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          Tisztelt Ünneplők, 
        Kedves Ünnepeltek!
   Tisztelt Magyar Kommunikációs Szakma!

 A Reklám Világszövetség Magyar Tagozata és a Magyarországi Kommunikációs 
Ügynökségek Szövetsége 2014-ben tizenharmadik alkalommal hirdette meg itthon 
a hatékony kampányok versenyét, az EFFIE-t.
Az EFFIE alappillérei az objektivitás, a függetlenség és a transzparencia. Ez teszi az EFFIE-t 
egyedülállóvá és megkérdőjelezhetetlenné. A pályaművek értékelésére felkért közel 110 zsűritag 
és az online nevezési rendszer garancia minderre. 

 Ebben az évben – túlszárnyalva minden eddigi rekordot –a meghirdetett kategóriákba 
147 sikeres kampány esettanulmányát küldte be 47 pályázó. A döntőbe 92 pályamű jutott be 
a zsűri értékelése alapján. 
Közülük kerültek ki ez alkalommal is az arany-, ezüst-, bronz EFFIE díjasok, valamint 
a Platina díjas alkotás. Elismerés illeti a nyertes csapatokat, hiszen a siker megbízó 
és megbízott, az ügyfél és az ügynökség megfeszített közös munkájának diadala! 

 Az EFFIE rangja és töretlen sikere a szakma közös érdeme a nevezőktől a támogatókig. 

 Szívből gratulálunk a legsikeresebb kampányok, a győztes pályaművek alkotóinak 
és további eredményes és termékeny időszakot kívánunk az iparág szereplőinek. 

 2015-ben is minél többen legyünk részesei az EFFIE sikertörténetének!

Név Cég

Ábrahám Gergely grayling
Bacsa Gábor Aegis Media Hungary
Balogh Gabriella goodstep Consulting Kft.
Bánki Anita Heti válasz
Bánki Attila Wunderman
Baráth Péter vodafone Zrt.
Berács József Dr. Budapesti Corvinus Egyetem
Bernschütz Mária	 Edutus	Főiskola
Bíró Pál google
Blaskó Nikolett	 ACG	Reklámügynökség
Bognár Vera Mediacom
Borsai Ágnes Decathlon Magyarország
Bölcs Ádám Well
Buda Andrea I.T. Magyar Cinema Kft.
Bujáki Zsolt Porsche Hungária Kft.
B. Csejtei Ildikó The Independent Media group Kft.
Csurgó Brigitta Mito Europe
Danks Emese UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
Dolezsai Gergely	 OTP	Bank	Nyrt.
Dr. Fazekas Ildikó ÖRT
Dr. Jánosy Zsuzsanna BrandTrend
Dr. Kollin Ferencné Budapesti Corvinus Egyetem
Egyházi Nikoletta E.ON Hungária Zrt.
Erős Attila Fastbridge
Fekete Zoltán	 Magyar	Márkaszövetség
Frei Andrea	 Erste	Bank	Hungary	Zrt.
Gábor Iván	 Café	Reklám
Galavics András MTvA Sales House
Géczi Tamás Ipsos Zrt.
Gulyás János MEC Hungary
Győri Adél Millward Brown
Hajós Katalin Blenton Kft.
Hanák Tamás	 Népszabadság	Zrt.
Heal Edina google
Hinora Ferenc	 Magyar	Marketing	Szövetség
Hivatal Péter MTg Metro gratis Kft.
Hives Beáta Uniomedia
Horváth-Magyary Nóra	 K&H	Csoport	Kommunikációs	Igazgatóság
Huszis György DIMSZ
Ihász Ingrid MEC Interaction
Jákó Eszter Sanoma Media Budapest Zrt.
Járási Virág vodafone
Juhász Attila Perform Consulting
Karády Mariann Kantar Media Kft.
Károlyi Zsuzsanna E.ON Hungária Zrt.
Karsai Gábor Dr.	 GKI	Gazdaságkutató	Zrt.
Kegye Krisztina Mindig Tv Extra

Név Cég

Korda Petra CHIO Magyarország
Kotsis Kinga Republic group
Kovács Krisztián MEME
Kovács Zoltán	 kirowski	Isobar
Kozák Ákos gfK
Lakinger József viacom global Hungary Kft.
Langsteiner Marianne Invitel Zrt.
Liptay Gabriella Libri-Shopline Rt.
Lukács Csilla ATv Zrt.
Macher Szabolcs Team Red Kft.
Málnay B. Levente	 AMC	Networks	International	Central	Europe
Márkus Gábor	 LS	Media	Network	Kft.
Maróy Krisztina Ringier Axel Springer Magyarország Kft.
Mentes Endre ACg Pro
Miha Tamás Social Impact Kft.
Mikházi Ildikó L’Oreal Magyarország
Nád-Kántor Marianna	 Sberbank
Németh Anna	 Vivaki
Novák Péter IAB Hungary
Peleskey Zsuzsa	 Raiffeisen	Bank
Pénzes Anna MediaSpirit Consulting Kft.
Peresztegi Ágnes	 Heineken
Probáld Attila HPS Digital
Rédey Iván ÁKK Zrt.
Reisz Anna AirFrance/KLM
Rejtő Györgyi	 Béres	Gyógyszergyár	Zrt.
Sági Ágnes MTvA Zrt.
Sipos Dávid HPS Experience
Szabó Edina OMD Hungary
Szabó Erik Carnation Zrt.
Szabó Krisztina	 Budapest	Főváros	XII.	ker.	Hegyvidéki	Önkormányzat
Szomolányi Gabriella	 Pfizer
Tiszttartó Titusz Class FM
Tóth András Antenna Hungária Zrt.
Tóth Gábor geometry global
Török Diána	 Médiapiac+Márkamonitor
Török Eszter vIASAT Hungária Zrt.
Tulik Ágnes	 Szerencsejáték	Zrt																
Urbán Zsolt MRSZ
Vándor Ágnes Kreatív - Professional Publishing Hngary
Varga Szilvia	 Erste	Bank	Hungary	Zrt.
Vass László	 Budapesti	Kommunikációs	és	Üzleti	Főiskola
Vörös Csilla	 Nielsen	Közönségmérés	Kft.
Weigert Zsanett	 Allianz	Hungária	Biztosító	Zrt.
Záprel Zsolt UPC

Aczél László
	 elnök	
Magyarországi 
Komunikációs	Ügynökségek
Szövetsége

Dr. Pócsik Ilona
	 elnök 
Reklám	Világszövetség
Magyar Tagozat
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 Változások, megújulás, innováció: a reklámpiac legjellemzőbb ismérvei. A gyorsan változó 
körülmények között a folyamatos fejlődés, az átalakulás és az eredeti ötletek mellett a jól mérhető 
eredmények kerültek középpontba. Nem elég a kreativitás, a jó koncepció, az eredményorientált 
megközelítés elengedhetetlen. A reális célok kitűzése kulcsfontosságú a siker szempontjából. 
Fontos, hogy a jól meghatározott célokhoz rendeljük hozzá a megfelelő eszközöket, leghatékonyabb 
kommunikációs platformokat az eredményesség érdekében.

 Alapvető fontosságú a fogyasztói és a hirdetői igények korai felismerése. Nélkülözhetetlen 
a piac átfogó ismerete, az állandó figyelem, a folyamatok nyomon követése, a szüntelen készenlét 
a cselekvésre. Azok a piaci szereplők tudják vezető pozíciójukat megtartani, akik folyamatosan 
elemzik környezetük változását, képesek a megújulásra, a gyors reakcióra. Akik a kimutatható, 
számszerűsíthető eredményeket és a piaci tényeket, trendeket értékelve tudnak innovatív, 
előremutató megoldásokat kínálni.

 Törekedni kell a lehető legtöbb értékes információ összegyűjtésére, a lehető legrelevánsabb 
szempontrendszer alapján történő mérlegelésre. A terméket a fogyasztói és hirdetői igényeknek 
megfelelően, több platformon bemutatva alakulnak ki azok a komplex szinergiák, melyek 
elengedhetetlenek a hosszú távú siker érdekében.

 A folyamatosan változó piacon kitüntetett figyelmet kapnak a reklámok. A változó igények 
felismerése, átgondolt innováció a fejlődés mozgatórugói. A reklám eszköz, a terméket szolgáló 
mechanizmus, csak szorosan együtt működhet a kettő. Nem elég jónak lenni, a legjobbakkal kell 
felvenni a versenyt.

 Megtiszteltetés a számunkra, hogy az EFFIE díjazottjainak kiválasztásában idén is 
közreműködhettünk. Nagyra értékelünk minden egyes beérkezett pályaművet, őszinte elismerésünk 
az összes résztvevő kollégának, akik szaktudásukkal hozzájárultak a kampányok magas színvonalához. 

 Gratulálunk a nyertes pályaművek alkotóinak!

Dr. Király Mária
 COO 
Ringier Axel Springer
Magyarország Kft.

GREAT

TO BE THE LEADING DIGITAL MEDIA COMPANY

effie2014 (RAS) v3a.indd   1 2014.11.06.   14:40:20
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 KATEGÓRIA máRKAnév KAmpány mEGbízÓ pályázÓ TáRsüGynöKséG                

HoSSZú TÁVú HATéKoNySÁG 
KATEGóRIA 

–	(min.	3	év	tartósan	kiemelkedő
eredményei	egy	adott	terméknél,

szolgáltatásnál)

éLELMISZER KATEGóRIA
–	alkoholmentes	italok

(üdítő,	kávé,	tea)

Coca-Cola Neked	is	egy	Coca-Cola Coca-Cola	Magyarország	Szolgáltató	Kft. McCann	Erickson	Budapest	Kft. Rewart	Kft.,	Starcom	MediaVest	Group	Hungary	
Médiaügynökség	Kft.

Saga Saga	XXL	promóciós	kampány Unilever Magyarország Kft. PHD Hungary Kft.
Lipton A	reggelem,	teám	és	én Unilever Magyarország Kft. Mito Europe Kft. PHD

Arany Fácán
Heineken A	fogyasztási	alkalomhoz	kötött	multipackok	bevezetése Heineken	Hungária	Sörgyárak	Zrt.	 ACG	Reklámügynökség	Kft.

Arany	Fácán	promóció/Miss	Fácán	naptár	aktivitás Heineken	Hungária	Sörgyárak	Zrt.	 ACG	Reklámügynökség	Kft.

Kőbányai Kőbányai	Négyután Dreher	Sörgyárak	Zrt. Human Telex Kft. MEC Hungary Kft.
Jägermeister Jägermeister Are you in? Bols Hungary Kft. DDB Budapest

Rama
McDonald’s McDonald’s	Betyárok McDonald’s Magyarország Kft. DDB Budapest OMD	Médiaügynökség

Rama	Vajas	Íz	bevezető	kampány Unilever PHD Hungary Saxon	Reklámügynökség

Vénusz
Landliebe A	Landliebe	termékcsalád	bevezetése FrieslandCampina Hungaria Zrt. Initiative Media Hungary Kft. LOWE ggK

Vénusz	Újrapozícionáló	Kampány	2014 Bunge Zrt. Kirowski	Isobar	Zrt. Initiative	Media,	Picture	Base	Producers	Bureau

Activia Activia	Zabkása DANONE Kft. Young&Rubicam Budapest Kft. MediaCom	Hungary,	Core	Digital
Danone KéF Dani friss hírei DANONE Kft. Young&Rubicam Budapest Kft. MediaCom Hungary

BALATON
Sport szelet Díjazzuk	a	negyediket! Mondelez Hungária Kft. HPS Kft. Mindshare	Médiaügynökség	Kft.

BALATON	Csekkolj	rá!	promóció Nestlé	Hungária	Kft. JWT Budapest Kft. MEC Media Company

Magnum Magnum	Pink&Black	bevezetés Unilever Magyarország Kft. PHD Hungary Kft.
AIRWAvES Airwaves	fenntartó	kampány	és	új	íz	bevezetés Wrigley Hungária Kft. OMD Hungary Kft.

Candibene-TEvA
Rhinospray Plus Rhinospray	Plus	Adaptív	kampány Boehringer Ingelheim RCv gmbH&Co. Kg Mindshare	Médiaügynökség	Kft.

Candibene-TEVA	krém	újrabevezetés TEVA	Gyógyszergyár	Zrt. AD House Kft.

Sperti Sperti	–	Tudjon	meg	mindent	az	aranyérről! Pfizer	Gyógyszerkereskedelmi	Kft. White Rabbit Entertainment Company Kft. Stúdió	AMKA	Kft.
Algoflex	Forte Algoflex	Forte	fiatalítás SANOFI-AVENTIS	Magyarország	Kereskedelmi	és	Szolgáltató	Zrt. Vivaki	Hungary	Kft.	ZenithOptimedia	Divízió Publicis

Operaház
Magyar	Telekom	 Telekom	fesztivál	stream Magyar	Telekom	Nyrt. kirowski	Isobar	Zrt. Ustream	Hungary	Kft.,	MEC

Ahol	kinyílik	a	világ Magyar Állami Operaház Mátai	és	Végh	Kreatív	Műhely
Erkel	Színház Parázsfuvolácska Magyar Állami Operaház Mátai	és	Végh	Kreatív	Műhely

Rossmann
SPAR EGYENESEN	A	HÚSÜZEMÜNKBŐL! SPAR	Magyarország	Kereskedelmi	Kft. D’ArcyAvenue	Reklámügynökség	Kft. Greenroom,	Bigprint	Hungary	Kft.

Rossmann	Facebook	bevezető	kampány Rossmann Magyarország Kft. HPS Experience Kft.

SPAR SPAR	HŰSÉGPROGRAM SPAR	Magyarország	Kereskedelmi	Kft. SPAR	Magyarország	Kereskedelmi	Kft.
MOL MOL	HASZNÁLT	SÜTŐOLAJ	GYŰJTÉSI	KAMPÁNY	–	2014 MOL	Magyar	Olaj-	és	Gázipari	Nyrt. Ogilvy group Zrt. Geometry	Global	Hungary	Kft.,	Neo	Interactive,	Cafenext	,	Inter	Media	Group	

Microsoft
Opel Kereskedői	VIP	rendezvény Opel Southeast Europe Kft. Crane	International	Gazdasági	és	kommunikációs	Tanácsadó	Kft. Art	Group	Marketing	Kft.,	Multicom	Contact	Kft.

Összeköltők Microsoft Magyarország Kft. Mito Europe Kft.

Katona	József	Színház Gifszínház	–	Kifejezzük	az	érzelmeidet Katona	József	Színház Young & Rubicam Budapest Kft.
INTERSPAR INTERSPAR	hűségprogram SPAR	Magyarország	Kereskedelmi	Kft. Spice BTL Kft.

Monster High
Opel Opel	Legendák	Találkozása Opel Southeast Europe Kft. Carat	Hungary	21.	Média	Kft. Young&Rubicam	Budapest	Kft.,	Art	Group	Marketing	Kft.

