marketingest, de elıfordult a controlling, a 
titkárságvezetı és a személyzeti osztály beosztottjaként is. A válaszok csupán 2-3 %-ánál 
szerepelt a marketing a hierarchia második szintjén, a termelés, pénzügy, stb. funkciókkal 
egyenrangú szereplıként. A kommunikációs feladatokat általában a marketinges látja el 
egy személyben, ahol külön felelıse van, ott a marketing osztály alatt találjuk. 

A szervezeti megoldások közül a legjellemzıbbek az egyvonalas, a többvonalas, a 
stáb-vonalas rendszer és a mátrix. 
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43. ábra. A kommunikáció szervezete egyvonalas rendszerben 

Forrás: Piskóti 2009. 
 

 
44. ábra. A kommunikáció szervezete többvonalas rendszerben 

Forrás: Piskóti 2009. 
 
A több vonalas szervezethez hasonló helyzetet találtam 2009-ben az egyik 

mélyinterjúban megkeresett vállalatnál. A vállalati kommunikáció a kereskedelmi célú 
kommunikációtól elszigetelten mőködik, az integráltság legkisebb szeletében sem mőködik 
a két osztály között. Ez a feladatokat tekintve akár indokolt is lehet, de a partnerekben az 
egységes kép kialakítását mindenképpen megzavarja. Javítja valamelyest a képet, hogy 
vállalati kommunikációért felelıs személy tulajdonképpen a sajtóreferens feladatait látja el 
és a közeljövıben a helyzet rendezését tervezik. Mivel a PR anyagokat, kommünikéket is a 
kereskedelmi célú marketinggel foglalkozó munkatársak készítették, ezért a vállalati 
megnyilvánulások feladatait is ehhez az osztályhoz helyezik, ami remélhetıen javítja az 
egységes kép kialakulásának esélyeit. 

 
 
 
 
 



 140

 
45. ábra. A kommunikáció szervezete stáb-vonalas rendszerben 

Forrás: Piskóti 2009. 
 
A 2009. márciusában lebonyolított interjúim során az egyik nemzetközi vállalat. 

marketingkommunikációs szervezetének vizsgálatakor mátrix felépítéssel találkoztam. A 
hagyományos mátrix szervezetet mutatja be a következı ábra. 

 

 
46. ábra. A kommunikáció szervezete mátrix rendszerben 

Forrás: Piskóti 2009. 
 
A vizsgált vállalatnál a vállalati kommunikáció, a tulajdonképpeni 

márkamenedzsment közvetlenül az elnök-vezérigazgató alatt helyezkedik el. A 
termékkommunikációért felelıs szakemberek az egyes üzleti divízióknál dolgoznak, 
szakmailag a központi kommunikációs osztályhoz, míg erıforrásaikkal az adott szervezeti 
egységhez tartozva. A termékkommunikáció feladatai közé például az értékesítés 
támogatása, az ügyfélrendezvények megszervezése tartozik. 

Az egyes kommunikációs kérdésekben a szervezeti felépítés vertikális szintjén 
döntenek, egyeztetve a horizontális, kommunikációs szintekkel. A vállalati kommunikáció 
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az egyes vertikális szintek munkájának összehangolásán túl felelıs például a vállalati PR, 
CSR mőködtetéséért is.  

A gyakorlati tapasztalataim szerint az integrációt leginkább elısegítı forma ez volt, 
hiszen itt valósulhat meg a célok, üzenetek és eszközök leghatékonyabb összefogása úgy, 
hogy közben az egyes szakterületek érdekei se csorbuljanak. 

 
A mátrix szervezet tehát kiválóan alkalmas az integrált marketingkommunikáció 

megvalósítására. A vizsgált vállalat esetében ez úgy valósul meg, hogy az egyes üzleti 
divíziók stratégiáiból szintetizálják az összvállalati stratégiát, amelyre ernyıként épül a 
márkamenedzsment kommunikációja. Természetesen a nemzetközi, anyavállalati 
stratégiája az irányadó, de kellı rugalmasságot biztosítanak a helyi sajátosságok 
figyelembe vételére. Ehhez a nemzetközi viszonylatban is mőködı mátrix világszerte 
felépített 20klasztere ad formát. Az anyavállalat elvárja a klaszterektıl az integrációt, míg 
a klaszterek is elvárják a résztvevı leányvállalatoktól ugyanezt. 

Itthon a korábbi 12 üzleti divízió számát 3 plusz 1 szektorra (energia, egészségügy, 
ipar és a mindent átfogó IT) csökkentették, így a kisebb számú üzletág kevesebb irányba 
„húzza” a kommunikációt. A stratégiai séma sztenderdizálása után a kommunikációs 
vezetés igen magas fokú kommunikációs hatékonyságot érhet el a szinergiahatások 
kihasználásával.  

Az egyes stratégiák a célcsoport – üzenet – csatorna hármasa köré szervezıdnek, 
így, bár igen különbözı területeken dolgoznak, könnyebben megtalálhatók a közös pontok 
(például ugyanazon kiállításon való részvétel esetén egy, közös megjelenés 
megszervezésével). 

A hatékonyság növelés a fentiekbıl adódóan magasabb, klaszter szinten is 
megvalósítható, bár ez egyelıre még várat magára, a tervezés fázisában van. 

A megkérdezett kommunikációs vezetı igen széles körő perspektívát lát a 
megoldásban, a sikertényezık átvételét és a buktatók elkerülését reméli az új rendszertıl. 
[Saját kutatás, 2009.]  

 
Az egyes szervezeti formák más és más feladatokat rónak a benne szereplıkre. Ezt 

Bruhn és Piskóti munkája nyomán egy táblázatban mutatom be. 
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 Egyvonalas Többvonalas Stáb Mátrix 

IK tervezési 
kidolgozás 

Elıny: világos 
tervezési 
kompetencia,  
Hátrány: bürokrácia, 
ledelegálás, 
elfogadás, 

Elıny: speciális 
ismeretek 
bekapcsolása. 
Hátrány: tervezési 
illetékesség nem 
világos, 

Elıny: jó tervezés- 
elıkészítés, 
szakismeretek 
bekapcsolása 
Hátrány: stáb 
elfogadás 
problémája Vonalak 
alacsony 
bekapcsolása 

Elıny: közvetlen 
egyeztetés a 
dimenziókkal 
Hátrány: 
kompetencia-
konfliktus, 
kompromisszum-
veszély 

IK 
megvalósítás 

Elıny: gyors 
irányíthatóság, 
Hátrány: nincs 
együttmőködés, 
hosszú 
kommunikációs út. 

Elıny: rendezettség, 
gyors 

döntés 
Hátrány: többes 
alárendeltség 
konfliktus 

Elıny: stábok 
részfeladatokat 
átvesznek, 
Hátrány: a 
megvalósítás a 
vonalak elsıdleges 
feladata 

Elıny: jódirekt-
kommunikáció 
Szakmai 
összehangoltság 
Hátrány: nagy az 
egyeztetés 
szükséglete,  lassú 
döntések 

IK 
Személyi 
megvalósítás 

Elıny: vezetés 
személyes 
felelıssége, egyedi 
felelısség 
elismerése 
Hátrány: kreatív 
potenciál 
kihasználása 
alacsony személyes 
hozzájárulása 

Elıny: többek 
személyes 
felelıssége, nagy 
bevethetıség 
Hátrány: 
demotiváltság  
alárendeltek 
alacsony 
hozzájárulása, 
elfogadás 

Elıny: komp, 
elismerése 
Hátrány: egyeztetés, 
szem. problémák 

Elıny: nagy 
kooperáció-készség, 
team motiváció 
Hátrány: 
demotiváltság 
veszélye az állandó 
egyeztetés miatt 

IK 
kontrolling 

Elıny: könnyő, 
áttekinthetı,  
Hátrány: 
túlbürokratizálás 

Elıny: könnyen 
delegálható, 
rendezhetı,  
Hátrány: eredmény 
nehezen 
hozzárendelhetı 

Elıny: könnyő, 
világos feladat,  
Hátrány: eredmény 
nehezen 
hozzárendelhetı 

Elıny: könnyő, 
projekt alapon  
Hátrány: eredmény 
nehezen 
hozzárendelhetı 

IK 
Össz-támogatás 

Integrációs 
potenciál nincs 
kihasználva. 
Nincs direkt 
együttmőködési 
forma. 
Túlformalizált. 

Nem világos 
szabály.integr. 
illetékesség 
Megvalósítási 
problémák 
Nincs egyeztetési 
mechanizmus 

Stáb szakmailag 
támogatja az 
integrációt. 
Pozitív hatás a 
tervezésben, rela-
ban a team-révén 

Jó koordinációs 
mechanizmus a 
mátrix team révén 
Részlegek aktív 
bevonása. 
Nagy elfogadottság 
Jól kihasznált 
integrációs 
potenciál. 

16. táblázat: Szervezeti formák és kommunikációs feladatok 
Forrás: Piskóti 2009. 

 
A 2009-ben lebonyolított interjúk során azzal találkoztam, hogy a kommunikációért 

felelıs személy, vagy osztály léte nem a vállalat tevékenyégétıl függ, hanem sokkal 
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inkább a méretekbıl adódó tulajdonság. Minél nagyobb a vállalat, annál valószínőbb, hogy 
létezik specialista, aki ezzel a területtel foglalkozik. Ugyan néhány esetben a tevékenység 
jellege indokolta volna legalább olyan alkalmazott foglalkoztatását, aki felelıs a 
kommunikációs akciókért, illetve összefogásukért (magáért az integrációért), de gazdasági 
okok miatt ez nem így van. 

Az állami tulajdonos, vagy az állami tulajdonlás öröksége sokszor biztosítja a 
kommunikációs (vagy marketing és azon belül kommunikációs) szervezet jelenlétét. Az 
integráció azonban így sem tökéletes. Mőködik egy egység, amelyik a vállalati név 
márkamenedzsmentjével, a PR akciókkal foglalkozik, míg egy másik az üzleti 
tevékenységhez kötıdik. E két szerv között alacsony szintő az integráció. 

Mivel szerencsém volt mind állami, mind magánkézben lévı vállalattal 
találkoznom, sıt az átmenettel is, valamint a közép és nagyvállalati szektorban is 
készítettem interjúkat, a tapasztalatok szerint a szervezeti megoldásra következı tényezık 
hatnak: 

• Vállalatméret,  

• A marketing és kommunikáció jelentısége  
• A marketing és értékesítés közötti együttmőködés módja 
• A kommunikáció jelenlegi szervezeti struktúrája 

• A kommunikáción belüli munkamegosztás specializáltsága 
• A jelenlegi kommunikációs szervezetek száma, helye 

• A kommunikációs aktivitás sokoldalúsága 
• A vállalati kultúra nyitottsága az integráció iránt 

• A termék- és teljesítményprogram szélessége 
• Vevıcsoportok heterogenitása 
• A vállalat diverzifikáltsága 

• A vállalat nemzetközi jellege. 
 