Monster	High	bevezető	kampány Mattel Toys Hungary Kft Carat Hungary

Arany	Ászok Arany	Ászok	-	Aranypéntek Dreher	Sörgyárak	Zrt. Human Telex Kft. MEC	Hungary	Kft.,	Mindshare	Médiaügynökség	Kft.
Baráthegyi Alapítvány Baráthegyi	Alapítvány	1%	kampány	2010-2013 Baráthegyi	Vakvezető	Kutya	Iskola Human Dialog Kft.

aprod.hu
Wizz Air Wizz	Air	–	Hosszú	távú	online	stratégia Wizz	Air	Légiközlekedési	Kft. Maximize	Médiaügynökség	Kft. Brightly,	Gravity	Research&Development	Zrt.,	Young&Rubicam	Budapest	Kft.

Apródból	piacvezető Allegro group HU Kft. Mito Europe Kft. Maximize	Médiaügynökség	Kft.,	Havas	Média	Hungary

Telenor Telenor Hipernet Telenor Magyarország Zrt. Young & Rubicam Budapest Kft. PHD	Hungary	Kft.,	Carnation	Zrt.
TeSzedd! TeSzedd!	–	Önkéntesen	a	tiszta	Magyarországért OHÜ	Országos	Hulladékgazdálkodási	Ügynökség	Nonprofit	Kft. Bell and Partners Kft.

McDonald’s
Soproni Újrapozícionált	image Heineken	Hungária	Sörgyárak	Zrt.	 ACG	Reklámügynökség	Kft. Starcom	Médiaügynökség

Big Mac sztori McDonald’s Magyarország Kft. DDB Budapest OMD	Médiaügynökség

Operaház Ahol	kinyílik	a	világ Magyar Állami Operaház Mátai	és	Végh	Kreatív	Műhely
Vénusz	 Vénusz	Újrapozícionáló	Kampány	2014 Bunge Zrt kirowski	Isobar	Zrt. Initiative	Media,	Picture	Base	Producers	Bureau

Katona	József	Színház
K&H K&H	mobilbank	image	kampány K&H	Bank	Zrt. OMD Hungary Kft. Laboratory Ideas Kft.

Gifszínház	–	Kifejezzük	az	érzelmeidet Katona	József	Színház Young & Rubicam Budapest Kft.
Danone	Görög	Extreme Danone	Görög	Extreme	Bevezetése DANONE Kft. Young & Rubicam Budapest Kft. Mediaedge: CIA Hungary Kft.

Lg Feel	the	cool	experience! Lg Electronics Magyar Kft. Havas Media Hungary Kft. Karma Production Kft.

Supradyn Kids Supradyn	Kids	–	TV2	Az	ének	iskolája	
(1.	évad)	együtt Bayer Hungaria Kft. Media Insight Kft.

Lg
Heineken A	fogyasztási	alkalomhoz	kötött	multipackok	bevezetése Heineken	Hungária	Sörgyárak	Zrt. ACG	Reklámügynökség	Kft.

Feel	the	cool	experience! Lg Electronics Magyar Kft. Havas Media Hungary Kft. Karma Productions Kft.

vodafone A	Red	Asszisztensek	törődnek	veled vodafone Hungary Team Red OMD	Hungary,	Leo	Burnett	–	Artificial	Group,	Mito
Operaház Ki	firkálta	össze	a	Szfinxet? Magyar Állami Operaház

Katona	József	Színház Gifszínház	–	Kifejezzük	az	érzelmeidet Katona	József	Színház Young&Rubicam Budapest Kft.

McDonald’s
Cinema City Nyári	Mozikvíz I.T Magyar Cinema Kft. ACG	Reklámügynökség	Kft.

Big Mac sztori McDonald’s Magyarország Kft DDB Budapest OMD	Médiaügynökség

Allegro group HU Kft. A	szpothirdetések	új	generációja Allegro group HU Kft. Havas Media Hungary Kft.
McDonald’s McDonald’s	Betyárok McDonald’s Magyarország Kft DDB Budapest OMD	Médiaügynökség

aprod.hu Kell egy ház Allegro group HU Kft. Mito Europe Kft. Havas	Média,	Europrax

Nesquik
Poli- Farbe Platinum Platinum	virágok Poli-Farbe Kft. Maxus Hungary Kft.

Nesquik:	Opti-Start	bevezetés Nestlé	Hungária	Kft. MEC Hungary Kft. McCann	Budapest,	ComLab,	Graphasel	Design	Stúdió
vodafone A	Red	Asszisztensek	törődnek	veled vodafone Hungary Team Red OMD	Hungary,	Leo	Burnett	–	Artificial	Group,	Mito

NIvEA BODY 
Rossmann Rossmann	Tojástekerő Rossmann Magyarország Kft. HPS Experience Kft.

NIVEA	BODY	IN	SHOWER	Zuhanyozás	közbeni	testápoló Beiersdorf Kft. gFMO Kft. FCB	Budapest	Kft.,	Humán	Telex	Reklámügynökség
Signal Signal	White	Now	Gold	bevezető	kampány Unilever Magyarország Kft. PHD Hungary Kft. HPS Experience

Dreher Summer Moment
Heineken A	fogyasztási	alkalomhoz	kötött	multipackok	bevezetése Heineken	Hungária	Sörgyárak	Zrt.	 ACG	Reklámügynökség	Kft.

Dreher	Summer	Moment	bevezető	kampány Dreher	Sörgyárak	Zrt. MEC Hungary Kft. Young	and	Rubicam	Budapest,	trnd	Magyarország,	Kubis	Interactive

Az	ének	iskolája TV2	-	Az	ének	iskolája MTM-SBS	Televízió	Zrt.

Zenith Optimedia
éLELMISZER KATEGóRIA

–	alkoholos	italok

éLELMISZER KATEGóRIA
egyéb

éLELMISZER KATEGóRIA
–	snack	(édesség,	desszert,	

keksz,	stb.)

BEVEZETőKAMPÁNy 
KATEGóRIA 

–	termék,	szolgáltatás,
újra	bevezetése

BEVEZETőKAMPÁNy 
KATEGóRIA 

termék,	szolgáltatás,	bevezetése

FoGyASZTÁSI CIKKEK	egyéb

BIG MARKETING IDEA KATEGóRIA  
–	Olyan	újszerű,	eddig	

nem	alkalmazott	marketing	
megoldások	bemutatása,	amelyek	

döntően	hozzájárultak	
a	hatékony	eredmény	eléréséhez.

FoGyASZTÁSI CIKKEK KATEGóRIA 
–	kozmetikumok,	szépségápolás

GyóGySZER KATEGóRIA 
–	gyógyhatású,	egészség	megőrzési	termékek

GyóGySZER KATEGóRIA 
–	OTC	gyógyszerek

IMAGE KATEGóRIA 

KERESKEDELMI 
KATEGóRIA

KIS KöLTSéGVETéSű, 
GAZDASÁGI CéLú KAMPÁNyoK 

KATEGóRIA 
–	(5	millió	forint	alatti)	

SZoLGÁLTATÁSoK 
KATEGóRIA 

–	kulturális	(film,	könyv,	színház)

SZoLGÁLTATÁSoK 
KATEGóRIA 

–	egyéb

éLELMISZER KATEGóRIA
–	étel	(tejtermék,	tészta,	konzerv,	

kutyaeledel,	stb.)

K&H
Allianz Gépjármű	felelősség	biztosítási	kampány Allianz Hungária Zrt. grey Worldwide Hungary Kft Mediacom Magyarország Kft.

K&H	személyi	kölcsön	kampány K&H	Bank	Zrt. OMD Hungary Kft. Well	Reklámügynökség	Kft.

Aegon Aegon	Országos	Kármegelőzési	Program Aegon Magyarország Uniomedia Communications
Budapest	Bank Nőjön	nagyra Budapest	Bank	Zrt Republic group Kft. METs Hungary

Baráthegyi Alapítvány
Bátor Tábor Alapítvány Bátor	Tábor	–	1%-os	kampány Bátor Tábor Alapítvány ACG	reklámügynökség	Kft.

Baráthegyi	Alapítvány	1%	kampány Baráthegyi	Vakvezető	Kutya	Iskola Human Dialog Kft.

MME Magyar	Madártani	Egyesület	adománygyűjtő	program Magyar	Madártani	és	Természetvédelmi	Egyesület Human Dialog Kft.
OMSZA Országos	Mentőszolgálat	Alapítvány	szja	1%	kampány Országos	Mentőszolgálat	Alapítvány Human Dialog Kft.

Baba
TeSzedd! TeSzedd!	–	Önkéntesen	a	tiszta	Magyarországért OHÜ	Országos	Hulladékgazdálkodási	Ügynökség	Nonprofit	Kft. Bell and Partners Kft.

Baba	az	influenza	ellen! Unilever PHD Hungary Vizuálisművek,	Planbmedia
Első	1000	nap Az	Első	1000	nap	-	Egy	életre	szól Magyar	Primer	Prevenciós	Orvos	Egyesület Uniomedia Communications

Magyar	Telekom	
MinDig Tv Kapcsoljon	Rózsa	Gyurival	–	MinDig	TV	digitális	átállás Antenna Hungária Zrt. ACG	Reklámügynökség	Kft.

Magyar	Telekom	Integrált	szolgáltatási	kampány MAgYAR TELEKOM NYRT. kirowski	Isobar MEC

Telenor Hipernet Telenor	A	felfedezés	szabadsága	(Re-positioning) Telenor Magyarország Zrt. PHD Hungary Kft. Young	&	Rubicam	Budapest	Kft,	Carnation	Zrt.
UPC Direct UPC	Direct	-	Műholdas	TV	csomagok UPC DTH S.á.r.l. Mindshare	Médiaügynökség	Kft. JWT Budapest

vodafone
Telenor Telenor	2GB+	Deezer	Zene	 Telenor Magyarország Zrt. Carnation Zrt. PHD Hungary Kft.

A	Red	Asszisztensek	törődnek	veled vodafone Hungary Team Red OMD	Hungary,	Leo	Burnett	–	Artificial	Group,	Mito

Katona	József	Színház Gifszínház	–	Kifejezzük	az	érzelmeidet Katona	József	Színház Young&Rubicam Budapest Kft.

Wizz Air Wizz	Air	–	Perszonalizált	online	kampány Wizz	Air	Légiközlekedési	Kft. Maximize	Médiaügynökség	Kft. Brightly,	Gravity	Research&Development	Zrt.

Az	ének	iskolája
vIASAT6 Parapremierek	 viasat Hungária Zrt. HPS Experience Kft. Maximize Budapest

TV2	-	Az	ének	iskolája MTM-SBS	Televízió	Zrt.

Jófogás.hu Jófogás.hu	Image	kampány Schibsted	Classified	Media	Hungary	Kft. POSSIBLE Carnationgroup OKEGO,	Media	Insight
Sztárban Sztár TV2	–	Sztárban	Sztár MTM-SBS Zrt.

viasat3 Észbontók Viasat	Hungária	Műsorszolgáltató	Zrt. Young&Rubicam Budapest Kft. Maximize Kft.

SZoLGÁLTATÁSoK 
KATEGóRIA 

–	pénzügyi	(bank,	biztosító)

SZoLGÁLTATÁSoK KATEGóRIA 
–	turizmus,	utazás

SZoLGÁLTATÁSoK 
KATEGóRIA 

–	telekommunikáció

TÁRSADALMI CéLú 
KoMMUNIKÁCIó 

KATEGóRIA 
–	1%-os	kampány

SZoLGÁLTATÁSoK KATEGóRIA 
–	kulturális	szolgáltatás

(fesztivál,	koncert,	előadás	stb.)

SZoLGÁLTATÁSoK 
KATEGóRIA 

–	média	(tv,	rádió	csatorna	vagy	műsor,	
online	portál,	stb.)

effie2014 (Glamour).indd   1 2014.11.04.   14:29:51
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A világmárkák közül a Coca-Cola elsőként 
vállalta fel, hogy márkanevét fogyasztói 
nevére cseréli fel a boltokban kapható 
termékei csomagolásának egyik oldalán.  
A 34 országban egyszerre zajló kampány 
Magyarországon óriási sikerrel zárult. 
Több millió palackon és dobozon 
cserélték le a termék logóját a 150 leg-
gyakoribb keresztnévre és néhány becenévre. 
A keresztneveket a 0,5 literes palackokon, 
a beceneveket és gyűjtőneveket a 0,33-as, 
0,5 literes, 1 literes és a 2 literes termékeken 
találhatták meg a fogyasztók. A vállalat azokra is 
gondolt, akiknek a keresztneve nem került rá 

a palackokra. Ők egyedi feliratú Coca-Cola-t 
csináltathattak 2013. júniustól augusztus végéig, 
az ország több pontján is megjelenő esemény-
sorozaton. A vásárlók kérései alapján több 
mint 200.000 különleges, egyedi feliratos 
Coca-Cola-s doboz készült. Az interneten, 
a legismertebb közösségi oldalon szinte 
megszámlálhatatlan volt az üdítővel pózolós 
képek száma. 
A hivatalos, http://nekedisegycocacola.hu 
oldalon keresztül 38.000 látogató küldött 
virtuális üdítőt barátainak. Ezzel a megosztási 
számmal a régióhoz tartozó 23 ország közül 
Magyarország a 3. helyen végzett.

 Neked is egy
Coca-ColaA

R
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Y

Megbízó: Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.
Market Operations Manager: Adrian Cernautan
Senior Public Affairs and Communication Manager: Andok Ágnes
Senior Marketing Activation Manager SSDs: Ferencz Enikő
Event & Sampling Manager: Mogyorósi Nikolett
Public Affairs and Communications Junior Manager: Simon-Szabó Judit

 Ügynökség:
McCann Erickson Budapest
 Creative Director: 
Havasi Gábor
 Senior Digital Account Executive:
Baktay Miklós
 Account Director: 
Kovács Béla
 Account Manager: 
Kocsi Andrea
 Managing Director: 
Kubicskó András
 Társügynökség: 
Rewart Kft.
 Account Manager: 
Fülöp Orsolya
 Account Director: 
Kiss Helga
 Client Service Director: 
Mege Tímea
 Junior Account Manager: 
Nagy-Szakál Zsófi a

 Társügynökség: 
Starcom MediaVest Group 
Hungary Médiaügynökség Kft.