Tézis 10: 
10.1. A vállalatméret növekedésével (árbevételt, létszámot, szervezeti egységeket 
tekintve), nı az igény az összehangolt vállalati kommunikációra, nagyobb 
költségvetésbıl gazdálkodik a felelıs személy, csoport. A növekvı érdekelti kör miatt 
az integrált kommunikáció kialakítása ugyanakkor nehezebb feladat.  
10.2. Minél differenciáltabb a szervezet annál nehezebb, ugyanakkor annál 
szükségesebb az integráció; 
10.3. A versenyszektor vállalatai jobban törekednek kommunikációjukban az 
integrációra, jól felfogott üzleti érdekek (költségcsökkentés) miatt, mint a nem 
versenyzı vállalatok;  
10.4. Az integrált marketingkommunikáció nem csupán a vállalat külsı megítélését 
képes javítani, hanem megoldhat olyan belsı problémákat is, melyek az 
információáramlás, és a belsı koordináció elégtelenségeibıl fakadnak. 
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10.2. Ügynökségi segítség igénybevétele 
 
Ha ügynökséget alkalmaz a cég egy sor újabb probléma merül fel, melyek 

megoldásra várnak. Egyes ügynökségek képesek fejlesztési javaslatokat is tenni, mások 
egy-egy jól körülhatárolható feladat megoldására vállalkoznak.  

 
A média fragmentációja, az új kommunikációs technológiák, új szegmentációs 

technikák és az adatbázisok növekedése veszélyezteti az ügynökségekbe vetett bizalmat. 
Kulcstényezı a személyes kapcsolat megbízó és megbízott között. A legfontosabb viszont 
annak eldöntése, hogy az integráció érdekében egy, vagy több partnerrel dolgozik együtt a 
cég, milyen mélységig határozza meg a briefben az adott munka tartalmát, és, hogy hogyan 
is tud együtt dolgoznia vállalat egyes osztályai és az ügynökség. A különbözı típusú és 
mérető ügynökségek eltérı struktúrában dolgoznak. A különbözı részlegek és emberek 
(kutatók, tervezık, média, kreatívok, gyártás, stb.) együtt dolgoznak és projekt folyamán.   

A nagyobb ügynökségek teljes körő szolgáltatást kínálnak. A megbízó választhat, 
hogy mely részlegeket veszi igénybe, így egy cég, mely házon belül saját hirdetési 
részleggel rendelkezik csak azokat a részlegeket alkalmazza, amely feladatot nem tudja 
ellátni. A koordináció idıt és vezetıi képességeket igényel.  

 
Egyre több ügynökség kínál integrált kommunikációs szolgáltatást ügyfeleinek, 

hiszen az ügyfelek megtartásához, illetve az újabb partnerek megszerzéséhez ma már nem 
elég a hagyományos kommunikációt nyújtani, a szolgáltatások tágabb skáláját kell kínálni 
a hirdetıknek.  A megnövekedett igényt azonban különbözı formában próbálják 
kielégíteni az ügynökségek. Vannak, akik az egy ügynökségen belül megvalósuló integrált 
kommunikációt tartják a legjobbnak. Mások a saját tulajdonban lévı, de egymástól eltérı 
profilokkal rendelkezı ügynökségcsoportokat látják célravezetınek. Nem kevesen hisznek 
abban, hogy a különbözı tulajdonban lévı, különbözı területeken sikeres cégek egy 
csapatba való tömörítése hozza el az ügyfél-elégedettséget, a profitnövekedést.  

A McCann-Erickson Budapest szerint nem létezik „a legjobb módszer”, a 
szakemberek összetétele és felkészültségi szintje, a cég pénzügyi háttere, ügyfélstruktúrája, 
nemzetközi elkötelezettsége szerinti különbözı adottságú cégek különbözı utakon is 
sikeresek lehetnek. A McCann a saját tulajdonban lévı cégek együttmőködésén alapuló 
csapatjátékra tette meg tétjét. Ez a forma üzleti féltékenység nélkül biztosítja a 
testvércégek együtt gondolkodását, ráadásul közös tulajdonosi háttér révén elkerülhetı a 
„mindenki a maga lovát dicséri” veszély, hiszen itt a tulajdonosnak anyagi szempontból 
mindegy, hogy a megbízó DM-et, klasszikus kampányt vagy eseményt rendel, azaz hogy 
melyik ügynökségét kívánja megbízni. Elınye lehet ennek a megoldásnak továbbá, hogy 
az ügynökségcsoport egyik tagja a megbízótól átvállalja a csoporton belüli munkaidıt, 
energiát és pénzt igénylı koordinációs feladatokat.  
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A kisebb ügynökségek szerint viszont rugalmasabb, költséghatékonyabb, 
dinamikusabb és jobban ellenırizhetı munkát tudnak nyújtani azok az ügynökségek, 
amelyek több kisebb cég összekapcsolásával szolgálja ki a megrendelıket. Ilyen például a 
reklámpiacon eddig szokatlan felépítéső full service ügynökség, az Ark Group. Ennek a 
különlegessége, hogy alapját négy, formailag egymástól teljesen független cég hosszú távú 
stratégiai együttmőködési megállapodása adja. Ennek a formának az egyik nagy elınye, 
hogy alacsonyabb mőködési költséggel dolgoznak.  

Az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása érdekében lépett stratégiai szövetségre 
három különbözı profilú reklámcég. Az Euro RSCG New Europe, a Human Telex és a 
Media Planning Group (MPG) együttmőködésével a magyar piacon újabb ügynökségi 
csoport jött létre, amely a marketingkommunikációs szolgáltatások teljes palettáját 
átfogóan képes ügyfelei számára biztosítani. Az egyik a BTL-területek szakértıje, a másik 
a hagyományos reklámformákban jártas full service ügynökség, míg a harmadik 
médiatervezési és -vásárlási szakértı. A résztvevı vállalkozások szeretnének túlnyúlni 
saját szakterületükön, így amellett, hogy egy-egy hirdetınek ajánlják egymás 
szolgáltatásait, elsısorban arra koncentrálnak, hogy az adott ügyfélnek mire van szüksége, 
milyen marketingmegoldással lehet az éppen aktuális problémát kezelni. A stratégia 
megállapodással létrejött csapat komplex kommunikációs tanácsadást nyújt az 
ügyfeleknek, hiszen közösen adnak arra tanácsot, hogy a célt milyen eszközök – klasszikus 
reklám, vonal alatti kommunikáció vagy ezek együttese – segítségével lehet a 
leghatékonyabban elérni. Azt tapasztalták a szövetkezık, hogy az utóbbi idıkben egyre 
markánsabban érzékelhetı a BTL iránti igény, hiszen egyre több cég jött rá arra, hogy 
bizonyos marketingcélokat sokkal hatékonyabban és olcsóbban lehet megoldani a BTL 
eszközeit is bevetve. Az elmúlt hónapokban a korábban jellemzı eseti megbízások helyett 
számos tophirdetı írt ki BTL-stratégiai tendert, amelynek során az ATL-hez hasonlóan 
állandó BTL-ügynökségi partnert választott.  

 
Hasonló okokból szervezte külön cégekbe különbözı tevékenységeit a Café-

Csoport is. Ez a forma azért ideális, mert azoknak a hirdetıknek, akik integrált 
kommunikációs szolgáltatást nyújtó cégre bízzák reklámfeladataikat, nem kell elıre 
eldönteniük, hogy milyen kommunikációs technikával – klasszikus reklámmal, 
promócióval, hőségakcióval vagy pr-kommunikációval – szeretnék az üzenetet célba 
juttatni. A csoportban megvalósuló, de egymástól függetlenül mőködı cégrendszer azért 
jó, mert így az egyes társaságoknak nem kell eltartaniuk a kevésbé jól mőködı egységeket. 
Minden tagvállalatnak a legjobb minıségő szakmai munkát kell végeznie úgy, hogy 
közben nyereségesen mőködjön. A marketingkommunikáció egyes területeire szakosodott 
cégek stratégiai szövetsége elsısorban a hirdetık marketing tevékenységének 
hatékonyságát növeli, mivel így biztosított az egységes márkastratégia megvalósulása mind 
az ATL, mind a BTL-kommunikációban.  

Az integrált kommunikáció azon típusa, amikor egy-egy területre szakosodott 
cégek kötnek együttmőködést, jóval elınyösebb, mint ha egy nagy ügynökség alakít házon 
belül különbözı divíziókat. A vonal alatti kommunikációra, pr-re vagy médiatervezésre 
specializálódott ügynökségek jóval több és mélyebb tudással rendelkeznek az adott 
területrıl, mint a feladatot csak résztevékenységként ellátó ügynökségek. [e-Intern 2002.] 
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Smith táblázatban foglalta össze a különbözı megoldások elınyeit és hátrányait: 
 

Nézőpont Teljes szolgáltatás Specializált 
szolgáltatás 

Házon belül 

Vezetés és 
kontroll 

Könnyebb, mivel 
minden egy kézben van 

Több munka 
(koordinálás) 

Teljes kontroll, de sok 
munkát igényel 

Biztonság Korlátozott veszély – az 
ügynökséggel 
megosztott információ 
érzékeny 

Nagyobb veszély, mivel 
több ember jut az 
információhoz 

Minimális veszély, 
nincs kívülálló 

Gyorsaság 
/reakció 

Meglehetısen jó Lehetséges problémák, 
a’la carte = több 
koordináció 

Gyors, mivel a 
döntéshozók elérhetık 

Költségek Drága, nagy 
rezsiköltségek, de 
kevesebb médiaköltség 
az ügynökség 
vásárlóereje miatt 

Olcsóbb, kevesebb rezsi Olcsóbb, de kis 
vásárlóerı 

Új nézetek Igen Igen Nem 

Szakértelem Igen Igen (ügyfél 
képességeiben hiányok 
betöltése) 

Nem (speciális tudás 
hiánya) 

Stressz Kevés nyomás / 
munkateher 

Delegálni a munkaterhet Több stressz, több 
munka 

17. táblázat: Különbözı munkakapcsolatok pro és kontra 
Forrás: P.R. Smith, 1994. p. 113. 

 
Van, aki az egy kézben összpontosuló kampánytervezésre és megvalósításra 

esküszik. Kétségtelen, hogy ezzel biztosítható az egységes megjelenés, idı és pénz 
spórolható meg általa, de ellenzıi kiemelik, hogy így könnyen sablonossá válik a vállalat 
megjelenése, valamint vannak ügynökségek, amelyek csak egy-egy folyamatra, vagy 
megjelenésre specializálódtak. 