 A kampány elnevezése: Neked is egy Coca-Cola  Kampányidőszak: 2013.05.01. – 08.30.  Márkanév: Coca-Cola  Termék leírása: cola ízű szénsavas üdítőital 

  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízó, pr, egyéb, közterület: óriásplakát, citylight, event marketing, promóció, interaktív/on-line 
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A fekete tea szegmens évek óta folyamatosan 
csökken, mivel a gyártók más szegmensek – 
főképp a valódi gyümölcs felé terelték 
a fogyasztást, izgalmas innovációk, kommuni-
káció és egyre olcsóbban elérhető, jó minőségű 
gyümölcsteák által. Eközben a fekete teák 
piacán sem erős kommunikáció, sem jelentős 
innováció nem történt. A Lipton fekete teák, 
a Lipton márka magját képezik, a fekete tea 
szegmensen belül az egyik legjelentősebb 
szereplő – a szegmens csökkenéséből fakadóan 
a márka évről évre veszít értékben. 
A kampányunk célja a Lipton fekete teák 
értékbeni csökkenésének megállítása, valamint 
a 2012-ben, a Sir Mortonnal szemben elvesztett 
piacvezető szerepének visszaállítása volt. 
Ehhez azt a fogyasztói percepciót kellett
legyőznünk, miszerint a fekete tea fogyasztása 
nem elég trendi, íze meg nem elég változatos, 
izgalmas. A kreatív koncepciót arra építettük, 
hogy híres közéleti személyeken, művészeken 
keresztül hitelesen mutassuk be azt a bensőséges, 
személyes kapcsolatot, ami a reggeli tea 
és a fogyasztója között van. Azt szerettük volna 
bemutatni, hogy a fekete tea egyedi elkészítése 
és elfogyasztása különféle embereket más 
és más gondolatokra inspirál.
A kampánynak köszönhetően a Lipton márka 
a 2013/14-es szezonban, az előző év azonos 
periódusához viszonyítva növekedni tudott: 
értékben 1,6%-ot, volumenben 2,9%-ot.  
Nemcsak a márka, hanem a Lipton Yellow Label 
termékek is kiválóan teljesítettek: értékben 
13,5%-ot, volumenben 8,6%-ot. A szegmensen 
belül az összes növekmény nagyrészt a Lipton 
márkából fakad – értékben az összes növekmény 
47,7%-ért felelős, 
volumenben pedig 68%-ért –, a 2013/14-es 
szezonban az előző év azonos periódusához 
képest. Nem utolsósorban a Liptonnak sikerült 
visszaszerezni vezető szerepét a fekete tea piacon 
és a teák tudták növelni részesedéseüket annak 
ellenére, hogy egy csökkenő szegmens részei.

 A reggelem, 

a teám és én

A
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Y

 A kampány elnevezése: A reggelem, teám és én  Kampányidőszak: 2013.09.01. – 2014.03.01.  Márkanév: Lipton 

  Termék leírása: fekete tea  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: magazinok, közterület: óriásplakát, citylight, egyéb 
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 (üdítő, kávé, tea)
Megbízó: Unilever Magyarország Kft.

Category Manager: Bencsik Győző
Brand Manager: Homoki Regina

magyarmagyar
effie-díjeffie-díj
20142014

 Ügynökség: 
Mito Europe Kft.
 Art director: 
Berki Péter
 Szövegíró: 
Csikó Boglárka

 Kreatívigazgató, vezető szövegíró: 
Kiskádár Tamás
 Produkciós: 
Kun Adrienne
 Account director: 
Lichtmann Ágnes

Társügynökség: PHD
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A Heineken márka volumenben 2010 óta 
folyamatosan zuhan. 2013-ban elérve a mélypontot 
gyökeres változásra volt szükség a folyamatos vo-
lumen esés megállítására és megfordítására. 
A helyzetet nehezítette, hogy 2013-ban a promóci-
óban (csökkentett áron) értékesített sörök 
aránya a prémium szegmensben kedvezőtlenül  
52%-ról 60%-ra nőtt, ami nem kedvez az ár-
prómocióval nem operáló Heineken márka 
számára. A megoldás - Innováció, a prémium 
kategóriában élenjáró és egyedülálló módon 
úgy elégíteni ki a fogyasztók kényelem 
és kedvező ár iránti igényét, hogy közben 
a Heineken nem száll be az ár-promóciós 
versenybe, mindeközben markánsan meg-
különböztető tud lenni és többféle fogyasztói igényt 
képes egyszerre kielégíteni, melynek 
eredménye jelentős volumen növekedés.

Az új Marketing Ötlet: Az alkalomra és igényekre 
szabott Heineken Multipack.
Egyszerre 5 különböző kiszerelésű multipackot 
vezettünk be a piacra, ezzel lehetővé téve, hogy 
a fogyasztó a különböző árpontokon is találjon 
megfelelő kiszerelést a márkából. A multi-
packok minden esetben megfizethetőbbek, 
mint az egység kiszerelések, csatorna specifikus 
a disztribúciójuk, a kommunikációt pedig első-
sorban a helyi igényekre, fogyasztási alkalmakra 
tudjuk felépíteni, ezzel megőrizve a márka pré-
mium imidzsét.
EREDMÉNYEK: A multipackkal, a kategóriában új 
és innovatív marketing ötlettel 2014 elejére, ke-
vesebb mint 40 M Ft kommunikációs költségve-
téssel sikerült megfordítani a Heineken 2010-óta 
tartó drasztikus volume zuhanását. A kitűzött 
növekedési célokat – mindössze 3 hónap alatt – 

EZ
Ü

ST
Megbízó: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. 

Brand Manager: Molnár Orsolya

 Ügynökség: 
ACG Reklámügynökség Kft.
 Szövegíró: 
Horváth Gergely
 Art Director: 
Kovács Gergely
 Kreatív igazgató: 
Tihanyi Péter
 Account manager: 
Virág Éva

 Ügynökség: 
ACG Reklámügynökség Kft.
 Account Manager: 
Csomák Melinda
 Szövegíró: 
Fülöp Márk
 Art director: 
Juhász Örsi
 Kreatív igazgató: 
Nagy László
 Grafi kus: 
Tulogdi Péter

 A kampány elnevezése: A fogyasztási alkalomhoz kötött multipackok bevezetése  Kampányidőszak: 2014.02.01. – 05.30.  Márkanév: Heineken 
  Termék leírása: multipack  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, szakfolyóiratok, pr 
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 A kampány elnevezése: Arany Fácán promóció/Miss Fácán naptár aktivitás  Kampányidőszak: 2013.05.01. – 05.31.  Márkanév: Arany Fácán 

  Termék leírása: világos sör  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: rádió, napilapok, promóció, indoor, freecard 
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Megbízó: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. 
Brand Manager: Spanyol Henriett

magyarmagyar
effie-díjeffie-díj
20142014

A fogyasztási alkalomhoz kötött 
multipackok bevezetése

minden aspektusból sikerült 
jelentősen túlteljesíteni. 
Így hosszú idő után először végre 
több ponton is sikerült átvenni 
a vezető szerepet a prémium 
kategóriában. Külön eredmény, 
hogy miközben a Heinekennek 
sikerült minden szempontból 
növekedést elérnie, a kategóriában 
vezető legnagyobb versenytársa 
a Dreher csökkent. Így a prémium 
szegmensben korábban szignifi-
kánsan vezető Drehert sikerült 
végre beérni, esetenként meg-
előzni, a multipack szegmensben 
pedig jelentős vezető szerepet 
sikerült elérni vele szemben 
(20.97% vs 5%).

Arany Fácán promóció
Miss Fácán naptár aktivitás

A gazdasági válság hatására 
folyamatosan csökken a fogyasztók 
vásárlóereje. A Heineken Hungária 
felismerte, hogy Magyarországon 
van egy olyan fogyasztói réteg, 
akiket a jelenlegi portfóliójával 
és árazási stratégiájával nem fog 
tudni kiszolgálni. Ahhoz, hogy 
a vállalat megvédje a piaci pozícióját,
elengedhetetlen, hogy a gazdaságos 
szegmensben is jelen legyen vonzó 
márka ajánlattal, ezért 2012. áprili-
sában bevezette az első gazdaságos 
márkáját, az Arany Fácánt, mely 
már a bevezetés első évében óriási 
sikereket ért el. 
A kihívást 2013-ban egyrészt 
az jelentette, hogy hogyan fogja 
tudni a márka tovább növelni része-
sedését az economy szegmensben 
úgy, hogy korábbi évinél jelentősen 
(28%-al) alacsonyabb kommuni-
kációs büdzsé áll csak rendelkezé-
sére miközben a Kőbányai – piaci 
védelme érdekében 68%-al növelte 
éves költését. 

Másrészt, hogy az eladások növelése 
mellett hogyan fog tudni márkát 
építeni egy olyan szegmensben, 
ahol a legfontosabb döntési szem-
pont az ár.
MEGOLDÁS: Olyan promóciós 
mechanizmus kidolgozása, amely 
az értékesítés támogatásán túl képes 
erősíteni a márkapreferenciát 

és a legjobb ár/érték percepciót. A cél érdekében a hagyományos ár promó-
ciókkal szemben (mely rövid távon és csak a forgalomra hat) az economy 
szegmensen belül egyedülálló módon az Arany Fácán „added value” 
megközelítést választott.
EREDMÉNYEK: A jól tervezett kommunikációs, árazási, promóciós 
és szelektív disztribúciós stratégiájának köszönhetően az Arany Fácán 
minden KPI mentén jelentősen túlteljesítve a tervet komoly sikert ért el 
bevezetése 2. évében is. Volumen részesedése a 2012 év végit közel 
meghétszerezve 1,5 év alatt 13,4%-ra nőtt (2014 YTD május), miközben 

a Kőbányai 21,5%-ról 15,5%-ra 
csökkent.  Ez azt jelenti, hogy már 
a bevezetés 2. évében sikerült 
a különbséget a két márka között 
mindössze 2,1% szegmens részre 
csökkenteni, ezzel majdnem beérni 
az 1948 óta a piacon lévő, ott 
évtizedek óta vezető Kőbányait, 
a Kőbányai médiaköltésének 
kevesebb, mint feléből.
Az Arany Fácán értékesített 
volumene 2013-ban (360 000 hl) 
417%-ot növekedett, ami 2014 
YTD májusáig még további 63%-kal 
emelkedett (eladásai előző év 
ugyanezen időszakához képest).
A kiváló értékesítési és volumen 
eredményeken túl a márka jól 

tervezett kommunikációs stratégiának 
köszönhetően jelentősen (25%-al) 
sikerült növelni a márkát rendszeresen 
használók számát és a márka ár/érték 
percepcióját is, emellett márka 
preferenciája 0-ról 2%-ra tudta 
nővelni egy olyan szegmensben 
ahol elsődleges döntési szempont 
az ár.



Megbízó: Bunge Zrt.
Market development és marketingmenedzser: Dancsó Anita
Brandmenedzser: Frikton Ildikó
Food director: Najdenova Anna
Senior brandmenedzser: Rajz Andrea
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 Ügynökség: 
Kirowski Isobar Zrt.
 Chief art director: 
Deme Dániel
 Account director: 
Fábián Zita
 Senior Account manager: 
Németh Szonja
 Creative director: 
Tompa Balázs
 Lead copywriter: 
Zsembery Péter

 Társügynökség: 
Initiative Media
 Operatív igazgató: 
Bíró Gábor
 Senior Client Service Executive: 

Kiricsi Dóra

 Társügynökség: 
Picture Base Producers
Bureau

 Ügynökség: 
DDB Budapest
 Creative Grouphead: 
Békefi  Dorka
 Head of Art: 
Guillerme Sommensato
 Business Director: 
Majosi Judit
 Senior Account Manager: 
Tóth A. Bence
 Senior Strategist: 
Varga Renáta

 Társügynökség: 
OMD Médiaügynökség
 Senior Planner-Buyer: 
Kondor Eszter
 Key Account Director: 
Kosaras Klaudia
 Account Manager: 
Pataky Gergely

 A kampány elnevezése: Vénusz Újrapozícionáló Kampány 2014  Kampányidőszak: 2014.02.10. – 04.30.  Márkanév: Vénusz 

  Termék leírása: Vénusz termékcsalád (étolaj, margarinok)  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, magazinok, egyéb, napilapok, 

 promóció, indoor, freecard, interaktív/on-line 
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  McDonald’s 
Betyárok

 A kampány elnevezése: McDonald’s Betyárok  Kampányidőszak: 2013.09.12. – 10.13.  Márkanév: McDonald’s 

  Termék leírása: Magyar Hetek  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, közterület: óriásplakát, citylight, 

 napilapok, interaktív/on-line 
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Megbízó: McDonald’s Magyarország Kft.
Marketingigazgató: Laczó Eszter
Marketing Osztályvezető Helyettes: Szabolcsi Vera

magyarmagyar
effie-díjeffie-díj
20142014

Vénusz  Újrapozícionáló   Kampány 2014

A MARKETING KIHÍVÁS KOMPLEXITÁSA:
1. Piacszerzés, penetráció 
    az étolaj kategóriában.
2. Ismertség és kipróbálás 
    a margarin kategóriában 

A kampány legfőbb célja a Vénusz márka 
percepciójának újraépítése volt.  
KREATÍV STRATÉGIA:
Gasztronómiai forradalom zajlik a világban és 
Magyarországon is. A vásárlók a „kész” he-
lyett az „frisset” keresik, a „finom” egyre in-
kább egyet jelent „természetessel”, a „minő-
ség” pedig „autentikusat” jelent. Ugyanakkor 
soha ennyi készételt nem rendeltek házhoz az 
emberek, és mindennap zsúfolásig vannak a 
gyorséttermek ebédidőben. Azt gondoltuk, ér-
demes lenne kihasználni ezt a feszültséget: 
Foglaljunk állást! A kampányunk fő célja így 
az lett, hogy mindenkit rádöbbentsen: Az ét-
kezések többek egyszerű tápanyag-bevitelnél 
–alkalmak.
Eszünk, ha ismerkedünk, vagy ha búcsúzunk, 
ünneplésből vagy ha elkezdünk, befejezünk 
valamit. A Vénusz étolajak és margarinok pe-
dig segítenek abban, hogy az egyszerű étkezé-
sekből alkalmak legyenek. Csináljunk moz-

galmat, és próbáljuk meg minél hatékonyab-
ban és minél szélesebb körben elterjeszteni 
azt az igazságot, ami mellett a Vénusz márka 
állást foglal.

EREDMÉNYEINK:
ÉTOLAJ
– 13,5%-ot nőttünk eladásban  3 hónap alatt 
úgy, hogy közben az árstratégiánk megegyezett 
az előző év azonos időszakában folytatottal.
– 12%-ot nőtt a penetráció és a lojális vásár-
lók száma is 10%-kal.
Az új tartalom, a márkaépítés elérte és meg is 
érintette a fogyasztókat, mivel javult a Vénusz 
étolaj márka általános percepciója is.

MARGARIN:
– 66%-ot nőttünk YTD adatok alapján a mar-
garin kategóriában, egy olyan időszakban, 
amikor a teljes kategória csökkent. 
– 36%-ot nőtt a penetráció és az újravásárlás 
is 18%-os növekedést mutat

Az új tartalom, a márkaépítés elérte és meg is 
érintette a fogyasztókat, mivel  javult a Vé-
nusz márka általános percepciója a margarin 
kategóriában is.