 
Vannak esetek, amikor viszont a kommunikációtól független tényezık döntenek az 

ügynökség választásáról. Ilyen a közszféra, ahol szigorú szabályok szerint, tendereztetéssel 
döntenek. A Posta esetében például minden feladatra pályázatok alapján keresnek 
tanácsadót, így elképzelhetı, hogy egy idıben több ügynökségen is együtt kellene 
mőködni, megosztva az információkat és feladatokat. A döntés szinte kizárólagos 
szempontja az ár, így a szakmai érvek sokszor csorbulnak.  

Egy másik vállalatnál a kommunikációs intézkedéseket megalapozó 
marketingkutatások esetében vesznek igénybe tanácsadót, mert ezt a feladatot már nem 
tudják házon belül megoldani.  A beszélgetés egy érdekes pontja volt az, amikor a 
válaszadó elmondta, hogy a külsı segítség igénybevételének az egyik oka az, hogy a 
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költségvetésükbe nem fér bele a piaci elemzések vásárlása, viszont egy megbízási 
szerzıdéssel elvégeztetett kutatás – ugyan magasabb költséget jelent – már elfogadtatható 
a vezetéssel. 

Egy újabb vállalat éves keretszerzıdéseket köt egy komplex szolgáltatást nyújtó 
ügynökséggel, amelyet pályázat útján dönt el, majd az év végén felülvizsgálja a munkát és 
ez alapján hosszabbítja meg a szerzıdést, vagy ír ki újabb tendert. Az lemúlt évek 
gyakorlatát vizsgálva kiderült, hogy három éve ugyanazzal a tanácsadóval dolgoznak, és 
talán most jutottak el arra a szintre, hogy az ügynökség ismeri a vállalatot, a termékeket és 
a szervezeti felépítést, tehát a jövıben vélhetıen nem vállalnak fel egy újabb tanulási 
szakaszt egy következı partnerrel. [Saját kutatás, 2009. március] 

 
Stewart cikkében rámutat, hogy a változásokra a marketing funkció és s cég 

szervezetében is van kereslet, hogy alkalmazkodni tudjon a hagyományos funkcionális 
vonalakhoz a marketingen belül és a marketing és egyéb funkciók között (Glazer, 1991; 
Webster, 1992). Felismerte, hogy a különbözı üzleti tevékenységek koordinációja a cégen 
belül nem határolható el mesterségesen, egyesek beolvasztásával, mások kizárásával. 
[Stewart, 1996] 

 
A következı kérdéseket szükséges megfontolni az ügynökségi kapcsolat 

fenntartásához: 

• Képes-e a cég az egész mőveletet az elejétıl a végéig lebonyolítani? 
• Nem lehet-e a hirdetések megvalósítását házon belül hatékonyabban, vagy kevésbé 

költségesen megoldani? 

• Ajánl-e a cég konkrét árakat, engedményeket? 
• Mekkora mozgástérrel rendelkezünk a cég a tárgyalásokon? 

• A díjszabás kötött, vagy alku tárgya? 
• A megállapodás szerinti hirdetések folytatása lehetségese a továbbiakban házon 

belül? 

• Mióta foglalkozik az ügynökség ezzel a tevékenységgel? 
• Milyen ügyfélköre van? 
• Ezek az ügyfelek vállalatunk konkurensei, vagy a miénket kiegészítı üzleti 

tevékenységet folytatnak? 
• Mennyi ideig marad érvényben a szerzıdés? [Janal 1998: 194] 

 
A teljes, vagy majdnem teljes szolgáltatást nyújtó szervezetek rendelkezhetnek saját 

kapacitással, vagy egyszerően a szervezésben vesznek részt. Ezek néhány közös 
jellemzıvel bírnak, amelyek áttekintése hasznos lehet egy megbízó számára: 

• Általában jól képzett szakember-gárdával rendelkeznek; 

• Sokfélék a feladatok, ezért olyan szervezeti és cégformát 
választanak, hogy alkalmazkodni tudjanak a nagyszabású feladatokhoz is; 

• Tapasztalt, gyakorlott cégek; 
• Az általuk hozzáadott érték jellemzıen nagy értékő szellemi termék, 

kreatív elképzelés; 
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• Forgalmukban nagy arányú a közvetített, máshonnan igénybe vett 
szolgáltatások aránya; 

• Gyorsan képesek felépíteni a teljes körő szolgáltatáshoz szükséges 
kapacitásokat, megtalálják a megfelelı partnereket; 

• Kevés ügyfél, kisszámú, de nagy egyedi értékő megbízás; 

• Jól felépített, erıs személyes kapcsolatok, fix partneri hálózattal; 
• A hasonló profilú cégek egyszerre jelentenek konkurenciát és 

beszállítót. [Arany-Hajnal-Kırössy-Nagy-Novák-Novák-Tomecskó 2002]. 

 
10.3. Az integráció szervezeti akadályainak forrásai 
 
A termelı, szolgáltató szervezetek felépítése magában hordozza azt, hogy a 

különbözı egyének és csoportok kénytelenek kapcsolatba lépni egymással. Ahhoz, hogy 
ebben a bonyolult hálóban zökkenımentesen valósuljanak meg a szervezeti célok a 
döntéshozatal, a programozás, az ellenırzés és értékelés megfelelı rendjére van szükség, 
amely kialakításában a vállalatvezetésnek van kiemelkedı feladata, igényli hatékony 
fellépését, támogatását.  

A probléma súlyát mutatja, hogy az egyik, 2009-ben megkérdezett vállalatnál az 
integrált kommunikáció akadályait firtató kérdésemre a válaszadó egyetlen szóval felel: a 
menedzsment.  

 
Az, hogy az integrált marketingkommunikáció a vállaltok életében még nem 

általános gyakorlat, számos tényezıre vezethetı vissza. Ezeket az okokat nemcsak a hazai, 
de a tılünk fejlettebb országok cégei gyakorlatában is megtaláljuk: 

• Félelem a változásoktól 
• Reszort-egoizmus, hiányzó kooperációtudatosság 
• Hatalom és költségvetési dominancia 

• Alacsony információcsere 
• Illetékességre, koordinációs folyamat lezajlására vonatkozó hiányzó egyértelmő 

szabályok 
• Közös döntések hiánya 
• Az egyéni intézkedések egyeztetésének hiánya 

• Az érintettek eltérı felfogása az objektív mértékek, megítélési kritériumok 
vonatkozásában. 

[Piskóti 1998.] 
 
Bruhn, Boenigk szerint az integrált kommunikáció bevezetésének az akadályainál a 

svájci szakemberek súlyosabb problémákat láttak, mint szomszédos kollegáik. Ez adódhat 
a koncepció bevezetésének rövidebb idıtartamából, vagyis a tökéletesítés, személyre 
szabás kisebb tapasztalataiból, vagy a divizionális szervezeti felépítés nagyobb arányú 
elterjedésébıl. Németországban a legfıbb problémaként az ellenırzés hiányát és az egyes 
eszközök nem tökéletes összekapcsolását említették. A szervezetbıl adódó gátló 
tényezıként jelentkezett mindkét ország vállalatainál az alkalmazottak információs 
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túlterheltsége, valamint az osztályok keretei között ragadt gondolkodásmód. Mindkét 
országban felismerték már azonban, hogy minél inkább bevonják a dolgozókat a koncepció 
kialakításának a folyamatába, annál inkább elkötelezettek iránta és így nagyobb siker 
érhetı el általa. [Bruhn, Boenigk, 1999.] 

O’Brien (1994) a Polaroidnál végzett kutatásánál jelentıs belsı ellenállást figyelt 
meg a változástatásokra, különösen a disztribúciós csatornánál. [Stewart, 1996] 

 
Más szerzık a probléma forrása szerint csoportosították a felmerülı nehézségeket. 

E szerint léteznek 
• emberektıl függı nehézségek: szakosodás, érdekellentétek (saját ötlet preferálása) 
• a cégek szervezési módjából adódó nehézségek: centralizáció és decentralizáció 

(nagyobb önállóság - nehezebb a koherencia) 
• a cég marketingjébıl és a piacok természetébıl fakadó nehézségek (homogén 

vevıkör – könnyebb integráció) 

• a cég márkapolitikájával összefüggı nehézségek (egy márkanév – több márkanév) 
[Brochand-Lendrevie 2004] 

 
Egy hazai nagyvállalatnál készített mélyinterjúból kiderült, hogy számukra a 

kommunikáció nem(csak) a kommunikációs osztály feladata, valamint ez elsısorban a  
vezetık felelıssége és lehetıségei. Éppen ezért elsırendő feladatként a vezetıképzést 
jelölték meg ezen a területen, ami magába kell, hogy foglalja 

• kommunikációs- és vezetıi készségfejlesztést 
• hatékony vezetıi eszköztár kialakítását 
• azonnali hatást. 

A fenti francia szerzıpáros a belsı szervezettség megteremtését a szervezeti 
átalakításban látta. Szükséges egy kommunikációs osztály felállítása, amely koordinálja a 
kommunikáció egy részét, vagy egészét. imázsbizottság felelıs a vezetık 
kommunikációjának összehangolásáért, de szükséges egy imázst meghatározó séma 
elkészítése is, amely magába foglalja a kommunikációs politika fıbb irányvonalait. A 
normák füzete egy gyakorlatiasabb séma, amely a mindenkire kötelezı kommunikációs 
megjelenési szabályokat tartalmazza, a logot, tipográfiát, szlogent, színeket, stb.. 
[Brochand-Lendrevie 2004] 

A 2009-es interjúk során az egyik vállaltnál a szlogen és a vállalati struktúra 
összehangolásának problémáját találtam. A cégcsoport rendelkezik egy igen jól hangzó 
szlogennel, ami mögött igazi, a munkatársak számára értékkel bíró tartalom nincs, így a 
leányvállalatok sem tudnak ezzel azonosulni, vállalati kommunikációjukat ehhez igazítani.  

Ugyanennél a vállalatnál havonta-kéthavonta úgynevezett koordinációs team ül 
össze a leányvállalatok és az anyavállalat képviselıibıl. Itt egyeztetik az egyes cégek 
kommunikáció munkáját, amit ezen a fórumon igyekeznek összehangolni. 

 
A különbözı osztályok koordinálásában érezhetıek problémák más hazai cégek 

életében is. Ezen problémák felmérésére a Likert-skálát használtam, 6 fokozattal. A kapott 
eredményeket a tábla mutatja: 
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 Soha nem 

tapasztal-
tuk 

Elő-
fordult 
1-2-szer 

Időnként 
előfordul 

Gyakran 
előfordul 

Rend-
szeresen 
visszatérő 

Szinte 
állandóan 
jelen van 

Információs 
probléma 

4,2 45,8 29,2 16,7 4,2 ,0 

Egyeztetési 
probléma 

20,0 16,0 52,0 8,0 ,0 4,0 

Együttműködési 
nehézségek 

16,0 28,0 48,0 8,0 ,0 ,0 

Hangsúlybeli 
eltolódás 

20,0 36,0 36,0 8,0 ,0 ,0 

Egyéb  
probléma 

42,9 ,0 42,9 14,3 ,0 ,0 

18. táblázat: A koordinációs problémák megjelenésének arányai a megkérdezett 
magyar vállalatoknál (%) 

Forrás: Saját kutatás, 2004. 
 
Okokként a személyes fenntartások és az összehangoltság hiányát jelölték meg a 

legtöbben, illetve azt, hogy nincs az információáramlásnak formális útja. E problémák 
gyökere a lefektetett alapelvek, stratégiák hiányában keresendı, tehát egy tudatosan 
átgondolt vállalati, marketing, és kommunikációs stratégia megoldhatja a problémát. 

 
Az természetes, hogy vannak ellenzıi is az integrált kommunikációnak, illetve 

olyan szerzık, akik a gyakorlat hibáiból kiindulva csalódtak a módszerben. Így például 
Stewart cikkében arra a következtetésre jutott, hogy az IMK nem teljesítette a hozzá főzött 
igényeket, és ennek több lehetséges okát jelöli meg. Az általa helytelennek ítélt feltevések, 
amelyek így helytelen eredményhez vezetnek: 

1. Szervezeti szintő változtatás a legjobb. 
2. A formális koordináció pozitív együttmőködést eredményez. 
3. A marketingkommunikáció külön kezelhetı az üzlet többi részétıl. 
4. A marketingkommunikáció egy hathatós erı. [Stewart, 1996] 

Vannak esetek, amikor igaz lehet Stewart nézete, az azonban legtöbbször a rosszul 
értelmezett integráció következménye. Ha egyenként vizsgáljuk a szerzı megjegyzéseit, 
akkor a következıkhöz jutunk: 

Ha csupán egy-egy osztály, részleg alkalmazza a kommunikációjában az 
integrációt, akkor a vállalat egészének kommunikációja zavaros, ellentmondásokkal teli 
lehet. Vannak természetesen funkciók, amelyeket nem szükségszerő bevonni az integrációs 
programba, de ezek kommunikációs tevékenysége is elenyészı, leginkább csak az anyagi 
folyamatokra orientálódnak. 

A formális koordináció eredményessége elképzelhetı, de csakis rövid távon. 
A marketingkommunikáció nem csupán az üzleti élet egy része, hanem a marketing 

egy részelemeként át kell hogy hassa az egész tevékenységet. Hogyan is képzelhetı el, 
hogy a munkaerı toborzásért felelıs humán osztály ne az általánosan elfogadott értékeket 
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sugallja, vagy a beszerzésért felelıs kollegák üzleti kultúrája ne a vállalati 
kommunikációban megfogalmazott elveket vallják? 

A marketingkommunikáció erejének alátámasztására számos olyan eset áll 
elıttünk, amikor épp ennek a hiánya ásta al egy vállalat mőködését. A kommunikáció 
létezésének szükségszerősége tehát éppen azokkal az esetekkel bizonyítható, amikor nem, 
vagy nem eléggé hatékonyan mőködött. 

 
A 2009-ben megkeresett szakemberek mindegyike látta a vállalatán belül 

jelentkezı nehézségeket és az integráltság magasabb fokára törekedtek mindennapi 
munkájukban. Erre a legkülönbözıbb módszereket találták. A gyakorlatban leginkább 
élenjárók a vállalati osztályok kommunikációs stratégiájának összehangolásával indítják a 
folyamatot, más a divíziók költségeibıl való átvállalással motivál, míg a legkisebbek 
számára ez egy jobb gazdasági helyzetben megvalósuló álomként vizionálható.  

Összefoglalva, az integrált kommunikáció megvalósulásának legfontosabb 
akadályai: 

• Tartalmi-koncepcionális akadályok (hiányzó koncepció, célok nem világosak, nincs 
differenciált megközelítés, rendezés) 

• Szervezési-strukturális akadályok: Hiányzó szervezési, egyeztetési, döntési 
szabályok, felelısség-rendezés nincs, párhuzamosságok, adat-információ-hiány,  

• Személyi-kulturális akadályok: Területi-, osztály-gondolkodás, hiányzó 
együttmőködési kultúra, félelem a kompetenciavesztéstıl, félelem az erısebb ellenırzéstıl, 
alacsony kooperációs-, információs-, és koordinációs készség, „kihagyás”, tudás és 
hozzáértés hiánya. [Piskóti 2009] 
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11. Összefoglalás és jövıbeli kilátások 
 
11.1. Hipotézisek vizsgálata 

1. hipotézis 

 
A szervezeti piacokon a kommunikációs formák közül az integrált 

marketingkommunikáció alkalmazható legeredményesebben. 
Szekunder források feldolgozása alapján igazolható a hipotézis. Igen sok 

kommunikációs modell létezik napjainkban, ezek egyfajta fejlıdési tendenciát is mutatnak, 
bár – mint ahogyan bemutattam – léteznek egyszerősítı törekvések is. Ezek nem mindig 
mutatnak a definíciós pontosítás irányába, de, mint jelenséget be kellett mutatnunk.  

A dolgozat elsı részeiben számos eljárást vettünk górcsı alá, de a részletes 
elemzések során kiderült, hogy a szervezeti piacok viszonyában az integrált kommunikáció 
lehet a leghatékonyabb. A bizonyítás több elembıl tevıdik össze, illetve ezek szükségszerő 
következménye: 

• Ezeken a piacokon a B2C szektorhoz képest a hangsúlyok eltolódnak a 
kommunikációs eszközökön belül a személyre szabottabb csatornák (személyes 
kommunikáció, eladás, kiállításokon való megjelenés, eseménymarketing alkalmazása, 
online marketing személyre szabása) felé, amely a  

• jól meghatározott és körülírható célcsoportok felé irányul.  

• Ezen termelı és szolgáltató vállalatok többségénél szigorúan lefektetett arculati 
elıírásokkal találkozunk, így a technikai feltételek adottak az integrációhoz. 

• A szervezeti piacokon mőködı vállalatok méretükbıl adódóan nagyobb 
valószínőséggel rendelkeznek kommunikációs szakemberrel, osztállyal, akinek 

• több személy, csoport kommunikációs munkáját kell összefognia. 
Empirikus kutatásaim során beigazolódott, hogy ha ezek a vállalatok nem is 

rendelkeznek integrált kommunikációs stratégiával, mindennapi munkájuk során ehhez 
közelítenek, megnevezve azt, vagy sem.  

 

2. hipotézis 

 
Létezik modell, amely bemutatja a vállalatok kommunikációs cselekvéseinek 

integrációját és ez a modell képes a vállalati kommunikációra ható valamennyi erı 
bemutatására. 

A keresett modell a dolgozat elején bemutatott kutatási modell továbbfejlesztett 
változata, amely a szekunder és primer kutatások eredményeit felhasználva készült el. Ez a 
modell az integrált vállalati kommunikációt ábrázolja. 

Mint a legtöbb modellt, kutatási modellünket is szükséges kiegészíteni némi 
verbális magyarázattal, ami a kutatás primer eredmények ismertetése során követhetı 
nyomon. Fel kell azonban hívnunk a figyelmet arra, hogy a modell nem több, mint 
analógia. Így benne vannak azok a veszélyek, amelyek bármilyen összehasonlítás során 
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felmerülhetnek. Figyelmen kívül hagyhat, vagy eltorzíthat a valós életben szerepet játszó 
tényezıket, így nem emelkedhet az empirikus adatok fölé.  

 
Ennek eredményeképpen a következı modell került kialakításra. 
 

Forrás: Saját szerkesztés 
47. ábra. Az integrált marketingkommunikáció szervezeti piacokra jellemzı modellje 

Forrás: Saját szerkesztés 



 

Információ Vállalati kommunikációs rendszer Eredmény 

Visszacsatolás 

Marketing 
információs 
Rendszer 
információi 

Vállalati célok  
Marketing célok  
Kommunikációs célok 
 
STEEP tényezık 

Célcsoport 
• külsı 
• belsı Az IMK megvalósulására ható tényezık: 

• struktúra 
• személyi akadályok 
• vezetıi elkötelezettség hiánya 

Imázs javulása 
 
Értékesítés-
növekedés 
 
Kommunikációs 
költség-csökkenés 
 
Vállalati identitás 
 
Dolgozói 
elkötelezettség 
 
 

IMK megvalósulása 
 
Kommunikációs cél 

• imázs-alakítás (külsı és belsı) 
• értékesítési cél 

Eszközök (eddig használt és lehetséges) 
Arculati  elızmények és célok 
Tartalmi  elızmények és célok 
Idızítés 

Corporate Identity 

Megerısítés 
Korrekció 

Mérés 

Célok és 
eredmények 
össze-
hasonlítása 
 
Vizuális és 
mögöttes 
arculat 
megjelenése 
 
Csatorna-
specifikus 
mérı-
számok 
 

Marketing 
PR 

Termelés Beszerzés 

Értékesítés 
Logisztika 

HR 



 155

A dolgozatban bemutatott cél-, eszköz és üzenet hierarchiák, piramisok az 
integráció jegyében összefonódnak, így mind vertikálisan, mind horizontálisan 
értelmezhetı az együttmőködésük. 

 
48.ábra: Integrált kommunikáció vertikális és horizontális rendezése 

Forrás: Bruhn 2005  

3. hipotézis 

A B2C és B2B piaci kommunikáció között a közvetített tartalmak 
vonatkozásában igen nagy eltéréseket találunk. A szervezeti piacokon egyre inkább 
teret nyerı társadalmi felelısségvállalás az imázs-alakító kommunikáció részeként 
beépül az integrált kommunikációs mixbe olyan tartalmi elemként, amely egyben a 
felhasznált csatorna jellegét is meghatározza. A CSR tartalmában a gondoskodó 
vállalatot jeleníti meg (környezetvédelem, lakossági támogatások), és mint ilyen, a 
vonal alatti eszközök segítségével fejti ki hatását kerülve ezzel a túlságosan direkt 
kommunikáció látszatát. 

A hipotézis elfogadom a következık miatt: Mint az a dolgozat elsı részében 
bemutatásra került a szervezeti és fogyasztói piacok kommunikációja számos 
vonatkozásban eltér egymástól.  Ezt a szakirodalmi hivatkozások és a saját kutatások 
feldolgozásával sikerült bizonyítani. A napjainkban egyre nagyobb fontossággal bíró 
társadalmi felelısségvállalás különösen a B2B szektorban kaphat hangsúlyt, hiszen ezen a 
területen a kommunikátorok hagyományosan kevesebb eszközzel dolgoznak. A CSR, 
vagyis Corporate Social Responsibility „egy vállalatvezetési filozófia, amely elismeri, hogy 
a vállalati mőködés az érintettek széles körére van hatással, és emiatt a vállalatnak 
felelıssége van velük szemben.” [Galambos 2006. p.19.] 