A  „hazai ízek” vagy „magyar hetek” évről 
évre visszatérő téma a McDonald’s életében 
és évről évre visszatérő, egyre nagyobb 
kihívás: milyen új, a magyar ízektől, alap-
anyagoktól inspirált szendvicseket tudunk 
még kitalálni és persze a kampányban milyen 
aspektusa a magyarságnak az, ami újra felkelti 
az emberek figyelmét, releváns és Mekisen 
szórakoztató tud lenni ahhoz, hogy behívja 
a vendégeket egy kóstolóra?
2013-ban a McDonald’s egy igazi különleges-
séggel rukkolt elő: a magyar szürkemarha-hús 
fogyasztásának népszerűsítését vállalta fel, 
amikor a Magyar hetek szendvicsújdonságait 
különféleképpen fűszerezett szürkemarha 
húsból készítette el.
Adta magát a lehetőség, hogy a szürkemarha, 
mint különlegesség kerüljön az ötlet közép-

pontjába: mindenki tudja, hogy a szürke-
marhák a magyar puszta jellegzetes állatai, 
ahol egyébként a pusztai élet legavatottabb 
ismerői, a betyárok is élnek. És mivel a betyárok
 ragaszkodnak a kedvenc ételeikhez, 
a szürkemarha burger becsalogatta őket 
a pusztából, a rejtekhelyeikről a városba. 
A betyárok és a Meki teljesen különböző 
világának találkozása adta az ötlet humorát: 
vajon mit szólnak a betyárok a jól ismert, 
mégis számukra teljesen új formában 
megjelenő szürkemarhás ételekhez? 
Természetesen betyáros stílusban fejezik ki 
elégedettségüket! A kampány felülmúlta 
az ambíciózus értékesítési célokat és túl-
szárnyalta az előző évi magyar hetek 
eredményeit, sőt a 2013-as év összes 
időszakos akciójának átlageredményeit is!
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 A kampány elnevezése: Magnum Pink&Black bevezetés  Kampányidőszak: 2013.03.01-08.11  Márkanév: Magnum  Termék leírása: jégkrém

  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, magazinok, pr, közterület: óriásplakát,citylight, event marketing 
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Megbízó: Unilever Magyarország Kft.
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 A kampány elnevezése: BALATON Csekkolj rá! promóció  Kampányidőszak: 2013.10.01. – 12.08.  Márkanév: BALATON 

  Termék leírása: BALATON szelet  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, promóció, interaktív/on-line 
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Megbízó: Nestlé Hungária Kft.
Marketing asszisztens: Dajkó Anett
Brand manager: Göcze Csilla
Business executive manager: Szokolai Júlia
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 Magnum
Pink&Black
bevezetés

 Balaton
Csekkolj rá! 
promóció

Az elmúlt években nehéz helyzetbe került 
a Magnum márka, piacrésze 2008 óta 
folyamatosan csökkent, ami elsősorban a saját 
márkás olcsó termékek előretörésének tudható 
be. Az árversenyben nem kívánt részt venni
az immár figyelemre méltó múlttal rendelkező 
Magnum, továbbra is innovatív új termékekkel 
és vonzó kampányokkal kívánta megnyerni 
a fogyasztókat. A Pink&Black bevezető 
kampány feladata nem csupán a két új 
ízvariáns bemutatása volt, hanem a márkára 
terelni a figyelmet a két különleges termék 
apropóján. 
A médiastratégia a „Megmutatni, elmagyarázni, 
inspirálni és beszédtémát generálni” koncep-
cióra épült, melynek keretében a Glamour 
Women of the Year gálán mutattuk be 
az új ízvariánsokat. 
A kampány másik lába a széles ismertséget 
és az impulz vásárlást elősegítő TV és köz-
területi kampány volt, mely a teljes szezont 
lefedte. A kampánynak köszönhetően 
a piacrész csökkenés megállt, sőt sikerült 
a két évvel korábbi szintre emelni! 
A Mindemellett a Millward Brown Brand 
Tracking alapján tudjuk, hogy a Magnum 
a legerősebb márkaértékekkel rendelkező 
jégkrém és eredményei 2012-höz képest 
tovább javultak.

 Ügynökség: 
PHD Hungary Kft.
 Business director: 
Csuzsi Balázs
 Account director: 
Köves Réka

A BALATON Csekkolj rá! kampánnyal a célunk volt 
a BALATON márka fiatalításának folytatása és ezzel 
együtt egy olyan nyereményjáték elkészítése, mely teljesen 
illik a fiatal fogyasztói csoportunkhoz, nyereményeket 
és mechanizmust illetően. A Foursquare technológiára 
és a Facebook Check in-re épülő mechanizmus ezt teljes 
mértékben elősegítette, pontosan azt az élményt adta 
a célcsoportunknak, melyben nap, mint nap élnek.
Az App Store-on és Android Play Store-en elérhető mobil 
alkalmazással a BALATON márka úttörő lett – digitális 
téren - az édesség kategóriában. A célcsoport elérésén kívül 
a célunk természetesen a BALATON piacrészének, vala-
mint eladásainak növelése volt, melyet sikerült túlszárnyal-
nunk: a kitűzött 0,8 százalékpontos értékbeni növekedéshez 
képest 2,1 százalképontos növekedést sikerült realizálnunk.  
Nem csak saját terveinkhez és a márka eddigi eredményeihez 
képest volt a kampány sikeres, de a két fő versenytársat is 
sikerült megelőzni piacrészesedésben! 
Előző év hasonló időszakához képest is a Balaton növekedése 
a legnagyobb a kategóriában: míg a teljes ostya szeletes 
piac 13,41%-os, a nem ostyás szeletek alig 1%-os volumen 
növekedést értek el, addig a Balaton szelet 28,41%-os vol. 
változást tudhat magáénak ( 2013 sept-nov vs 2012 sept nov)
Image mutatókban is látványos a siker: a promóciót követően 
elvégzett Brand Health Track kutatás szerint a BALATON 
lojalitás 23-ról 32%-ra, az újravásárlás 41-ről 55%-ra, 
a Top-of-mind ismertség pedig 18-ról 27%-ra nőtt 
(a 2013 és elején elvégzett kutatás eredményeihez képest).

 Ügynökség: 
JWT Budapest Kft.
 Account director: 
Csapó Tünde
 Senior Art director: 
Javier Arguelles
 Account director: 
Lukonics Andrea

 Kreatív igazgató, Senior 
szövegíró: 

Márton Szabolcs

 Társügynökség: 
MEC Hungary Kft
 Business unit director: 
Ádám Vera 

 Integrated Strategist: 
Miskovicz Anikó 
 Senior 

Search&Biddable 
Platforms Specialist: 

Nemere Zita 
 Integrated Tactical Planner: 
Tolnai Fruzsina
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A Vodafone a három szogáltató közül 
elsőként vezette be az akkoriban valódi 
termékinnovációnak számító Red korlátlan 
díjcsomagot. Mivel azonban a két konkurens 
mobil cég is bevezette ugyanezt a szolgáltatást 
egy éven belül, ezért számunkra stratégiai 
jelentőségűvé vált, hogy a jövőben is képesek 
legyünk megkülönböztetni magunkat, és meg-
őrizni a szolgáltatás (ezáltal a Vodafone) 
úttörő szerepét. Az is kiemelt fontossággal 
bírt, hogy a szolgáltatáscsomag tovább-
fejlesztése ne legyen másolható, és közép-
távon fenntartható megkülönböztető jegye 
legyen a Red-nek. 

Ezért döntöttünk a telekommunikációs 
szektorban példa nélküli szolgáltatásfejlesztés 
mellett: a kiemelt ügyfélélményt és a személyes 
törődést hangsúlyozó szolgáltatáselemekkel 
bővítettük a Redet. Ezt kreatív szinten a Red 
Asszisztensek létrehozásával értük el, 
és korlátlanul törődő szerepüket egy bevezető 
reklámfilmben mutattuk be, majd három 
kisfilmben az egyes szolgáltatásokon keresztül 
megjelenítettük, hogy kinek az életében mit jelent 
a törődés. A kampány hatására a Red ügyfelek 
ajánlásai 17 százalékponttal megugrottak, 
és a Red Asszisztensek által nyújtott személyes 
élmény pedig a korlátlan törődés szimbólumává vált.

A gazdasági válság megtorpanást, csökkenést 
hozott a lakás felújítási piacon is, melyen 
a leggyakoribb felújítás a lakás átszínezése, 
átfestése. Az így kialakult árérzékenység 
következtében a felhasználok köre eltolódott 
a laikus felhasználók irányába, ami a Poli-Farbe 
festékgyárnak komoly problémát okozott, 
tekintve, ők a szakmai felhasználók körében 
rendelkeztek erős ismertséggel. Ebben a kör-
nyezetben 2013 elején új csomagolással 
dobták piacra a minőségi beltéri festék-
családjukat, a Platinumot. 
A színeket magyar virágokról nevezték el, mely 
a csomagoláson markánsan megjelent.  A Maxus 
a kreatív és média stratégia megalkotása után, 
egy integrált – a színekre és magyar virágokra 
épülő – kampánnyal vezette be az új köntösben 
csomagolt termékeket az új fogyasztói csoport 
számára. A színeket kifejező virágmotívum, 
a különleges akvarell technika, amellyel 

a virágok befutják/átjárják/átszínezik a még 
fehér/üres falfelületeket, különleges, egyedi, 
pozitív érzelmeket kiváltó, és erős emlékezeti 
hatást adó megoldásnak bizonyult. 
Ezeket az akvarell technikával festett virág-
motívumokat minden platformon/reklámesz-
közön egységesen felhasználtuk. 
Az időzítése is külön figyelve, megjelentünk 
a TV szpotban, az online felületeken, kiállításokon, 
szakmai rendezvényeken, youtube-on és a cél-
közönségünk fiatal részének oly fontos közös-
ségi médiában is, ahol egy játék kapcsán 
a hatalmas színválasztékot a magyar virágokon
keresztül interaktívan is bemutatnunk. 
Az eredmény a disztribúció jelentős fejlődése, 
32%-os eladás növekedés, közel 8 millió elért 
fogyasztó, 8 752 játékos a Facbookon, 5 697 
Youtube látogató és egy sikeres újra- 
pozícionálás volt, mely a szerény büdzsé 
mellett, messze felülmúlta a várakozásainkat.
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Megbízó: Vodafone Hungary

Integrated Communication Expert: Hadzsipetkova Krisztina
Integrated Campaign Manager: Járási Virág

Integrated Communications Expert: Pész Balázs
Online Communication&Analyitics Manager: Varga Zoltán

 Ügynökség: 
Team Red
 Managing director: 
Bruckner György
 Integrated Campaign Manager: 
Járási Virág
 Integrated Communications 

Expert: 
Pész Balázs
 Online 

Communication&Analyitics 
Manager: 

Varga Zoltán

 Társügynökség: 
OMD Hungary
 Senior Planner/Buyer:
Kemerle Regina
 Account Director: 
Nyírő Nóra
 Account Manager: 
Pénzes Réka
 Media Assistant: 
Varga Zsuzsa

 Társügynökség neve: 
Leo Burnett – Artificial 

Group

 Tárgyügynökség neve: 
Mito

 Ügynökség: 
Maxus Hungary Kft.
 Kreatív igazgató: 
Beliczki Róbert 
 Account Director: 
Hidvégi Eszter

 A kampány elnevezése: A Red Asszisztensek törődnek veled  Kampányidőszak: 2014.05.05. – 06.15.  Márkanév: Vodafone 
  Termék leírása: Red szolgáltatáscsomag bevezetése  Kampánybüdzsé: 150-300 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, pr, rádió, közterület: óriásplakát, citylight 
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 A kampány elnevezése: Platinum virágok  Kampányidőszak: 2013.05.05. – 09.30.  Márkanév: Poli-Farbe Platinum 
  Termék leírása: szobafesték  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, pr, interaktív/on-line 
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ék/szolgáltatás újra bevezetése
Megbízó: Poli-Farbe Kft.
Marketing vezető: Majoros Anita
Kereskedelmi vezető: Mezőcsáti László
Ügyvezető: Szabó Antal
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  A Red 
Asszisztensek 
törődnek veled

Platinum 
virágok



A Heineken márka volumenben 
2010 óta folyamatosan zuhan. 
2013-ban elérve a mélypontot gyökeres 
változásra volt szükség a folyamatos 
volumen esés megállítására és meg-
fordítására. A helyzetet nehezítette, 
hogy 2013-ban a promócióban 
(csökkentett áron) értékesített sörök 
aránya a prémium szegmensben 
kedvezőtlenül  52%-ról 60%-ra nőtt, 
ami nem kedvez az ár-prómocióval 
nem operáló Heineken márka számára.
A megoldás – Innováció, a prémium 
kategóriában élenjáró és egyedülálló 
módon úgy elégíteni ki a fogyasztók 
kényelem és kedvező ár iránti igényét, 
hogy közben a Heineken nem száll 
be az ár-promóciós versenybe, mind-
eközben markánsan megkülönböztető 
tud lenni és többféle fogyasztói 
igényt képes egyszerre kielégíteni, 
melynek eredménye jelentős 
volumen növekedés.
Az új Marketing Ötlet: Az alkalomra 
és igényekre szabott Heineken 
Multipack. 
Egyszerre 5 különböző kiszerelésű 
multipackot vezettünk be a piacra, 
ezzel lehetővé téve, hogy a fogyasztó 
a különböző árpontokon is találjon 
megfelelő kiszerelést a márkából. 
A multipackok minden esetben meg-

fizethetőbbek, mint az egység kisze-
relések, csatorna specifikus a disztri-
búciójuk, a kommunikációt pedig 
elsősorban a helyi igényekre, 
fogyasztási alkalmakra tudjuk 
felépíteni, ezzel megőrizve a márka 
prémium imidzsét.
EREdMénYEk:
A multipackkal, a kategóriában új 
és innovatív marketing ötlettel 2014 
elejére, kevesebb mint 40 M Ft 
kommunikációs költségvetéssel 
sikerült megfordítani a Heineken 
2010-óta tartó drasztikus volume 
zuhanását. A kitűzött növekedési 
célokat – mindössze 3 hónap alatt – 
minden aspektusból sikerült jelentősen 
túlteljesíteni. Így hosszú idő után 
először végre több ponton is sikerült 
átvenni a vezető szerepet a prémium 
kategóriában. külön eredmény, hogy 
miközben a Heinekennek sikerült 
minden szempontból növekedést 
elérnie, a kategóriában vezető leg-
nagyobb versenytársa a dreher 
csökkent. Így a prémium szegmens-
ben korábban szignifikánsan vezető 
dréhert sikerült végre beérni, 
esetenként megelőzni, a multipack 
szegmensben pedig jelentős vezető 
szerepet sikerült elérni vele szemben 
(20.97% vs 5%). 19
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Megbízó: MTM-SBS Televízió Zrt.

Marketing és kommunikációs igazgató: B. Csejtei Ildikó
Marketingkommunikációs menedzser: Keresztesy Ágnes

PR csoportvezető: Koltay Tamás
Marketingkommunikációs csoportvezető: Pácz Anita

 A kampány elnevezése: TV2 – Az ének iskolája  Kampányidőszak: 2013.03.31. – 05.02.  Márkanév: Az ének iskolája  Termék leírása: szórakoztató televíziós műsor 
  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, magazinok, pr, rádió, közterület: óriásplakát, citylight, napilapok, interaktív/on-line 
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 A kampány elnevezése: A fogyasztási alkalomhoz kötött multipackok bevezetése  Kampányidőszak: 2014.02.01. – 05.30.  Márkanév: Heineken 
  Termék leírása: multipack  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, szakfolyóiratok, pr, promóció 
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ék/szolgáltatás bevezetés
Megbízó: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. 
Brand Manager: Molnár Orsolya
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A fogyasztási alkalomhoz kötött
multipackok bevezetése

TV2 
– Az ének iskolája

A kampány célja egy a korábbiaktól 
eltérő tehetségkutató, illetve 
tehetséggondozó műsor hazai 
piacra való bevezetése volt, mely új 
színt hozott a szórakoztató műsorok 
világába. A médiamixben minden 
tömegmédium szerepet kapott, 
de a kampány kiegészült alternatív 
kommunikációs eszközökkel is.   
Az összes on-air és off-air kreatív 
a csatorna saját gyártásában készült. 
A kampány sikerét elsősorban 
a nézettségi adatok igazolták 
és hozzájárult nemcsak a műsor, 
hanem a csatorna imázsának 
pozitív alakításához, illetve 
az általunk meghatározott imázs 
attribútumok erősítéséhez is. 
Mindezek mellett a műsor 
a szereplők megítélésére is pozitív 
hatással volt. A műsorvezető, 
Friderikusz Sándor és a tanári kar 
kedveltségi indexe is meg-

növekedett (Forrás: nRC 
képernyős monitoring kutatás). 
Friderikusz a nézői szavazatok 
alapján 2013-ban megkapta 
a Story 5 Csillagdíj év Műsor-
vezetője címet, amely 
nagyrészt a műsornak köszönhető. 
Mindez az erőteljes bevezető 
és a folyamatos on-air és PR 
fenntartó kampány hiányában 
nem tudott volna megvalósulni. 
A műsor és a hozzá kapcsolódó 
kommunikáció bebizonyította, 
hogy van helye a pozitív üzeneteket
hordozó, értékeket közvetítő  
műsoroknak is a kereskedelmi 
csatornák műsorkínálatában. 
Sikerét az is alátámasztja, hogy 
2014-ben már a 2. évfolyam 
diákjai is kijárták Az ének iskoláját 
és megmutatták, hogy a nagy 
hang ott van a kicsikben is.

 Ügynökség: 
ACG Reklámügynökség Kft.

 Szövegíró: 
Horváth Gergely

 Art Director: 
Kovács Gergely

 Kreatív igazgató: 
Tihanyi Péter

 Account manager: 
Virág Éva



Megbízó: Katona József Színház
Ügyvezető igazgató: Máté Gábor
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 Ügynökség: 
Young&Rubicam Budapest
 Creative Director: 
Falvay László
 Head of Copy: 
Galácz Karolina
 Account Executive: 
Horváth Rita
 Art Director: 
Polgár László
 Digital Producer: 
Somogyi Dániel

 A kampány elnevezése: Gifszínház – Kifejezzük az érzelmeidet  Kampányidőszak: 2014.03.26. – 03.30.  Márkanév: Katona József Színház 
  Termék leírása: Gifszínház  Kampánybüdzsé: 5 millió Ft alatt  Médiamix: interaktív/on-line 
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 A kampány elnevezése: Ki firkálta össze a Szfinxet?  Kampányidőszak: 2013.09.21. – 09.21.  Márkanév: Operaház 
  Termék leírása: rendhagyó operaelőadás  Kampánybüdzsé: 5 millió Ft alatt  Médiamix: interaktív/on-line 
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Megbízó: Magyar Állami Operaház
Online marketing tanácsadó: Ágoston László
Főigazgató: Ókovács Szilveszter
Marketing és kommunikációs igazgató: dr. Turkovics Monika

magyar
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2014

Gifszínház

A katona József Színház, mint minden 
kőszínház azzal szembesül évadról évadra, 
hogy a nézők soraiban egyre kevesebb a 18-25 
éves fiatal. Mint progresszív színház nem 
hagyhatja a jövő színházba járó generációját 
elveszítse, ezért egy olyan formabontó 
eszközhöz folyamodott, amivel felkeltheti 
a fiatalok érdeklődését. Létrehozott egy olyan 
izgalmas tartalmat, amely ennek a generációnak 
a kedvenc kommunikációs eszközére a reakció 
gifekre épít. 
A több mint 200 reakciógifet tartalmazó 
microsite az érzelmek olyan tárháza, amelyben 
a színház legnépszerűbb színészei közvetítenek 

alapérzéseket, könnyen emészthető 
és megosztható formában. 
Olyan szenzációs sikert aratott. hogy már 
az első napon több mint 46 000-en nézték meg 
az oldat, egy ilyen jellegű site-hoz képest 
jelentős időt töltöttek el és a gifeket több mint 
14 000 000-szor osztották meg. 
A színház Facebook oldalának elérése 
800%-kal nőtt. A katona József Színház ezzel 
az „alternatív színházzal” tett egy lépést 
a fiatalok felé, hogy számukra is érthető 
formában eljutassa nekik a színház és a szín-
játszás varázsát.

2013. szeptember 21-én egy, a nagyközönség 
számára jobbára ismeretlen operát (Menotti: 
A telefon) kellett az autómentes nap forgatagában, 
többek közt az újranyitást épp teljes erőből 
hirdető Zeneakadémia reklámzajában kommuni-
kálnunk. Ráadásul az előadás egy teljesen új 
helyszínen, a Szfinx-teraszon kapott helyet, ahol 
még sohasem játszottunk operát. Erre a feladatra 
egy marketing költés nélküli villámkampánnyal 
készültünk. 
A műemlék Szfinxet és a környező falakat nikon 
One graffitiművész „fújta össze” (előbbi külön-
leges védőborítást kapott, utóbbi elé egy molinót 
állítottunk).  Ez az előadás díszletét is képezte 
illetve az álhírkampány apropóját adta: 
„Ma reggel összefirkálták az Operaház jobb 
oldalát és a Szfinxet…”
Szerettük volna, ha minél többekhez eljut 
az előadás színpadképe és az álhír feloldása után 

sok fiatal érti meg, hogy az Operaház új 
imagebe akár nikon One díszlete is belefér. 
A villámkampány alig három óráig tartott, 
de teljes sikerrel zárult. 
Azon túl, hogy tömegek állták körbe a Szfinx 
teraszt (a darabot a 14/15-ös évadban újra műsorra 
kellett tűznünk!), egyetlen forint médiaköltés 
nélkül is komoly elérésünk volt (700%-kal 
érkezett több kedvelés az oldalunkra, mint egy 
átlagos napon). A fiatalok egyértelműen értékelték 
a megmozdulást (amint a kiemelt kommentekből is 
látszik) és még az álhírt változtatás nélkül átvevő 
cink.hu szerkesztője is jókedvűen kommentelte: 
„na jó, ez az első alkalom, hogy egy ilyen 
fogásnak beugrottam :d  

Ki firkálta össze 
a Szfinxet?
– Rendhagyó operaelőadás

Most mehetek helyreigazítást írni.” 
Sokan féltek, hogy az „átverést” 
rosszul veszi majd az Opera 
közönsége, ezt megelőzendő 
fogtuk ennyire rövidre a kampányt 
és osztottuk meg híroldalakkal 
a valóságot előre: a célunk 
a figyelemfelkeltés és a fiatalos 
lendület bemutatása volt a meg-
botránkoztatás helyett. Ez pedig 
maradéktalanul sikerült.
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Megbízó: Vodafone Hungary
Integrated Communication Expert: Hadzsipetkova Krisztina
Integrated Campaign Manager: Járási Virág
Integrated Communications Expert: Pész Balázs
Online Communication&Analyitics Manager: Varga Zoltán
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 A kampány elnevezése: Feel the cool experience!  Kampányidőszak: 2013.06.07. – 07.21.  Márkanév: LG 
  Termék leírása: légkondicionáló berendezések  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: magazinok, pr, egyéb, rádió, 

 event marketing, promóció, interaktív/on-line 
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Megbízó: LG Electronics Magyar Kft.

Regionális Marketing Manager: Fejes Judit
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  A Red 
Asszisztensek 
törődnek 
  veled

A Vodafone a három szogáltató közül elsőként 
vezette be az akkoriban valódi termék-innová-
ciónak számító Red korlátlan díjcsomagot.  
Mivel azonban a két konkurens mobil cég is 
bevezette ugyanezt a szolgáltatást egy éven 
belül, ezért számunkra stratégiai jelentőségűvé 
vált, hogy a jövőben is képesek legyünk 
megkülönböztetni magunkat, és megőrizni 
a szolgáltatás (ezáltal a Vodafone) úttörő 
szerepét. Az is kiemelt fontossággal bírt, hogy 
a szolgáltatáscsomag továbbfejlesztése 
ne legyen másolható, és középtávon fenntartható 
megkülönböztető jegye legyen a Red-nek. 
Ezért döntöttünk a telekommunikációs szek-

torban példa nélküli szolgáltatásfejlesztés 
mellett: a kiemelt ügyfélélményt és a személyes 
törődést hangsúlyozó szolgáltatáselemekkel 
bővítettük a Redet.
Ezt kreatív szinten a Red Asszisztensek létre-
hozásával értük el, és korlátlanul törődő szere-
püket egy bevezető reklámfilmben mutattuk 
be, majd három kisfilmben az egyes szolgálta-
tásokon keresztül megjelenítettük, hogy kinek 
az életében mit jelent a törődés. A kampány 
hatására a Red ügyfelek ajánlásai 17 százalék-
ponttal megugrottak, és a Red Asszisztensek 
által nyújtott személyes élmény pedig a korlátlan 
törődés szimbólumává vált.

Látványos, nagyszabású kampányt készítettünk 
az LG számára, amely a tehetősebb, prémium 
minőséget és designt kedvelő 18-59 éves, 
magas státuszú célcsoportot érte el, illetve 
a közvetlen kommunikáción keresztül meg 
tudta szólítani, közelebb hozni, elkötelezni 
őket a márka iránt. Ezt a réteget nagyon nehéz 
tradicionális kampányokkal megfogni 
és aktivizálni, ezért is volt igazi kihívás 
megtalálni a megfelelő megjelenési formát.
Az LG lett a Sziget Eye főszponzora, egy olyan 
különleges látványosságé, amelyet korábban 
soha nem láthattunk Magyarországon. 
Ehhez az egyedülálló kulturális eseményhez 
csatlakozva az elsődleges célcsoporton kívül 
a teljes lakosság körében emelni tudtuk a márka 
ismertségét, kedveltségét.

A kabinokban LG légkondi gondoskodott 
a szó szerinti cool élményről, a belső felületüket 

LG design díszítette, a helyszínen szórólapo-
kat helyeztünk el. Beszállás előtt hoszteszek 
gondoskodtak nagyképernyős TV-n zajló LG 
játék lebonyolításáról és a hazavihető, 
brandingelt ajándékok (többek között LG 
legyezők) kiosztásáról – vidd magaddal az LG 
cool élményt!
Az eseményt Budapest legnépszerűbb rádiójának 
reggeli kitelepülésével, rádió kampánnyal, 
valamint sajtótájékoztatóval, PR beszámolók-
kal népszerűsítettük.
Az internetező közösség számára játék 
applikációt fejlesztettünk az óriáskerék kreatív 
megjelenítésével, amelynek segítségével 
a játék során feltett kérdésekre válaszolva 
az LG légkondicionálók legfontosabb tulaj-
donságait, egyedülálló értékeit ismerhették 
meg, és VIP jegyeket nyerhettek a város feletti 
hűs kabinokra.

 Ügynökség: 
Team Red
 Managing director: 
Bruckner György
 Integrated Campaign Manager: 
Járási Virág
 Integrated Communications 

Expert: 
Pész Balázs
 Online 

Communication&Analyitics 
Manager: 

Varga Zoltán

 Társügynökség: 
OMD Hungary
 Senior Planner/Buyer:
Kemerle Regina
 Account Director: 
Nyírő Nóra
 Account Manager: 
Pénzes Réka
 Media Assistant: 
Varga Zsuzsa

 Társügynökség neve: 
Leo Burnett – Artificial 

Group

 Tárgyügynökség neve: 
Mito

 A kampány elnevezése: A Red Asszisztensek törődnek veled  Kampányidőszak: 2014.05.05. – 06.15.  Márkanév: Vodafone 
  Termék leírása: Red szolgáltatáscsomag bevezetése  Kampánybüdzsé: 150-300 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, pr, rádió, közterület: óriásplakát, citylight 

Feel the cool 
experience!

Egyedülálló kampányunknak 
rendkívül nagy sikere volt:
– Több mint 150 000 embert si-
került közvetlenül kapcsolatba 
hozni a márkával, ez 50%-kal 
több a tervezettnél
– A helyszínen 5 000-szer ját-
szottak az óriáskerék játékkal
–  közel 22 ezer játék a facebook 
alkalmazással
– az elköltött budget 200%-ának 
megfelelő értékű ingyenes PR 
megjelenést generáltunk
– 45%-kal növeltük az eladásokat 
2011-hez képest hasonló költés mel-
lett, a tervezett 20%-kal szemben
–  a márka iránti lojalitás 2,3-
szorosára nőtt, a megcélzott 1,5-
szeressel szemben

 Ügynökség: 
Havas Media Hungary Kft.
 Head of Branded Entertain-

ment: 
Nagy László
 Senior Media Planner: 
Somoskői Barbara

 Társügynökség: 
Karma Productions Kft.
 Ügyvezető igazgató: 
Major Balázs
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Hogyan tudnánk a a NIVEA Body márkát 
növekedési pályára állítani és megújítani? 
A válasz: csináljuk azt, amit még más nem. 
A magyar piacon több mint 100 éve jelenlévő 
NIVEA vitathatatlan tekintély a bőrápolásban, 
azonban a folyékony testápolók piacán 
pozíciója valamelyest gyengült az elmúlt 
években. A NIVEA 2013 júliusában bevezetett 
új terméke, az In Shower zuhanyzás közbeni 
testápoló tej egyben egy forradalmi termék-
koncepció is.

A gyorsabb, egyszerűbb bőrápolást lehetővé 
tevő termék igazi sikernek bizonyult: 
megfordult a csökkenő trend, a piacrész 
és értékesítés dinamikusan, közel 30%-al nőtt, 
a márka megerősítette piacvezető pozícióját 
és a fogyasztók is pozitívan fogadták 
az új termék koncepciót.

A Signal White Now platform 2008 óta kategória-
teremtőként van jelen a fogfehérítő fogkrémek 
piacán. Azonnali optikai fehérítő hatást nyújtó 
termékek a teljes fogkrémpiac 31%-át teszik ki 
értékben A szegmens zsúfolt 2013. március-
áprilisban 96-féle termék volt a piacon.
2011. november-decembertől azonban a White Now 
platform értékbeni piacrészesedése enyhén 
csökkenő tendenciát mutat a versenytársak 
hasonló termékelőnyöket nyújtó innovációi miatt. 
A marketing kihívás a kampányban a rendkívül 
kompetitív és innováció-vezérelt piaci szegmensben 
való Signal White Now bevezetés és azzal 
a termékcsalád növekvő pályára állítása. 
Mindezt úgy kellett biztosítanunk, hogy elkerüljük 
a kannibalzációt a portfólión belül. Kihívást 
jelentett az is, hogy a Gold bevezetése során 
kitűnjünk a megszokott „fehér köpenyes”
fogkrém kommunikációból.