A társadalmi felelısségvállalás a vállalati kommunikációsban az integrálás két 
területét, a taralom és a forma kérdését köti össze. E két terület más eszközök esetében is 
összefügg, de a CSR vizsgálatakor azt látjuk, hogy a téma különösen érzékeny a jól 
megválasztott kommunikációs tartalom és megjelenési forma összhangjára, hiszen egy 
tévedés itt szinte kijavíthatatlan csorbát okoz a vállalat hírnevén. 

Ugyan a nemzetközi és a hazai szabályozás összehasonlítása jelentıs eltéréseket 
mutatott, de vállalati kezdeményezésre olyan szervezetek fejlıdtek ki, amelyek 
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buzdíthatnak a pozitív példák követésére. A szekunder és primer kutatások erdıjeként 
tézisként megfogalmaztam a következıket (10. tézis). 
A társadalmi felelısségvállalás annál nagyobb szerepet kap,  

• minél több, súlyosabb negatív externáliát jelent a cég a környezete számára,  
• minél inkább kimerülnek, érdektelenné válnak a hagyományosan megjelenı 

kommunikációs tartalmak, 
• minél nagyobb a jól érezhetıen megjelenı igény a nagyközönség felıl a vállalatok 

felelısségvállalására. 
Ezeknél a vállalatoknál a környezet védelme és a közvetlen lakókörnyezetrıl való 
gondoskodás a kommunikáció legfontosabb tárgya és megjelenik a tömegmédia is a 
használt eszközök között. 
A B2C és B2B piaci kommunikáció között a közvetített tartalmak vonatkozásában igen 
nagy eltéréseket találunk. A szervezeti piacokon egyre inkább teret nyerı társadalmi 
felelısségvállalás az imázs-alakító kommunikáció részeként beépül az integrált 
kommunikációs mixbe olyan tartalmi elemként, amely egyben a felhasznált eszközök 
jellegét is meghatározza. A CSR tartalmában a gondoskodó vállalatot jeleníti meg 
(környezetvédelem, lakossági támogatások), és mint ilyen, a vonal alatti eszközök 
segítségével fejti ki hatását kerülve ezzel a túlságosan direkt kommunikáció látszatát. 
A tudatos társadalmi felelısségvállalás rendezıelv és nem szemlélet. Míg az elsı egy 
reaktív gondolkodásmód, amely utólagosan „integrál”, addig az utóbbi proaktív cselekedet, 
átgondoltságot és összehangolt munkát feltételez. 
Hazánkban jelenleg a vállalatok többsége házon belüli megvalósítással oldja meg a 
társadalmi felelısségvállalással kapcsolatos kommunikációs feladatokat. Azok a 
vállalatok, amelyek külsı (ügynökségi) segítséget vesznek igénybe hatékonyabb 
kommunikációt valósítanak meg. A hatékonyság ebben az esetben a közvetlen 
környezethez való jobb viszony, a lojálisabb munkavállalók esetében érzékelhetı 
leginkább. 

4. hipotézis 

A kommunikációs eszközök súlyai jelentısen eltérnek a szervezeti piacokon és 
a fogyasztói piacokon mőködı vállalatok kommunikációs mixében. A 
hagyományosan nagyobb hangsúlyt kapó eseménymarketing mellett megjelent és 
egyre inkább kiemelkedik az online kommunikáció eszköztára, de ennek alkalmazása 
még nem illeszkedik szervesen az integrált kommunikációba.  

A szakirodalmi kutatásaim kellıen megalapozták a hipotézis felvetését. Annak 
igazolása viszont, hogy ez a gyakorlati életben is így van-e az empirikus kutatások feladata 
volt.  

A 2004-es megkérdezéses vizsgálat nem igazolta egyértelmően a hipotézist. 
Önmagában sem az online marketing, sem az eseménymarketing nem szerepelt a leginkább 
kedvelt kommunikációs eszközök között. Azonban, ha az online kommunikációs 
eszközökhöz a vállalati honlapra költött összegeket is hozzávesszük, valamint az 
eseménymarketinghez a kiállításokat, vásárokat és szponzorálást (amelyekhez a 
gyakorlatban igen sokszor kötıdik az eseménymarketinggel együtt tárgyalható rendezvény 
is), akkor igen jól megközelíti a gyıztesként végzı országos televíziókat. (21. ábra). 

A kapott képet természetesen vizsgálnunk kell az említések gyakorisága 
tekintetébıl is, hiszen például az országos televíziókat csupán a válaszadók 10 százaléka 
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jelölte meg, viszont büdzséjük jelentıs részét költik erre. A másik végletet a helyi 
médiumok (televízió, rádió, napilap) jelentették. Ezeket a válaszadók 25-40%-a használja, 
viszont arányok az összes költésbıl csekély. A hipotézist elfogadom. 

5. hipotézis 

A tudatos társadalmi felelısségvállalás szemlélet és nem rendezıelv. Míg az 
elsı egy reakítv gondolkodásmód, amely utólagosan „integrál”, addig az utóbbi 
proaktív cselekedet átgondoltságot és összehangolt munkát feltételez. 

Valódi tartalmat akkor kap a CSR kommunikáció, ha a mőködésbe szervesen 
illeszkedve, a kommunikációs stratégiában megfogalmazott célok szerint és célcsoportok 
felé valósul meg a társadalmi felelısségvállalás. Ebbıl a szemszögbıl tekintve a CSR-nek 
szemléletmódnak kell lennie, nem csupán rendezıelvnek, ami, véleményem szerint egy 
utólagos integráció terméke. Ez az utólagos integráció azt a helyzetet takarja, amikor a 
tudatosan vagy nem tudatosan megvalósított kommunikációs munkára „ráhúzzák” a CSR 
ernyıjét. Ezzel, a reaktív gondolkodásmóddal állítom szembe a szemléletként kezelt, 
proaktív megközelítést. 

A társadalmi felelısségvállalásról szóló részben bemutatottak szerint a CSR több 
forrásból indulhat: 

• A vállalatok felıl: ezt tapasztalhatjuk ma Magyarországon, amikor a vállalatok 
oldaláról induló, önszervezıdı szervezetek igyekeznek a pozitív példák bemutatásával 
piaci értéket kivívni a felelısségteljes vállalati magatartásnak 

• Az állam oldaláról: a bemutatott nemzetközi példák sokasága bizonyítja, hogy 
ajánlásként, etikai követelményként, vagy kötelezı szabályként hogyan mozdíthatja elı a 
hatalom a CSR-t. Ez azonban sokszor csak látszat CSR-t indukál, jelentések készülnek, de 
a mögöttes tartalom hiányzik, vagy legalábbis kétséges. 

• A fogyasztók (szervezeti piacon üzleti partnerek) irányából: primer kutatások 
bizonyítják, hogy ez a motiváció egy bizonyos jóléti szint fölött érvényesülhet. Hazánkban 
a beszerzési döntéseket még nem a társadalmi felelısségvállalás alapján hozzák meg, 
inkább fogyasztói ellenszegülésekrıl olvashattunk a sajtóban egy-egy nagyvállalat döntései 
miatt. 

A CSR akkor válhat igazán szemléletmóddá (és ez lenne a kívánatos), ha e fenti 
három indukáló tényezı egyszerre, egymást erısítve jelenne meg. 

6. hipotézis 

A szervezeti piacokon a vállalatnagyság növekedésével nı az igény az 
összehangolt vállalati kommunikációra, ez viszont a növekvı érdekelti kör miatt 
egyre nehezebben valósítható meg. Az integráltság ezeknél a vállalatoknál a 
kommunikáció tartalmára, megjelenésére, valamint a szervezeti struktúra is 
vonatkozik.  

 
A 2009-ben lebonyolított interjúk során azzal találkoztam, hogy a kommunikációért 

felelıs személy, vagy osztály léte sok esetben a méretekbıl adódó tulajdonság, és nem a 
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vállalat tevékenyégétıl függ. Minél nagyobb a vállalat, annál valószínőbb, hogy létezik 
specialista, aki ezzel a területtel foglalkozik.  

Ugyan néhány esetben a tevékenység jellege indokolta volna legalább olyan 
alkalmazott foglalkoztatását, aki felelıs a kommunikációs akciókért, illetve 
összefogásukért (magáért az integrációért), de gazdasági okok miatt ez nem így van, ez 
fıleg a kis- és közepes vállalati szektorra érvényes 

Az állami tulajdonos, vagy az állami tulajdonlás öröksége biztosítja a 
kommunikációs (vagy marketing és azon belül kommunikációs) szervezet jelenlétét. Az 
integráció azonban igy sem tökéletes. Mőködik egy egység, amelyik a vállalati név 
márkamenedzsmentjével, a PR akciókkal foglalkozik, míg egy másik az üzleti 
tevékenységhez kötıdik. E két szerv között alacsony szintő az integráció. 

Mivel állami és magánkézben lévı vállalattal is készítettem interjút, sıt az 
átmenettel is, valamint a közép és nagyvállalati szektorban is kutattam, a tapasztalatok 
szerint a szervezeti megoldásra következı tényezık hatnak: 

• Vállalatméret,  

• A marketing és kommunikáció jelentısége  
• A marketing és értékesítés közötti együttmőködés módja 
• A kommunikáció jelenlegi szervezeti struktúrája 

• A kommunikáción belüli munkamegosztás specializáltsága 
• A jelenlegi kommunikációs szervezetek száma, helye 

• A kommunikációs aktivitás sokoldalúsága 
• A vállalati kultúra nyitottsága az integráció iránt 

• A termék- és teljesítményprogram szélessége 
• Vevıcsoportok heterogenitása 
• A vállalat diverzifikáltsága 

• A vállalat nemzetközi jellege. 
A hipotézist azonban mégsem tudom teljes egészében elfogadni, mivel a 

vállalatnagyság nem determinálja egyértelmően az integrált kommunikáció meglétét a 
stratégiában és a gyakorlatban. Fentiek miatt a hipotézist elvetem, helyette a következı 
tézist fogalmaztam meg  

Tézis 10: 
Az integrált kommunikáció kialakítására ugyanakkor nehezebb feladat, mivel ez a növekvı 
érdekelti kör miatt egyre nehezebben valósítható meg. Az integráltság ezeknél a 
vállalatoknál nemcsak a kommunikáció tartalmára, megjelenésére, hanem a szervezeti 
struktúra is vonatkozik.  
Minél differenciáltabb a szervezet annál nehezebb, ugyanakkor annál szükségesebb az 
integráció; 
A versenyszektor vállalatai jobban törekednek kommunikációjukban az integrációra, jól 
felfogott üzleti érdekek (költségcsökkentés) miatt, mint az állami vállalatok;  
Az integrált marketingkommunikáció nem csupán a vállalat külsı megítélését képes 
javítani, hanem megoldhat olyan belsı problémákat is, melyek az információáramlás, és a 
belsı koordináció elégtelenségeibıl fakadnak. 
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7.  hipotézis 

Az érékesítést segítı és az imázs alakító kommunikáció mellett egyenrangú 
eszközként jelenik meg a vállalati kommunikációs stratégiában a személyes 
kommunikáció. Ez ugyan magába foglalja a dolgozók kommunikációját és a vezetık 
megnyilvánulásait egyaránt, de stratégiailag az értékesítést támogató és imázs alakító 
kommunikációtól elkülönülten kezelik a vállalatok. 

Empirikus kutatásaim eredményeként azt tapasztaltam, hogy a hazai vállalatok a 
személyes eladás kommunikációját az értékesítési célú kommunikáció részeként kezelik. 
Ha a kapcsolati marketing részeként külön stratégiát alakítanának ki a személyes eladások 
tervezésére, megvalósítására és ellenırzésére, akkor elsısorban az értékesítések 
vonatkozásában, másrészt a vállalat megítélésében (imázsában) megnyilvánuló 
hatékonyabb kommunikációhoz juthatnának. 

Az eredményeimre alapozva a hipotézist nem fogadom el.  
 
 

11.2. Gyakorlati hasznosítás és a munka folytatásának lehetséges irányai 

 
A bevezetıben említett, a téma aktualitását alátámasztó környezeti hatások a 

kutatás során még inkább alátámasztották, hogy szükség van egy módszerre, amely 
racionalizálni képes a vállalati kommunikációs tevékenységet. Mára már sajnos sok 
esetben a vállalatvezetés felé is indokolni kell a marketingkommunikáció szükségességét, 
vagy éppen valahogyan kivédeni a kommunikációs büdzsé csökkentésével járó hatásokat. 

A munkában bemutatott stratégiai, szervezeti és eszköz-integráció átgondoltságot 
igényel, egyfajta szellemi munka, amely igen hamar meghozhatja gyümölcsét a napi 
mőködésben, de különösebb anyagi többletráfordítást nem feltétlenül tesz szükségessé. 

Modellem célja, hogy iránymutatást adjon ahhoz a folyamathoz, amelyben a 
kommunikátor azonosítja a vállalata környezetét, a kommunikáció meghatározásához 
szükséges inputokat, vállalati folyamatokat és szereplıket, akadályozó tényezıket. 

Mivel egy ilyen kutatással sohasem lehet kész a szerzı, hiszen a feltételek is 
folyamatosan változnak, az egyes célok elérése és adott problémák megoldása mindig 
újabb feladatokat és célokat jelöl ki. Így zárásként a munka folytatásának lehetséges 
irányait foglalom össze. 
 

Kutatásomban a szekunder és primer források elemzése során sikerült azonosítani 
azokat a legfontosabb tényezıket, melyek befolyásolják a szervezeti piacokon mőködı 
vállalatok kommunikációs tevékenységét. A pontos súlyok, korrelációk meghatározásához 
azonban egy nagyobb mintaszámú, országosan a közepes- és nagyvállalati körre 
reprezentatív felmérésre lenne szükség. Ennek jelen munkában elsısorban az anyagi 
lehetıségek vetettek gátat. Megfelelıen nagy minta kellı megbízhatóság és hibahatár 
mellett pontosíthatja nem csak a modell egyes elemeit, de azok befolyásoló hatásait is a 
vállalatok napi kommunikációs munkájára. 
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Reményeim szerint a közeljövıben erre sor kerülhet és az eredmények hasznosíthatóak 
lesznek az érdeklıdı vállalatok számára. A 2009-es, válságtól terhes környezetben is 
találkoztam olyan vállalattal, amely az „elıre menekülés” stratégiáját követi, arra 
használva ki ezt az idıszakot, hogy új struktúrát építsen fel, amelyet a konjunktúra 
változásával, tartalommal is feltölthet. 
 
Nyilvánvalóan számos egyéb irány és a munka folytatásának számos lehetısége merülhet 
még föl.  A konkrét irányok a gazdasági helyzet változásai által is erısen determináltak, de 
talán a fenti gondolatok is kellıen szemléltetik a témában rejlı további lehetıségeket. A 
tényleges célok és feladatok kijelölését akkor látom indokoltnak, ha látszik a folytatás 
lehetısége anyagi és egyéb szempontokból. 
 



 161

12. Mellékletek 
 

1.melléklet: Szakértıi interjúk vázlata 

 

Eurofoam Hungary Kft., TVK Rt. 

• Jelenlegi marketingkommunikáció felmérése: külsı és belsı 

kommunikációról elkészített táblázat módosított változatának közös megtárgyalása, 

marketingstratégia, kommunikációs stratégia, illetve terv alapján pontosítás. 

• Az egyes eszközök használatának okai, motivációk: Miért pont ezt az eszközt 

használják, miért pont ilyen súllyal, van-e kapcsolat, feltételezett szinergia az egyes 

eszközök között? Van-e kommunikációs terv, követik-e? Van-e kapcsolat a vállalati 

stratégia, a marketingstratégia és a marketingkommunikációs stratégia között, 

egymásból következnek-e? 

• Controlling: ellenırzik-e a marketingkommunikáció hatékonyságát? 

Hogyan? Módosítják-e a terveket ez alapján?  

• Szakértıi, gyakorlati javaslatok: hogyan módosítaná a kommunikációt, ha a 

jelenlegi szők keresztmetszetek nem léteznének, mit tartana hasznosabbnak? Mi az, 

ami jelenleg leginkább korlátozza? Hogyan tudná a kommunikáció hatékonyságát 

javítani? 
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2.melléklet 
Integrált Marketingkommunikáció és szponzorálás a B2B marketinget folytató 

vállalatoknál 
A válaszokat szigorúan bizalmasan kezeljük, a feldolgozás során semmilyen személyes 
vagy vállalati azonosítást nem alkalmazunk! 

 
MARKETING ÉS KOMMUNKÁCIÓS STRATÉGIA A VÁLLALATNÁL 

1/a. Készült-e az Ön cégénél formális (írott) marketing stratégia? K1 (1,2,3) 
1/b. Készült-e az Ön cégénél formális (írott) kommunikációs stratégia? K1 (1,2,3)  
2/a.Vannak-e lefektetett alapelvek, melyek  alapján szponzorálási tevékenységét végzi? 
K1(1,2,3) 
2/b.Ki határozza meg az elızı stratégiai terveket? 
Marketing stratégia/terv: ………………………………………………………… 
Kommunikációs stratégia/terv…………………………………………………… 
Szponzorálási stratégia/terv:…………………………………………………….. 
2/c. Milyen rendszerességgel kerülnek megváltoztatásra?……………………………… 
3. Amennyiben léteznek az Ön vállalatánál a fentebb említett stratégiák, összhangban 
vannak-e egymással, következnek-e a magasabb rendő stratégiából? K2   
4. Amennyiben kidolgozták a vállalat kommunikációs stratégiáját, a következı külsı okok 
milyen súllyal szerepeltek annak a kidolgozásában? K3 (1…6) Amennyibe más ok vezetett 
a stratégia kidolgozásához/megváltoztatásához, kérem nevezze meg! 
Erısödı reklámverseny Értékesítési piacunk nemzetköziesedése

  
A fogyasztók információs túlterheltsége
  

Személyi változások   

Kommunikációs eszközök növekvı 
idıigénye 

Ügynökség, külsı tanácsadó változása, ill. 
tanácsa 

Médiumok bıvülése Konkurencia nyomása  
Hasonló vállalatok hasonló reklámozása 
  

A vállalati imázs/hírnév javításának 
szükségessége 

Egyéb, éspedig: Egyéb éspedig: 
……………………………. 

5.  A vállalati munkában milyen eredményeket érzékelt a kommunikációs stratégia 
megvalósításával? K4(1…6) 
A vállalat egységes megjelenése Az erısödı versenyben arculati elkülönülés 

a konkurenciától 
Kommunikációs eszközök egymást 
erısítı hatása 

Jobb együttmőködés a vállalat különbözı 
osztályai között 

Kommunikációs költségcsökkentés Munkatársak motivációjának, 
azonosságtudatának erısítése 

Célcsoportnál a vállalat ismertségének 
növelése 

Egyéb, éspedig 

 
 

II. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZ İI, MEGJELENÉSE 
1/a. Kik jelentik a vállalat kommunikációs célcsoportjait? Alakítson három csoportot az 
egyes kártyákból, úgy, hogy mindegyikbe max.4 kerülhet! Ha van egyéb célcsoport is, 
akkor azt jelölje meg!  
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A oszlop: Fontos (1), közepesen fontos(2) nem fontos(3) célcsoport. Kártyák! 
 A B  A B  A B 

Jelenlegi vevık Alkalmazottak Pénzintézetek 
Potenciális vevık Beszállítók Politikai 

szervek/kormányzat 
Helyi lakosság Hatóságok Tulajdonosok, 

részvényesek 
Média Érdekképviseletek Egyéb, 

éspedig:……………... 
Nagyközönség 
(társ.) 

Önkormányzat  

1/b.Ezek közül a csoportok közül melyeket célozza meg szponzorálási tevékenységével? 
Kérem jelölje meg az elızıhöz hasonlóan, fontosságukat a B oszlopban!  

 
Kommunikációjában mely(ek) a legfontosabb üzenet(ek)? K5 (több válasz megadása is 
lehetséges) 
3. Egységes-e a vállalat megjelenése, van-e használatban levı arculati leírás K6? Mikor 
készült a legfrissebb?  
4. Eltér-e a cége által végzett hazai s nemzetközi piacra irányuló kommunikáció? K7 
(1…4) 

 
5. Változna-e a vállalat kommunikációs stratégiája, ha a következı tényezık változnának? 
K8 (1,2,3) 
Anyavállalat új termékkel lép a 
piacra 

Vállalati imázs-romboló hírek megjelenése 

Versenytárs új termékkel lép a 
piacra 

Új vevı(k) lép(nek) be a piacra 

Versenytárs változó 
marketingstratégiája 

Kutatások változást mutatnak a vásárlói 
igényekben 

Értékesítés drasztikusan csökken Tulajdonosváltás 
 

6/a. Az értékesítési célú és imázs-alakító kommunikáció egymáshoz viszonyított súlya 
hogyan alakul az Ön vállalatánál a ráfordított költségek alapján? K9 (1,2,3) 
6/b. Elkülönül-e az Ön cégénél a személyes eladáshoz kapcsolódó kommunikációja? K10 

 
III. SZPONZORÁLÁS 

1. A hagyományos marketingkommunikációs eszközök mellett használja-e az Ön vállalata 
a szponzorálást is? 
 1- igen, 2 – nem (lépj a IV. részre) 
2. Milyen okok vezettek a szponzorálás melletti döntéshez? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3. Az egyes szponzorálási szerzıdések értékén felül, annak százalékában milyen költséget 
jelent az adott program további kommunikációja?   