A termékbevezetés során először a márkaismert-
séget építettük fel a széles rétegek lefedésére 
alkalmas TV kampánnyal. A prémium-beauty 
image építése érdekében a célcsoport érdeklődési 
körének megfelelő környezetben jelentünk meg 
és a promóció támogatása érdekében forgalmat 
generáltunk az online microsite-ra. A bevezetést 
3 hónappal követően a Signal White Now Gold 
2013. július-augusztus periódusában a teljes 
fogkrémpiacon 1,35%-os, míg a fehérítő 
fogkrémek piacán értékbeni piacrészeedése 
35%-kal meghaladta az eredetileg kitűzött célt.
A bevezetésnek köszönhetően a kibővült 
White Now platform több mint a kétszeresére 
nőtt a kampány végére, a versenytársakat 
meghaladó értékbeni részesedést elérve. 
A már régóta a piacon lévő White Now 
variánsok piacrésze kannibalizáció nélkül 
tudott növekedni.
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Megbízó: Beiersdorf Kft.

Marketing Director CEE: Barbara Jelínková
Brand Activation Manager: Mile Noémi

 Ügynökség: 
GFMO Kft.
 Account Manager: 
Hornai Judit

 Társügynökség: 
FCB Budapest Kft.
 Account Group Leader: 
Hornai Judit

 Társügynükség: 
Humán Telex 
Reklámügynökség

 Ügynökség: 
PHD Hungary Kft.
 Business director: 
Csuzi Balázs
 Acount manager: 
Kovács Dalma

 Társügynökség: 
HPS Experience
 Senior account mamager: 
Bálint Fruzsina
 Online project manager: 
Erdélyi Péter
 Art director: 
Görög Ferenc Gábor
 Copywriter: 
Makó Napsugár

 A kampány elnevezése: Nivea Body in shower zuhanyzás közbeni testápoló  Kampányidőszak: 2013.07.01. – 12.31.  Márkanév: Nivea Body 
  Termék leírása: testápoló termékcsalád  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió magazinok, pr, rádió, event marketing, interaktív/on-line 
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 A kampány elnevezése: Signal White Now Gold bevezető kampány  Kampányidőszak: 2013.06.03. – 08.03.  Márkanév: Signal 
  Termék leírása: White Now Gold fehérítő fogkrém  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, magazinok, promóció, interaktív/on-line 
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Megbízó: Unilever Magyarország Kft. 
Category manager: Gábos Anna
Junior brand manager: Somogyi Ádám
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Nivea Body in shower 
zuhanyzás közbeni 
testápoló

Signal White Now Gold 
bevezető kampány



A Sperti animációs kisfilmje 
a pharma-kategória jellemzően 
kimért és visszafogott vizuali-
tásához, illetve komoly hangvételéhez 
képest egy stilizált képi világgal, 
könnyed hangnemben szólította meg 
a célcsoportot. 
Vidám és jópofa karakterek segítsé-
gével, az aranyér okozta fájdalmat 
humoros formában dramatizálta. 
Úgy, ahogyan azt eddig még senki 
nem tette meg a termékkategóriában. 
Így volt képes egy sokakat érintő, 
kényes témát szórakoztató edukációs 
tartalomként kommunikálni – 
továbbá gyors és hatékony megoldást 
kínálni rá.
– Sperti weboldal, www.aranyerstop.
hu látogatottsága a tervezett 30%-os 
növekedést felülmúlva, több mint 
50%-kal emelkedett. 
Forrás: www.aranyerstop.hu 
Házipatika weboldal statisztikái
– A Sperti értékesítése a tervezett 
25%-os növekedést felülmúlva, több 
mint 50%-kal emelkedett. 
Forrás: IMS Pharmatrend sell-out, 
Sales Values

– Sperti eladott darabszáma a terve-
zett 25%-os növekedést felülmúlva, 
több mint 50%-kal emelkedett. 
Forrás: IMS Pharmatrend sell-out, 
Sales Units
– A Sperti 2012-ben a 3. a piacon, 
cél elmozdítani innen. 2013-ban már 
a piac 2. helyét foglalja el.
Forrás: IMS Pharmatrend sell-out, 
Market Share 2013
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Megbízó: Bayer Hungaria Kft.
Brand Manager: Dobos Gabriella
Brand Manager: Szabó Gabriella

 A kampány elnevezése: Supradyn Kids – TV2 Az ének iskolája (1. évad) együtt  Kampányidőszak: 2013.04.01. – 2014.06.12.  Márkanév: Supradyn Kids 
  Termék leírása: gyermek multivitamin  Kampánybüdzsé: 5-10 millió Ft-ig  Médiamix: televízió 
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 A kampány elnevezése: Sperti – Tudjon meg mindent az aranyérről!  Kampányidőszak: 2013.09.01. – 10.31.  Márkanév: Sperti 
  Termék leírása: Sperti végbélkenőcs- és kúp  Kampánybüdzsé: 5-10 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, magazinok, szakfolyóiratok, pr, egyéb 
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 gyógyszerek
Megbízó: Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Marketing Manager: Pirkhoffer Tímea
Junior Brand Manager: Tamási Réka
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Sperti 
– Tudjon meg 
mindent 
az aranyérről!

Supradyn Kids – TV2 
Az ének iskolája (1. évad) együtt
A multvitamin piac legfregmentáltabb alpiaca 
a gyermek vitaminoké, sok kicsi szereplővel. 
A fogyasztást erőteljes szezonalitás jellemzi, 
mely a szeptembertől márciusig terjedő 
időszakra korlátozódik. A gyermek multivitamin 
piac 1,5mrd Ft-ot értéket képvisel  a teljes 
multivitamin piacon belül. Az elmúlt 12 hónap 
volumenben -2,5%-os csökkenés, míg értékben 
3,8%-os növekedés volt tapasztalható. 
Legnagyobb versenytársak: Béres Actival Kid 
SOM: 15%, Multi-tabs Immuno Kids – PNG 
Pharma Natura Group SOM: 28% valamint 
a piacvezető Marslakócskák – Walmark SOM: 
45%. A legfontosabb marketing kihívás a termék 
bevezetését követő első évben (2013) elsődlegesen 
az ismertség tovább növelése volt a célcsoport 
körében, másodlagosan stabil növekedési pályára 
helyezni a márkát, s ez által 3. legnagyobb piaci 
tényezővé válni a kategóriában, mindezt úgy, 
hogy a teljes multivitamin porfólión belül 
a Supradyn Kids nem elsődleges prioritású 
termék, ennek megfelelően a pénzügyi támogatása 
jelentősen korlátozott. A kampány céljai a követ-
kezők voltak: 1. az eladások növelése, 2.a márka 
piac részesedésének növelése, s ez által meg-
előzni a Béres Actival Kids-t, 2013 I. félévének 
végére stabil 3. helyet elérni a piacon.
A kampány célközönsége: tájékozott, 
magabiztos, egészségtudatos anyukák.
A nevezett megjelenésen túl a márka más ATL 
és BTL támogatást adott időszakban nem kapott.
A média stratégia kialakítását alapvetően 

befolyásolta az a tény, hogy a rendelkezésre álló 
pénzügyi keretek igen szűkösek voltak, ezért 
olyan eszközre volt szükség, mely képes 
hatékonyan és célzottan építeni a márka
ismertséget, szoros szinergiát kialakítani 
a márkával valamint releváns környezetet biztosít 
a termék számára. Fentiekben részletezett 
körülmények ismeretében jutott el hozzánk a Tv2 
induló programjának az ’Ének Iskolájának’ terve. 
A gyermek tematika miatt várható volt az anyuka 
célcsoport fokozott érdeklődése a műsor iránt. 
Jelenlét elemei a következők voltak: 
(1) klasszikus 25 sec-es reklám szpot, 
(2) reklám szpotok között elhelyezett egy 1mp-es 
úgynevezett ’sting’, (3) támogató jelenlét műsor 
előtt, után valamint a reklám megszakítók előtt, 
(4) támogatói jelenlét a műsor beharangozókban, 
(5) termékelhelyezés ’Aktív’ magazin műsorban. 
Összességében a kampány a megadott tervezési 
célcsoporton 3628 GRP-t hozott, 89,7%-a leg-
alább egyszer találkozott a kreatívval, az átlagos 
gyakorisági szint 40,4 volt. A kampány utólagos 
értéke a nézettségek ismeretében a kampány 
valós költségénél 416%-kal magasabb lett.
Minkét kitűzött cél a jelenlét során teljesült:
Eladás növelése: A Supradyn Kids piaci részesedése 
a kommunikáció elindulásának hónapjában 
(április), az előző hónap adatihoz hasonlítva 
+29,1%-os növekedést mutatott. A kampány 
lezárultával 2013 júniusában az induló 9,6%-ról 
15,1%-ra emelkedett. A növekedés a kompetítor 
márkák kárára történt, mind a Béres Actival 

 Ügynökség: 
Media Insight Kft.
 Exchange Manager: 
Kis Gabriella
 Ügyfélkapcsolati igazgató: 
Magyar Krisztina

 Ügynökség: 
White Rabbit Entertainment 

Company Kft.
 Art Director: 
Bracsok István
 Creative Director: 
Kovács Levente
 Account Director: 
Kővári Csilla
 Copywriter: 
Limdauer András
 Account Executive: 
Zentai Anett

 Társügynökség: 
Stúdió AMKA Kft.
	 Látványtervező:	
Müller Kata
	 Karaktertervező:	
Ritter Ottó

Kids, mind a Marslakócskák vala-
mint az Multi-tabs Immuno Kids 
piaci részesedése is csökkent. Ezt a 
pozícióját a mai napig őrzi.
A megjelenés sikerességét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 
az ügyfél a második széria (2014) 
esetében is bizalmat szavazott 
a műsornak.
Forrás: Nielsen 2014/IMS 2014



A Wizz Air kampányain élmény dolgozni: egy Love Brand-ről 
van szó, miközben az ügyfél példaértékű nyitottsága az új meg-
oldások iránt olyan szabadságot ad az ügynökségeknek, amelynek 
gyümölcse egy ehhez hasonló Effie pályázat lesz. A 3 év során 
az eredményesség szempontjából legfontosabb mutatóban 
(egy alkalommal vásárolt repülőjegyek ára) közel 83%-os 
csökkenést tudtunk elérni, plusz hozadékként pedig a kattintási árak 
is 53%-kal csökkentek. Ezzel pedig regionálisan az egyik 
legjobb eredményt produkáltuk (összehasonlítva a többi Wizz Air 
CEE érdekeltségi régióban). Az utolsó évben a megadott KPI-ok 
teljesítése nagy fejtörést 
okozott, de az akadályt meg-
ugrottuk: egy olyan – véle-
ményünk szerint trendfordító – 
megoldást tudtunk meg-
valósítani a magyar online 
piacon, amely mind 
a hirdetőnek, mind pedig 
a médiatulajdonosoknak 
nagy előnyt jelenthet 
a jövőben. Ezzel a magyar 
site-okon a bannerek felvehetik 
a versenyt a keresőkampányok 
által generált olcsó kattintási 
és konverziós árakkal, nem 
beszélve arról, hogy a fel-
használói élmény is javul: 
azt mutatjuk, ami az egyes 
user-eket érdekli. A meg- 
oldás nem új, a kereső kam-
pányokban régóta elérhető, 
de ezt a magyar piacra átültet-
ni ilyen módon először tudtuk.

Megbízó: Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola
Elnök: Dr. Mezősi Tamás

 A kampány elnevezése: Baráthegyi Alapítvány 1% kampány 2010-2013  Kampányidőszak: 2010.01.01. – 05.20. 
  Márkanév: Baráthegyi Alapítvány   Termék leírása: SZJA 1% kampány 2010-2013  Kampánybüdzsé: 5-10 millió Ft-ig  Médiamix: interaktív/on-line 
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 Ügynökség: 
Human Dialog Kft.
	 Operatív	vezető:	
Dömötör Károly
	 Ügyfélkapcsolati	vezető:	
Komlóssy Ildikó
	 Ügyvezető:	
Miha Tamás

 Ügynökség: 
Maximize Médiaügynökség Kft.
 Junior Media Planner/Buyer: 
Kabai Júlia
 CEO: 
Kerti Attila
 Digital Operation Executive: 
Kratina Andrea
 Media Supervisor: 
Oszipovics Tatjana

 Társügynökség: 
Brightly
 Account executive: 
Dezsőfi Veronika
 Junior art director: 
Fonó Gabi
 Szövegíró: 
Kutalik Peti
 Operátor: 
Sztanyó Katalin

 Társügynökség: 
Gravity
Research&Development Zrt.

 Társügynökség: 
Youn&Rubicam Budapest 29

 A kampány elnevezése: Wizz Air – Hosszú távú online stratégia  Kampányidőszak: 2011.01.01-2013.12.31  Márkanév: Wizz Air 
  Termék leírása: diszkont légitársaság  Kampánybüdzsé: 150-300 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, magazinok, pr, rádió, 

 direct marketing, közterület: óriásplakát, citylight, event marketing, napilapok promóció, interaktív/on-line 
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Megbízó: Wizz Air Légiközlekedési Kft.
Regional Marketing Manager: Maszlag Júlia
Regional Marketing Manager: Szalai-Tuza Tímea
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Baráthegyi Alapítvány 
1% kampány 2010-2013

A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola 
Alapítvány évente látássérültek tucatjait juttatja 
vakvezető kutyához. A rászorulók életminősége 
óriásit javul, ha egy vakvezető kutya segíti 
őket mindennapjaikban, önállóvá válnak, 
lehetőségek tárháza nyílik ki előttük, könnyebb 
lesz a munkavállalás, tanulás, szabadidős 
tevékenység. A Baráthegyi Alapítványnál 
térítésmentesen kaphatnak kutyát a látás-
sérültek, a kiképzés költségeinek fedezetét 
az alapítvány legnagyobb részt magán-
személyek és cégek adományaiból, illetve 
növekvő arányban az szja 1%-os felajánlásokból 
teremti elő. A Baráthegyi kommunikációja 
tükrözi az alapítvány alapértékeit, 

az optimizmusra, önállóságra helyezi a hang-
súlyt, az üzenet az, hogy a kutyák segítségével 
teljes értékűvé válik a látássérültek élete.
Az adófizetők nagy, nehezen behatárolható 
célcsoportja és a kis költségvetés okán érdemben 
online eszközökre szorítkozott a Baráthegyi 
kampánya, azon belül is PPC médiára. 
Fontos szempont volt a jól mérhető teljesítmény: 
az alapítvány így csak a tényleges elérésért  
és érdeklődőkért fizetett, tervezhető, behatárol-
ható módon. Az alapítvány szja 1% bevételei 
2009 óta megsokszorozódtak: 19-szeres  
a 2013-es felajánlások értéke a 2009-eshez képest. 
A Baráthegyi az szja 1%-ért legsikeresebben 
kampányoló civilszervezetek listáján a 716. 

Wizz Air 
– Hosszú távú online stratégia
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helyről a 21. helyre ugrott.  
A vakvezető kutyák kiképzésére 
2010-2013 között összesen 69,7 
millió forintot ajánlottak 
a miskolci alapítványnak az adó-
fizetők, mindeközben célzottan 
szja 1% kampányra az alapítvány 
a 4 év alatt mintegy 6,1 millió 
forintot fordított. 2013-ig 
a Baráthegyi Vakvezető Kutya 
Iskola révén 49 látássérült 
juthatott vakvezető kutyához.
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Megbízó: Dreher Sörgyárak Zrt.
Marketing manager: Ferenczi Attila
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 A kampány elnevezése: Telenor Hipernet  Kampányidőszak: 2011.05.01. – 2014.04.30.  Márkanév: Telenor  Termék leírása: mobil internet szolgáltatás 
  Kampánybüdzsé: 800 millió felett  Médiamix: televízió, magazinok, egyéb, közterület: óriásplakát, citylight napilapok, interaktív/on-line 
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Megbízó: Telenor Magyarország Zrt.
ATL kampánymenedzser: Bartos Virág

ATL kampánymenedzser: Molnár Tibor
Marketingkommunikációs igazgató: Molnár-Bencze Rita
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Arany Ászok
– Aranypéntek

Az Aranypéntek egy 3 éven át kiemelkedő 
sikerrel zajló integrált kommunikációs 
fogyasztói kampány volt. Évről-évre 
fokozatosan építkezett és vállalt mind többet 
az Arany Ászok márka életében. 
A kampánynak köszönhetően a márka 
a csapolt sörök piacán már első évben 

az élre ugrott, és ezt a pozícióját 3 éven át 
sikerült is megőriznie.
Évtizedes eladási és részvételi rekordok dőltek 
meg, az Aranypéntek mémmé vált, és elnyerte 
minden sörbarát tetszését. 

A három mobilszolgáltató 3,5 G-s hálózati 
fejlesztésének versenyét a Telenor nyerte meg.  
Annak ellenére, hogy a Hipernet hálózat 
gyakorlatilag a versenytárs hálózatok után
 állt fel, az előrehozott kommunikáció, 
a hálózat brandingje, és a fókuszált 
„gyorsaság” üzenet megteremtették a kívánt 
„Leggyorsabb hálózat” percepciót. 
A gyorsaság dramatizálására épülő kreatív 
stratégia és kivitel 3 évig tartó konzisztenciája 
biztosította, hogy az eredetileg tervezett piaci 
részesedési arányt a kampány a tervek felett 
teljesítse rövid, és hosszú távon is. A három 
mobilszolgáltató 3,5 G-s hálózati fejlesztésének 
versenyét a Telenor nyerte meg. Annak ellenére, 
hogy a Hipernet hálózat gyakorlatilag 

a versenytárs hálózatok után állt fel, az előre-
hozott kommunikáció, a hálózat brandingje, 
és a fókuszált „gyorsaság” üzenet meg-
teremtették a kívánt „Leggyorsabb hálózat” 
percepciót. A gyorsaság dramatizálására épülő 
kreatív stratégia és kivitel 3 évig tartó 
konzisztenciája biztosította, hogy az eredetileg 
tervezett piaci részesedési arányt a kampány 
a tervek felett teljesítse rövid, és hosszú távon is.

 Ügynökség: 
Human Telex Kft.
	 Vezető	art	director:	
Balogh M. Miklós
 Ügyfélkapcsolati igazgató: 
Bayer Ákos
	 Ügyvezető	igazgató:	
Hajnal Tamás
	 Vezető	szövegíró:	
Nagy László
 Ügyfélkapcsolati menedzser: 
Péntek Erika

 Társügynökség:
MEC Hungary Kft.
 Business unit director: 
Ádám Vera
 Senior interactive planner: 
Ócsai Anita
 Senior strategic planner: 
Berentés András
 Tactical planner: 
Sasvári Anna

 Társügynökség: 
Mindshare Médiaügynökség Kft.

 A kampány elnevezése: Arany Ászok – Aranypéntek  Kampányidőszak: 2011.04.01. – 2013.09.30.  Márkanév: Arany Ászok  Termék leírása: világos sör 
  Kampánybüdzsé: 300-800 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, pr, egyéb, rádió, event marketing, napilapok, promóció 

Telenor Hipernet
 Ügynökség: 
Young&Rubicam Budapest Kft.
 Head of Copy: 
Ónody Boglárka
 Account Manager: 
Darabos Gergő
 Creative Director: 
Falvay László
 Client Service Director: 
Nagy Zita
 Group Account Director: 
Szalóky Réka

 Társügynökség 
PHD Hungary Kft., 
Carnation Zrt.



A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából 
az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
2014-ben immár negyedik alkalommal szervezte 
meg a TeSzedd!-et, amely Magyarország 
legnagyobb önkéntes szemétszedési akciójává 
nőtte ki magát. A TeSzedd! valójában nem is 
egyetlen akció, sokkal inkább helyi kezdemé-
nyezések összessége. Az önkéntesek az akció 
során az általuk választott helyen és időpontban 
szedik a szemetet barátaikkal, ismerőseikkel, 
és más önkéntesekkel. Kampányunk célja kettős. 
Egyrészt a lehető legtöbb önkéntes segítségével 
a lehető legnagyobb mennyiségű illegálisan 
lerakott hulladékot összeszedni és ártalmat-
lanítani, másrészt elősegíteni a társadalmi 
szemléletformálást, a környezetvédelem 
népszerűségének növelését.

A 2014. évi TeSzedd! óriási sikerrel zárult.  
Akciónkra 118.269 önkéntes regisztrált előre, 
ami az előző évi 75.568 főhöz képest 57%-os 
növekedés. Vállalkozó kedvű koordinátoraink 
764 településen 1.654 helyszínt tisztítottak meg 
az eldobált szeméttől, illegálisan lerakott 
hulladékkupacoktól. Az önkéntesek által 
szervezett akciókon felül a Magyar Természet-
járó Szövetség szervezésében 150 szakaszon 
tisztult meg az Országos Kék Kör túraútvonal is. 
A közel 120.000 önkéntes 2.151 tonna szemetet 
szedett össze, amelyet az OHÜ által megbízott 
szakemberek hulladéklerakókba szállítottak 
és ártalmatlanítottak. Akciónk eredményei 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőek. 
A Let’s Clean Up Europe! elnevezésű – 
az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa 

TeSzedd! 
– Önkéntesen a tiszta MagyarországértB

R
o

N
Z

 Ügynökség: 
Bell and Partners Kft.
 Operatív igazgató: 
Wolf Diána

 A kampány elnevezése: TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért  Kampányidőszak: 2011.05.21. – 2014.05.11.  Márkanév: TeSzedd! 
  Termék leírása: önkéntes szemétszedési akció  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, pr, rádió, direct marketing, 
 közterület: óriásplakát, citylight, event marketing, napilapok, interaktív/on-line 
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Megbízó: OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Projektvezető:	Móni István
Szóvivő:	Török Szabolcs
Ügyvezető:	Vámosi Oszkár

33

A 2011. márciusában sokadik piaci szereplőként 
megjelenő apród.hu 2,5 év alatt piacvezetővé vált, 
maga mögé utasítva versenytársait.
2011-ben a legfőbb kihívásunk az volt, hogy a rend-
kívül telített piacon sikeresen vezessünk be egy 
olyan márkát, mely a versenytársakhoz (pl. jófogás.
hu és expressz.hu) képest megkülönböztető termék-
előnnyel nem rendelkezik. Főbb céljaink a márka-
ismertség, az oldalmegtekintések, a látogatások 
és a hirdetésfeladások számának növelése volt.
2012-ban elsődleges célunk a legnagyobb verseny-
társ, a jófogás.hu utolérése volt, a fenti mutatószám-
ok tekintetében.
2013-ban a piacvezető pozíció megszerzése, 2014. 
első negyedévében pedig a piacvezető pozíció meg-
tartása és további erősítése volt a célunk.
A kreatív koncepció alapját az oldalt megszemélyesítő 
apród figura jelentette – az Apród bemutatásával, 
majd humoros és kedves történeteivel mutattuk be 
az oldal előnyeit a célcsoport számára releváns 
módon.
A kommunikáció központjában reklámfilmek 
álltak, ezt egészítették ki egyéb csatornák, úgymint 
járműreklám, CLP, épületháló, illetve online display 
és Google AdWords bannerek, eDM, valamint 
Facebook-aktivitás és nyereményjátékok.
Az elmúlt három év eredményei minden mutató 
tekintetében várakozáson felül teljesítettek. 
1. Márkaismertség tekintetében a tervezett 70% he-
lyett 92%-ot értünk el, mely a tervezetthez képest 
22%-os túllépést jelent.
2. Az oldallátogatottságot illetően a tervezett 
162 666 667 látogató elérése helyett 419 835 647 
látogatót értünk el, mely 158,10%-os növekményt 
jelent.
3. Oldalmegtekintések esetében a tervezett 
1 952 000 000 helyett 5 636 405 534 oldal-
megtekintést értünk el, mely 188,75%-os 
túlszárnyalása a tervezettnek.
4. Az aktív hirdetések tervszáma 1 738 062 darab 
volt, helyette 2 457 016 hirdetés került feltöltésre, 
41,37%-os plusz növekedést eredményezve.

Apródból 
piacvezető

 A kampány elnevezése: Apródból piacvezető  Kampányidőszak: 2011.03.01. – 2014.03.01.  Márkanév: aprod.hu 
  Termék leírása: online apróhirdetési oldal  Kampánybüdzsé: 300-800 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, egyéb, rádió, 

 közterület: óriásplakát, citylight, interaktív/on-line 
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Megbízó: Allegro Group HU Kft.
Marketingvezető:	Erdélyi Laura

Junior marketing munkatárs: Illyés Anikó
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 Ügynökség: 
Mito Europe Kft.
	 Vezető	stratégiai	tervező:	
Csurgó Brigitta
	 Vezető	szövegíró:	
Ferenczy Gábor

 Kreatívigazgató: 
Kiskádár Tamás
	 Vezető	szövegíró:	
Marosi Gergő 

 

Társügynökség: 
Maximize Médiaügynökség Kft.
 Senior Media Planner: 
Csorbai Noémi
	 Ügyvezető	igazgató: 
Kerti Attila

által szervezett – szemétszedési 
akcióban 24 ország vett részt. 
Az önkéntesek összesen 3.838 
helyszínt tisztítottak meg, amely-
ből minden másodikat a TeSzedd!-
esek takarítottak ki. Ezen kívül 
hazánk egyedül teljesítette a teljes 
közösségi elvárást 4 évre előre 
a szemétszedés résztvevőinek 
tekintetében.
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A játékpiac az egyik leginnovatívabb kategória, 
a gyártók minden félévben új modellekkel, 
termékvonalakkal igyekeznek megragadni 
az érdeklődést. A versenyt jól érzékelteti, hogy 
2013-ban 362 féle TV szpot jelent meg 
a kategóriában, a boltok polcain pedig csak 
babából 1290 különböző termék volt meg-
található. Ezek mellett a gyerekek mind többet 
játszanak interneten, számítógépen, vagy 
mobilon és táblagépen. A játékgyártóktól így 
egyre nagyobb erőfeszítést kíván, hogy az olyan 
klasszikus termékeket, mint a kisautók vagy 
a babák változatlanul vonzóvá varázsoljanak. 
Ezért a Mattel 2011-ben egy olyan baba márkát 
alkotott, ami relevánsabb, aktuálisabb a mai 
gyerekeknek. Ez a Monster High.
Az egyedi kinézet mellett a márka legnagyobb 
erőssége, a figurák közös története. Ez biztosítja, 
hogy a gyerekek mélyebben bevonódhassanak 
a márka világába, hogy ne csak szimplán 
a terméket lássák, hanem összetettebb 
és szorosabb kapcsolatot alakíthassanak ki vele 
Ez a különösen vonzó tartalom került a kommu-
nikációs stratégia középpontjába. A figurákat 
szerepeltető, jelenleg 140. résznél tartó animációs 
sorozat – ami partneri megállapodás keretében 
a TV-ben került sugárzásra – bevonta a márka 

világába a célcsoportot. 
Az abban való elmélyülésre pedig 
a rendszeresen frissülő, rengeteg 
tartalmat kínáló website nyújtott 
lehetőséget. A márka és a website 
bevezetését, illetve a későbbi 
termékkampányokat is a cél-
csoportra optimalizált TV kampány 
támogatta. Míg a márkanagyköve-
tek elköteleződése és lojalitása 
online került erősítésre. 
A Monster High 2011 őszi bevezetése óta töretlen 
sikertörténet.  Folyamatos, exponenciálisan 
növekvő értékesítésé 2013-ra 24.6%-os piaci 
részesedést eredményezett a babapiacon, amivel 
a teljes (!) játékpiacon a legnagyobb értékben 
eladott márkává vált. Ezzel az eredménnyel 
az eredeti célkitűzést – hogy eddigre a forgalma 
érje el a Barbie szintjét – 83%-kal teljesítette túl. 
A kiemelkedő siker különösen annak fényében 
figyelemreméltó, hogy az új márka mindezt 
a Barbie kannibalizálása nélkül érte el. 
A Mattel mindezek mellett azonban arra 
a legbüszkébb, hogy igazi love brandet sikerült 
teremteni, amit a kiemelkedő nagyságú 
és aktivitást mutató szervezett és önszerveződő 
rajongó, valamint támogató szülő bizonyít.

Monster 
High
 bevezető kampány
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Megbízó: Mattel Toys Hungary Kft.
Senior Customer Marketing Professional: Obreczán Brigitta

 Ügynökség: 
Carat Hungary
 Head of TV Department: 
Boros Emőke
 Group Account Director: 
Gerendi Zsolt
 Senior Account Manager: 
Gyulai Tamás
 Digital Media Specialist: 
Szitas Gabriella

 A kampány elnevezése: Monster High bevezető kampány  Kampányidőszak: 2011.09.01. – 2014.04.30.  Márkanév: Monster High 
  Termék leírása: játék  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: televízió interaktív/on-line 
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Az Opera hírnevének helyreállítása, „prémium 
brand-ként” való újrapozícionálása. A 2014/15-es 
évad imázskampány célja a 2013/14-es bérlet-
vásárlási robbanást követően a törzsközönség 
megtartása, a lojalitás erősítése, a programok 
megismertetése és az Opera-márkához való 
társítása, a rezidens társulatok pozícionálása, 
a fiatalabb generációk megszólítása, új rétegek 
megnyerése. A médiamix célcsoport-specifi-
kus: törzsvásárlók és az új kultúrafogyasztó 
közönségréteg elérése. Az image film egyszerre 
ábrázol valódi és valóságon túli világot, a szür-
reális hangulatú film a két évvel ezelőtt 
debütált Ahol kinyílik a világ kreatívsorozat 
harmadik, és egyben záró darabja. A mozgó-
képes tartalom alapján egy 12 kreatívból álló 
sorozat is készült, mely az image film 
legemblematikusabb pillanatait, szereplőit 
villantja fel. Folyamatos rajongói aktivitás: 
plakátarc-kampány. Erős DM, intenzív PR, 
rendhagyó sajtóshow a Planetáriumban, 
az image film valamennyi elektronikus médi-
um szerkesztőségi anyagaként került be
a hírműsorokba. A kampány médiamixe: 
elektronikus és online médiumok, print 
orgánumok, hangsúlyos közterület, társadalmi 
célú reklám: megjelenés csak a tv-csatornákon 
500 alkalommal, országszerte 1100 plakáttal. 
A bérletértékesítés eredménye: nemcsak 
sikerült megtartani a tavalyi rekordot, hanem 
túl is szárnyaltuk; a 24 001 eladott bérlettel 
közel 110%-on teljesítettünk, amely az eddigi 
legjobb értékesítési mutató az Operaház 
történetében. A régi törzsvásárlók mellett 
sikerült erősíteni a kötődést a tavaly belépett 
friss bérletesek vonatkozásában is, miközben 
növelni tudtuk az új bérletváltók számát.  
Az image filmünk világviszonylatban is 
 rendkívül sikeres:  78 ezer megtekintéssel, 
 mindösszesen 760 000 embert értünk el 
 Facebookon.  A film meghívást kapott 
Cannes-ba, a Corporate Media&TV Awards 
vállalati filmeket díjazó versenyére. 