 
4. Mely célok vezérlik a szponzorálás során? Több válasz megadása is lehetséges. 1 – nem 
fontos, 2 – fontos cél 
Értékesítés/bevétel növelés Lakossági kapcsolatok kialakítása 

 

   

Év: 

 

 

 

 

 % 
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Ismertség/felismerés 
növelése 

Vállalati felelısség és elkötelezettség egy adott területen 

Vállalat nevének 
megismertetése 

Dolgozói jutalmazás, ösztönzés, lojalitás erısítése, 
szórakoztatása 

Márka ismertség növelése Fogyasztói kapcsolatok (kapcsolódás a vásárlók 
életstílusához, potenciális vásárlók elérése) 

Imázs/hírnév formálása Üzleti partnerek szórakoztatása, vendéglátás (hospitality) 

Márka imázs kialakítása Média (Véleményformálók) megnyerése és 
szórakoztatása 

Vállalati kép javítása Egyéb, éspedig:…………………………………….. 

5. Mely területeken folytat szponzorálási tevékenységet? Kérem adja meg a jelentıseb, 
kiemelt programjait! (Országos, vagy helyi, illetve a sport, mővészetek, társadalmi 
kérdések, oktatás, média mely területén, esetleg példákkal) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
6. Melyek azok az eszközök, amelyeket felhasznál szponzorálási tevékenységének teljes 
kihasználására? 1 – rendszeresen, 2 – elıfordult már, 3- nem használjuk 

Média közvetítés/tudósítás 
Névszponzori cím elnyerése 
Szórakoztatás (VIP, vásárlók, dolgozók...) 
Helyszíni értékesítésösztönzés (kóstoltatás, termékbemutató) 
Reklámtáblák, molinók a helyszínen 
Vállalati vagy márkanév illetve logó feltüntetése a résztvevık felszerelésén 
Reklámkampányának alapmotívumaként felhasználja a szponzorált eseményt, személyt  
PR eszközök: sajtótájékoztató, híranyagok elhelyezése 
Díjak (Terület:..........................................) 

 
IV. KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGVETÉS, ESZKÖZÖK 

1/a. Hogyan határozzák meg a vállalat marketingkommunikációs költségvetését? K11 
1/b. A vállalati, illetve marketing költségvetés más tételeibıl vannak-e átfedések a 
kommunikációs célok megvalósítása érdekében (olyan kommunikációs célok, melyek 
megvalósítása a büdzsé más tételeibıl történik)? K12 
Például:……………………………………………………………………………………… 

 
2/a. Az elmúlt 2-3 évben milyen súllyal szerepeltek a következı kommunikációs eszközök 
a marketingkommunikációs költségvetésében? Kérem, adja meg a legfontosabbak 
hozzávetıleges százalékos megoszlását a kommunikációs költségvetésbıl a következı 
táblázat A oszlopában! (Összesen 100 %) K13 
2/b. Az elkövetkezı 3 évben hogyan fog alakulni a költségvetés megoszlása a jelenlegihez 
képest? B oszlop: 1 – többet, 2 – ugyanannyit, 3 – kevesebbet, 0 – nem tudja 
 A B C D E 
Országos televízió 
Helyi televízió 
Országos rádió 
Helyi rádió 
Országos napilap 
Helyi, regionális napilap 
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Szaklap 
Hírlevél (a vállalat saját lapja) 
Kültéri reklámhordozó 
Szponzorálás 
Kiállításokon, vásárokon való részvétel 
Direct mail 
Online hirdetés 
Saját honlap elkészíttetése, frissítése 
CD-rom, DVD 
SMS 
Esemény-marketing  
Belsı kommunikáció (pl.: vállalti újság, belsı PR 
eszközei) 
Prospektus, naptár 
Egyéb, éspedig: 
2/c. Kérem adja meg a fenti eszközök Ön által ítélt fontosságát a táblázat C 
oszlopában!K13, K14 (1…6) 
2/d. Hogyan ítéli meg ezek hatékonyságát? Osztályozza 1-6-ig a táblázat D oszlopában 
K13, K15(1…6) 
2/e. A kommunikációs eszközök egy része a vállalat rövidtávú céljait hivatott 
elımozdítani, míg mások a hosszú távú kommunikáció eszközei. A fenti eszközök 
melyikének van stratégiai (hosszú távú) és operatív (taktikai) szerepe a vállalti 
kommunikációs stratégiában?  E oszlop K16(0…3) 
3. Van-e kiemelt, a többi eszköz használatát meghatározó kommunikációs eszköz az Ön 
vállalatánál, amelyik egészen biztosan része a kommunikációs akciótervnek? (Amelyik 
biztosan bekerül a kommunikációs mixbe és a többit ehhez igazítják). 
1 - Nem, nincs ilyen. 
2 - Igen, mégpedig a következı(k):  
……………………………………………………… 
4. Egy nagyobb marketingkommunikációs büdzsé esetén milyen változtatásokat hajtana 
végre a kommunikációs stratégiában? Mire költene többet, mire kevesebbet, illetve milyen 
egyéb változtatást hajtana végre, ami növelné a kommunikációs tevékenység 
hatékonyságát? 
……………………………………………………………………………………………… 

 
V. ELLENİRZÉS 

1/a. Mérik, értékelik-e az Ön vállalatánál a marketingkommunikáció és a szponzorálás 
hatékonyságát? K17(1…4) Ha nem lépjen a VI. részhez! 
1/b. Ha igen, milyen mutatók alapján? (Több válasz megadása is lehetséges, Kártyafüzet 
nélkül) 

1 - Árbevétel változása 
2 - Vevıállomány-változás 
3 - Termékskálában az értékesítések változása 
4 - Vevıelégedettség 
5 - Ismertség 
6 - Emlékezeti hatás vizsgálatával 
7 – Média megjelenések számával, idıtartamával  
8 - Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………. 

2. A kapott eredmények alapján változtatják-e a kommunikációs stratégiát? (Kártyafüzet 
nélkül) 
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1 – igen, rugalmasan változtatjuk 
2 – a következı kommunikációs terv elkészítésénél vesszük figyelembe  
3 – nem, csupán tájékoztató jellegőnek tekintjük 
 

VI. AZ INTEGRÁLT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ MEGJELENÉSE 
1. Hogyan definiálja a kommunikáció szerepét vállalatánál (célok, feladatok)? 
………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………… 
2/a. A kártyafüzetben szereplı definíció Ön szerint mennyire fedi le az integrált 
kommunikáció jelentését? K18 
1: Teljes egészében , 2: Nagyjából  3: Kevésbé  
4: Egyáltalán nem, mert: az integrált kommunikáció a véleményem szerint:…………….
 …………..          
    
2/b. Mennyiben osztja azt a nézetet, mely szerint tartós kommunikációs siker feltétele az 
integrált kommunikáció? 

1: Teljes egészében  
2:  Nagyjából  
3:  Kevésbé   
4:  Egyáltalán nem     
 

3. Alkalmazzák-e az Ön cégénél az IMK-t? Ha igen, hány éve? 
1: Nem 
2: Kevesebb, mint 2 éve 
3: 2-5 éve  
4: 5-10 éve  
5: Több, mint 10 éve    
 

VII. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ HELYE A VÁLLALATI 
HIERARCHIÁBAN 

1/a. Van- az Ön vállalatánál marketing szervezet, marketinggel foglalkozó alkalmazott? 
K19 
1/b. Hol helyezkedik el a vállalat szervezetében? Kérem rajzolja fel vázlatosan! 

 
 
 
 

2/a. Van-e kommunikációs szervezet az Ön cégénél? K19 
2/b. Hol helyezkedik el a vállalat szervezetében? Kérem rajzolja fel vázlatosan! 

 
 
 
 

3/a. Van-e Integrált marketingkommunikációval foglalkozó szervezet, amely felelıs az Ön 
vállalatánál az IMK stratégia tervezéséért? K19 
3/b. Hol helyezkedik el a vállalat szervezetében? Vázolja röviden! 

 
 
 

4/a. Hányan foglalkoznak a szponzorálási tevékenységgel?       
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Fı teljes        fı részmunkaidıben. 
4/b. Hol helyezkedik el a szponzorálás operatív szinten?  

 
 
 

4. Ha elkülönülnek a fenti tevékenységek, koordinálja-e valaki, ha igen ki a munkájukat? 
……………………………………………………………………………………………. 
5. Érezi-e a következı problémákat a kommunikációs akciók koordinációjában? Ha igen, 
milyen erıséggel? K20 
Információs problémát Hangsúlybeli etolódásokat 
Egyeztetési problémát Egyéb problémát, éspedig: 
Együttmőködés nehézségeit 

 
6. Miben látja a nevezett probléma okait? (Több válasz megadása is lehetséges) K21 

 
7. A vállalati hierarchia mely szintjén tekinthetnek bele a kommunikációs, illetve az IMK 
stratégiába? 

1 - Felsıvezetıi kör 2 - Középvezetık 
3 - Belsı kommunikációs 
osztály 

4 - Marketing igazgatóság 

5 - Egyéb alkalmazott:  
8. Mely osztály és szereplık vesznek részt a kommunikáció tervezésében, kialakításában? 
(Kártyafüzet nélkül) 

1- Marketing 4 - Felsı vezetés 
2 - Kommunikáció 5 - Egyéb osztály, éspedig: 
3 - PR 6 - Külsı tanácsadó 

 
9. Milyen formában fogadják el, vetik el a marketingkommunikációs tervet? K22 
10. A kommunikáció stratégiai végrehajtásával milyen hatásokat érzékelt? Jelölje 1-6-ig 
számmal, hogy mennyire jellemzıek az alábbi kijelentések az Ön vállalatának jelenlegi 
helyzetére! K23 (1…6) 
Vállalati filozófia, jövıkép megteremtése 
Konkrét, pontos kommunikációs célok meghatározása 
Intenzívebb kommunikációs tevékenység megvalósítása 
Hatékonyabb kommunikációs tevékenység megvalósítása 
Kommunikációs célcsoportok kiválasztása, szegmentálás 
Stratégai szemléletmód megjelenése a vállalati kommunikációban 
Kommunikációs eszközök a korábbinál tudatosabb használata 
Kommunikációs eszközök szinergiájának kihasználása 
Kommunikációs üzenetek megalkotása 
Pozitív hatás a marketingmix más elemeire (termékre, árra, disztribúcióra)  
Ellenırzési pontok, lehetıségek kialakítása 
Vállalati imázs erısödése 
Elkötelezettebb munkatársak 

 
11/a.  Az Ön vállalata vett-e valaha is igénybe külsı tanácsadó segítségét a kommunikáció 
megtervezésében, kialakításában? 1 – igen, 2 – nem  3- nem tudom 
11/b.  Jelenleg dolgoznak-e külsı tanácsadóval? 1 – igen, a következı 
területen:……………………… 2 - nem 
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VI. CÉGADATOK 
1. Milyen gazdasági szektorba, iparágba sorolható az Ön 
vállalta?………………………..……………………. 
2. Alkalmazottak száma:       :     f ı 

 
3.Tulajdonosi összetétel: 1 - 100 % magyar tulajdon 

 2 - 25% alatti külföldi tulajdon 
3 - 26-50 % külföldi tulajdon 

  4 - 50% feletti külföldi tulajdon 
 5 - 100% külföldi tulajdon 

4. Tulajdonos típusa: 1 – Állami vállalat, 2 – Vegyes állami és magántulajdonú vállalat, 3 – 
Magántulajdon 

5.  Az elmúlt évben milyen sávba esett az Ön vállalatának éves árbevétele? 
1 -500 millió alatt 
2 - 500 millió-1 milliárd 
3 - 1-5 milliárd 
4 - 5-10 milliárd 
5 - 10.50 milliárd 
6 - 50 milliárd fölött  
 

6. Az Ön cége által elıállított termék/szolgáltatás átlagosan hány közvetítın/feldolgozón 
megy keresztül, mire a végsı fogyasztóhoz eljut?   
7. Melyek azok a tevékenységek az Ön vállalatánál, amelyek hatóságilag közvetlenül 
szabályozottak? Több válasz is megadható.  (ha van egyéb, 
az:……………………………..)K24 
8. Hány éve alapították/privatizálták a vállalatot? 
9. A kérdıív kitöltıjének beosztása: …………………………………………………. 

 
 
Köszönöm a türelmet! 

 

 

 

 

   

 



 169 

KÁRTYAFÜZET 
 

 

K1 
1 – Nem 
2 – Igen, készült korábban, de ma már nem aktuális 
3 – Igen, ma is aktuális 

 

K2 

1 – Igen, teljes egészében a marketing stratégia alapján készül 
2 – Részben annak levezetése, részben külön célok szerint készül  
3 – Nem, teljes egészében önálló stratégia 
4 – Nincs kommunikációs stratégiánk 

 

K3 

0 – Nincs stratégia 
1 – Egyáltalán nem  
2 – Kis jelentıséggel bírt   
3 – Szerepe volt a stratégia megalkotásában 
4 – Meghatározó jelentıségő  
5 – Igen erıs hatással bírt a kidolgozásban 
6 – Kizárólag ez játszott szerepet a kidolgozásban 

 

K4 

0 – Nincs stratégia 
1 – Egyáltalán nem érzékeltem 
2 – Csekély eredményt érzékeltem, ami lehetséges, hogy független a stratégiától 
3 – A stratégia kapcsán kismértékő javulás jelentkezett 
4 – Meghatározó javulás 
5 – Jelentékeny eredmény 
6 – Igen erıs eredmény, javulás tapasztalható 

 

K5 

1 – Termék minısége, megbízhatósága 
2 – Termék újszerősége 
3 – Vállalat hírneve 
4 – Környezetvédelem 
5 – EU–konformitás 
6 – Egyéb, éspedig: 

 

K6 
1 – Igen, van, készült: ..…–ben. 
2 – Igen, van. A már meglevı arculatot módosítottuk, frissítettük…..–ben. 
3 – Nincs 

 

K7 

1 – Nincs nemzetközi kommunikáció, csak a hazai piacra irányuló. 
2 – Egyforma a hazai és nemzetközi kommunikáció, csupán nyelvében tér el 
3 – Az anyavállalt kommunikációs stratégiáját alkalmazzuk a nemzetközi piacokon, a 
hazain sajátot. 
4 – Különálló stratégiával dolgozunk, de mindegyik saját munkánk eredménye.  

 

K8 
1 – Biztosan változtatnánk a stratégián 
2 – A vállalat életében fontos változás esetén módosítjuk, csekély kihívás esetén nem 
3 – Nem változtatnánk a stratégiát 

 

K9 
1 – Egyenrangúak 
2 – Az értékesítési célú kommunikáció a nagyobb súlyú 
3 – Az imázs–alakító kommunikáció a nagyobb súlyú 
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K10 

1 – Része az értékesítési célú kommunikációnak 
2 – Része az imázs–alakító kommunikációnak 
3 – Fele–fele arányban érvényesül az értékesítési és az imázs–alakító kommunikáció 
4 – Különálló kommunikációs tevékenység 

 

K11 

0 – Nincs költségvetés, esetleg utólag kalkuláljuk, hogy mennyit költöttünk 
1 – Állandó összegben meghatározott, esetleg az elızı évi infláció mértékével 
növekszik 
2 – A vállalati árbevétel meghatározott százaléka: ….% 
3 – Versenytársakhoz igazítjuk 
4 – Az éves kommunikációs terv által meghatározott  
5 – Egyéb módszer: 

K12 

0 – Nincs költségvetés 
1 – Igen, a marketingen kívül esı tételekbıl, pl.:  
2 – Igen, a marketinghez tartozó, de nem kommunikációs célra elkülönített tételekbıl 
3 – Nem, csupán a marketingkommunikációra elkülönített összegekbıl 
gazdálkodhatunk. 

 

K13 

Országos televízió 
Helyi televízió 
Országos rádió 
Helyi rádió 
Országos napilap 
Helyi, regionális napilap 
Szaklap 
Hírlevél (a vállalat saját lapja) 
Kültéri reklámhordozó 
Szponzorálás 
Kiállításokon, vásárokon való részvétel 
Direct mail 
Online hirdetés 
Saját honlap elkészíttetése, frissítése 
CD–rom, DVD 
SMS 
Esemény–marketing  
Belsı kommunikáció (pl.: vállalti újság, belsı PR eszközei) 
Prospektus, naptár 
Egyéb, éspedig: 

 

K14 
 
 
1:Nem fontos  6:Igen fontos 

 

K15 
 
 
1:Nem hatékony  6:Igen hatékony 

 

K16 

1 – stratégiai,  
2 – operatív,  
3 – stratégiai és operatív egyaránt, 
0 – nem alkalmazzuk 
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K17 

1 – Nem, nincs controlling erre a tevékenységre 
2 – Igen, eseti jelleggel megvizsgáljuk az eredményeket 
3 – Igen, rendszeresen vizsgáljuk, saját kutatásokkal 
4 – Igen, külsı kutatóintézet, tanácsadó megbízásával 

 

K18 

Az Integrált marketingkommunikáció az elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenırzés 
folyamata, amely arra irányul, hogy a vállalat belsı és külsı kommunikációjának 
forrásaiból a vállalat célcsoportjai számára egységet állítson elı: 

• célcsoportját illetıen 
• tartalmában 
• kialakításában, stilisztikájában 
• idızítésében, 

a különbözı helyeken folytatott kommunikációs hatású/jellegő tevékenységek 
koordinálása által.  
 

 

K19 

1 – Igen, külön szervezeti egység 
2 – Egy szervezeti egység foglalkozik ezzel, de megosztva más tevékenységgel, mint… 
3 – Egy személy, aki csak ezzel foglalkozik.  
4 – Egy személy, megosztva más feladatokkal, mint… 
5 – Nincs sem osztály, sem alkalmazott, aki ezzel foglalkozna. 

 
 

K20 

1 – Soha nem jelentkezett még ilyen jellegő probléma 
2 – Elıfordult már egyszer–kétszer ilyen jellegő probléma 
3 – Idınként elıfordul  
4 – Gyakran elıforduló probléma 
5 – Rendszeresen visszatérı probléma 
6 – Szinte állandóan jelen levı probléma 

 

K21 

1 – Túl sok a hierarchia–szint 
2 – Túl sokan foglalkoznak az adott területtel 
3 – Szervezeti egységek keretei közé szorult a gondolkodás 
4 – Nincs formális információs út 
5 – Hiányzik az információra való fogadókészség 
6 – Személyes fenntartások 
7 – Összehangoltság szabályozásának hiánya 
8 – Egyéb, éspedig:  

 

K22 

1 – Többoldalú döntés, minden osztály részvételével 
2 – Egyetlen osztály dönt 
3 – Informális találkozón a felelıs munkatársakkal 
4 – Más formában: … 

 

K23 
 
 
1:Egyáltalán nem jellemzı  6: Teljes mértékben jellemzı 

 

K24 

1 – ár/díjszabás 
2 – belépés a piacra 
3 – megtermelhetı mennyiség, illetve piaci részesedés 
4 – kilépés a piacról 
5 – haszonkulcs  
6 – egyéb, éspedig 
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Fontos célcsoport 
Közepesen fontos 

célcsoport 

Nem fontos 

célcsoport 
 

Jelenlegi vevõk Potenciális vevõk Helyi lakosság, közvélemény

Alkalmazottak Beszállítók Hatóságok

Pénzintézetek
Politikai szervezetek/

kormányzat
Média

Egyéb Érdekképviseletek Tulajdonosok, részvényesek

Önkormányzat Nagyközönség (társadalom)

 



 173

3.melléklet: Interjú-vázlat 

 

• Köszöntés, bemutatkozás, beszélgetés céljának vázolása 

• Marketing és kommunikáció helye a vállalaton belül, egy személy, 

vagy osztály, helye a hierarchiában, döntési jogok 

• Kommunikációs stratégia léte, frissessége, forrása, felelıse, 

kooperáció a kialakításban 

• Célcsoport(ok) tisztázása, mindegyik felé kommunikál-e? 

• Arculat, arculati kézikönyv, használatának tudatossága, saját, vagy 

anyavállalattól adaptált, szabadság a használatban, csak vizuális arculat-e, vagy 

más is? 

• Eszközök használata, részesedés a kommunikációs kiadásokból, 

súlyok változása a múlthoz képest, várható alakulás,  

• Internet, on-line marketing használata 

• Szponzorálás szerepe, van-e stratégia, kiadások változása 

• Kiállítások, vásárok 

• Kapcsolat a sajtóval, tudatosság 

• Klasszikus reklámok szerepe, médiamix (ha van) 

• Társadalmi felelısségvállalás megjelenése, eszközök, kiadások, 

formák, célok 

• Kommunikációs költségvetés meghatározásának módja, átfedések 

más költségvetési tételekkel 

• Integrált marketingkommunikáció léte, ismerete, megítélése 

• Kommunikációs együttmőködés az egyes vállalati funkciók között 

• Tanácsadót igénybe vesz-e? Mire? Szerzıdés idıtartama, stb. 

• Ha nem mőködik miért? Gátló tényezık 
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