Ahol kinyílik
a világ
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 A kampány elnevezése: Ahol kinyílik a világ  Kampányidőszak: 2014.03.26. – 05.31.  Márkanév: Operaház 
  Termék leírása: kulturális szolgáltatás  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft  Médiamix: televízió, magazinok, szakfolyóiratok, pr, egyéb, 

 rádió, direct marketing, közterület: óriásplakát, citylight, event marketing, napilapok promóció, indoor, freecard, interaktív/on-line 
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Megbízó: Magyar Állami Operaház
Főigazgató: Ókovács Szilveszter

Marketing és kommunikációs igazgató: dr. Turkovics Monika
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 Ügynökség: 
Mátai és Végh Kreatív Műhely
 Art director: 
Fekete Zoltán 
 Kreatív igazgató: 
Végh Endre
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A Soproni fő kihívása 2013-ban hogy, az újabb 
közel 6%-ot eső sörpiacon egyre kiéle zettebb 
versenyben harcolva vezető szegmens részese-
désének megtartásáért, hogyan tudja 2012-ben 
frissen megszerzett vezető image pozícióját 
megtartani, és tovább erősíteni márkáját, 
biztosítva a hosszú távú megkülönböztetést 
a többi sör márkától. A megoldást a márka újra-
pozícionálása jelentette, mely igen kockázatos 
lépés volt, hiszen egy sok éve sikeres és ered-
ményes kommunikációs koncepciót kellett 
leváltani. A tapasztalatok alapján, egy ilyen 
váltás a legtöbb esetben biztos visszaesést jelet 
a márkamutatók szempontjából, ezzel szemben 
a jól tervezett és előkésített váltásnak köszön-
hetően a Soproni 6 hónappal az újrapozícionálást 
követően kimagasló image eredményeket tudott 

elérnie, tovább növelve előnyét szinte miden 
image mutatóban, ami páratlan a piacon.
EREDMényEk:
A sikeres újrapozícionálásnak köszönhetően 
a Soproni át tudta venni a vezetést mind 
a preferenciában és a márka használók számában, 
mind a márka pozícionáláshoz kapcsolódó 
legfontosabb image attribútomokban is 
a Borsoditól (mint a preferált márkaszemélyiséget 
igazoló „optimista”, 
a „legjobb magyar sör”, a „megmutatja az élet 
pozitív oldalát”). növekedni tudott és át tudta 
venni a vezetést a hosszú távú megkülönböz-
tetéshez elengedhetetlen „uniuqueness” 
mutatóban is. Mindezen túl a Soproni az egyetlen 
olyan sörmárka itthon, aki jól sikerült újrapozí-
cionálásának köszönhetően, képes volt javítani 
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Megbízó: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. 

Group Brand Manager: Peresztegi Ágnes

 Ügynökség: 
ACG Reklámügynökség Kft.
 Senior Copywriter: 
Balázs Kornél
 Account Director: 
Farkas Erika
 Kreatív Igazgató: 
Nagy László
 Stratégiai Igazgató: 
Szakál Zoltán
 Senior Art Director: 
Tarján Péter

 Társügynökség: 
Starcom Médiaügynökség

 Ügynökség: 
Kirowski Isobar Zrt.
 Chief art director: 
Deme Dániel
 Account director: 
Fábián Zita
 Senior Account manager: 
Németh Szonja
 Creative director: 
Tompa Balázs
 Lead copywriter: 
Zsembery Péter

 Társügynökség: 
Initiative Media
 Operatív Igazgató: 
Bíró Gábor
 Senior Client Service Executive: 
Kiricsi Dóra
 Társügynökség: 
Picture Base Producers 

Bureau

 A kampány elnevezése: Újrapozícionált image  Kampányidőszak: 2013.12.01. – 2014.05.30.  Márkanév: Soproni  Termék leírása: Mainstream sör 
  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft  Médiamix: televízió, pr, rádió, közterület: óriásplakát, citylight, event marketing, napilapok promóció, interaktív/on-line 
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 A kampány elnevezése: Vénusz Újrapozícionáló Kampány 2014  Kampányidőszak: 2014.02.10. – 04.30.  Márkanév: Vénusz 
  Termék leírása: Vénusz termékcsalád (étolaj, margarinok)  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft  Médiamix: televízió, magazinok, egyéb, 

 napilapok promóció, indoor, freecard, interaktív/on-line 
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Megbízó: Vénusz
Market development és marketingmenedzser: Dancsó Anita
Brandmenedzser: Frikton Ildikó
Food director: Najdenova Anna
Senior brandmenedzser: Rajz Andrea
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   Mainstream sör
– Újrapozícionált image

a márka össz-megítélésén (Brand 
Equity), mely a legfontosabb 
image mutatóként kifejezi a márka 
erejét.  Mindeközben minden 
versenytárs brand equity mutatói 
romlottak és jelentősen 
elmaradtak a Soproniétól. 
Az újrapozícionálásnak 
köszönhetően a Soproni így még 
tovább tudta erősíteni piacvezető 
pozícióját image szempontból is 
és 6 hónnappal az újrapozícioná-
lást követően Magyarország 
legkedveltebb, legegyedibb, 
legjobb, legpreferáltabb 
és legoptimistább sörre lett 
egyszerre.

Vénusz
Újrapozícionáló Kampány 2014

A MARkETing kiHíVáS 
kOMPlExiTáSA:
1. Piacszerzés, penetráció az étolaj 
kategóriában.
2. ismertség és kipróbálás 
a margarin kategóriában
A kampány legfőbb célja a Vénusz 
márka percepciójának újraépítése volt. 
kREATíV STRATégiA: 
gasztronómiai forradalom zajlik 
a világban és Magyarországon is. 
A vásárlók a „kész” helyett 
a „frisset” keresik, a „finom” egyre 
inkább egyet jelent a „természe-
tessel”, a „minőség” pedig 
„autentikusat” jelent. 
Ugyanakkor soha ennyi készételt 
nem rendeltek házhoz 
az emberek, és mindennap 
zsúfolásig vannak a gyorséttermek 
ebédidőben. Azt gondoltuk, 
érdemes lenne kihasználni ezt 
a feszültséget: Foglaljunk állást! 
A kampányunk fő célja így 
az lett, hogy mindenkit 
rádöbbentsen: 

Az étkezések többek egyszerű 
tápanyagbevitelnél –alkalmak.
Eszünk, ha ismerkedünk, vagy 
ha búcsúzunk, ünneplésből 
vagy ha elkezdünk, befejezünk 
valamit. A Vénusz étolajak 
és margarinok pedig segítenek 
abban, hogy az egyszerű étkezé-
sekből alkalmak legyenek. 

Csináljunk mozgalmat, és próbáljuk meg minél hatékonyabban 
és minél szélesebb körben elterjeszteni azt az igazságot, ami mellett 
a Vénusz márka állást foglal.
EREDMényEink:
éTOlAJ: 
– 13,5%-ot nőttünk eladásban  3 hónap alatt úgy, hogy közben 
az árstratégiánk megegyezett az előző év azonos időszakában 
folytatottal.
– 12%-ot nőtt a penetráció és a lojális vásárlók száma is 10%-kal.

Az új tartalom, a márkaépítés elérte 
és meg is érintette a fogyasztókat, 
mivel javult a Vénusz étolaj  
márka általános percepciója is.
MARgARin:
– 66%-ot nőttünk yTD adatok 
alapján a margarin kategóriában, 
egy olyan időszakban, amikor 
a teljes kategória csökkent. 

– 36%-ot nőtt a penetráció 
és az újravásárlás is 18%-os 
növekedést mutat. 
Az új tartalom, a márkaépítés 
elérte és meg is érintette
a fogyasztókat, mivel javult 
a Vénusz márka általános 
percepciója a margarin 
kategóriában is.



Megbízó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.   
Marketing Vezető: Bene Nikoletta
Marketing vezető-helyettes: Németh Károly
Piackutatási csoportvezető: Polacsek Anita
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 Ügynökség: 
SPAR Magyarország 

Kereskedelmi Kft.   
 Marketing Vezető: 
Bene Nikoletta
 Marketing vezető-helyettes: 
Németh Károly
 Piackutatási csoportvezető: 
Polacsek Anita

 Ügynökség: 
D’ArcyAvenue Reklám-
ügynökség Kft.
 Account Director: 
Berend Ágota
 Account Manager: 
Dobrovitzky Petra
 Kreatívigazgató: 
Kisantal Gyula
 Senior Art Director: 
Korognai Dávid
 Senior Copywriter: 
Vér Balázs

 Társügynökség: 
Greenroom
 Kreatív igazgató: 
Vida Gusztáv
 Ügyvezető igazgató: 
Walton Tamás

 A kampány elnevezése: Spar hűségprogram  Kampányidőszak: 2014.01.01. – 03.31.  Márkanév: SPAR 
  Termék leírása: 20% kedvezménymatrica  Médiamix: direct marketing 
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 A kampány elnevezése: Egyenesen a húsüzemünkből!  Kampányidőszak: 2014.01.01. – 12.31.  Márkanév: SPAR  Termék leírása: Spar friss Hús&Regnum 
  Médiamix: televízió, magazinok, szakfolyóiratok, direct marketing, napilapok, indoor, freecard, interaktív/on-line 
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Megbízó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.   

Marketing Vezető: Bene Nikoletta
Instore/Outdoor reklám munkatárs: Fazekas Kata

Online munkatárs: Gulyás Krisztina
Marketing vezető-helyettes: Németh Károly

Instore/Outdoor reklámvezető: Pál Kinga

magyarmagyar
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 Spar  
– egyenesen 

a húsüzemünkből!

 Spar  hűségprogram 
– 20% kedvezménymatrica
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 A kampány elnevezése: Gifszínház – Kifejezzük az érzelmeidet  Kampányidőszak: 2014.03.26. – 03.30.  Márkanév: Katona József Színház 
  Termék leírása: Gifszínház  Kampánybüdzsé: 5 millió Ft alatt  Médiamix: interaktív/on-line 
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Megbízó: Katona József Színház
Kommunikációs és értékesítési vezető: Gricz István

Sajtókapcsolatok: Kazimir Annamária
Adminisztratív igazgató: Mattyasovszky Bence

Ügyvezető igazgató: Máté Gábor
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 A kampány elnevezése: Összeköltők  Kampányidőszak: 2013.10.31. – 12.11.  Márkanév: Microsoft  Termék leírása: Office 360 
  Kampánybüdzsé: 5 millió Ft alatt  Médiamix: pr 
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Megbízó: Microsoft Magyarország Kft.
Közösségi marketing specialista: Balázsik Noémi
Marketing kommunikációs vezető: Kristóf Judit
Online marketing specialista: Orosz Pál
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  Gifszínház 
– Kifejezzük az érzelmeidet
A katona József Színház, mint minden 
kőszínház azzal szembesül évadról évadra, 
hogy a nézők soraiban egyre kevesebb 
a 18-25 éves fiatal. Mint progresszív színház 
nem hagyhatja a jövő színházba járó generációját 
elveszítse, ezért egy olyan formabontó 
eszközhöz folyamodott, amivel felkeltheti 
a fiatalok érdeklődését. létrehozott egy olyan 
izgalmas tartalmat, amely ennek a generációnak 
a kedvenc kommunikációs eszközére 
a reakció gifekre épít.
A több mint 200 reakciógifet tartalmazó 
microsite az érzelmek olyan tárháza, amelyben 
a színház legnépszerűbb színészei közvetítenek 
alapérzéseket, könnyen emészthető és meg-
osztható formában. 
Olyan szenzációs sikert aratott. hogy már 
az első napon több mint 46 000-en nézték 
meg az oldat, egy ilyen jellegű site-hoz képest 
jelentős időt töltöttek el és a gifeket több 
mint 14 000 000-szor osztották meg. 
A színház Facebook oldalának elérése 
800%-kal nőtt. A katona József Színház ezzel 
az „alternatív színházzal” tett egy lépést 
a fiatalok felé, hogy számukra is érthető 
formában eljutassa nekik a színház 
és a színjátszás varázsát.

 Ügynökség: 
Young&Rubicam Budapest Kft.
 Creative Director: 
Falvay László
 Head of Copy: 
Galácz Karolina
 Account Executive: 
Horváth Rita
 Art Director: 
Polgár László
 Digital Producer: 
Somogyi Dániel

 Ügynökség: 
Mito Europe Kft.
 Ügyfélkapcsolati menedzser:
Csengery Máté
 Technikai projekt menedzser:
Gutléber Csaba
 Art director: 
Kövesházi Dániel
 Senior Szövegíró: 
Marosi Gergely
 Kreatív igazgató: 
Pőcze Balázs 

Összeköltők

2013-ban a Microsoft karakteres változásnak 
ment keresztül: szoftverfejlesztőből tartalom – 
és képességgyárrá, valamint szolgáltatóvá 
vált, amit az ikonikus Office csomagon 
keresztül szeretett volna megosztani fogyasz-
tóival. Feladatunk az új Office szolgáltatásai-
nak érthető bemutatása volt az otthoni Office 
felhasználóknak, ami azért is jelentett nagy 
kihívást, mert a célcsoportunkat kevésbbé 
nyitott az ilyen jellegű technikai információra. 
A támogató kampány célja elsősorban 
a microsite látogatottságának növelése 
valamint a trial oldalra való átkattintás 
növelése volt. 
Ahhoz, hogy igazán felkeltsük célcsoportunk 
figyelmét, egy olyan témát kerestünk amin 
keresztül szórakoztatóan tudjuk bemutani 
az új Office programokat. 

így született meg az Összeköltők microsite, 
amelynek segítségével a két leghíresebb 
Magyar költő, Petőfi és Arany kapcsolatát 
gondoltuk át, egy kis csavarral. Elképzeltük 
ugyanis, mi let volna ha barátságukban 
rendelkezésükre álltak volna az Office eszközei. 
A kampányra szánt média budget 1500 EUR 
volt, de még mielőtt ezt felhasználtuk volna 
100 000 emberhez jutattuk el az üzenetünket. 
Minden 10.-ik látogató meg is osztotta 
a site-ot, így nagyon hamar, gyakorlatilag 
az első napokban elértük a trial oldal átkattintás 
célunkat, valamint a kívánt virális hatást 
a közösségi oldalakon.
SzáMOkBAn:
Egyedi látogatók száma: 12 000 vs. 100 598
Oldalmegtekintések: 40 000 vs. 804 473
Trial oldalra átkattintók: 500 vs 1 454
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A nagybevásárlások zöme a hipermarketekben 
történik, de a csökkenő kiskereskedelmi 
forgalom és a vásárlói szokások átalakulása 
miatt részesedésük csökken. Az időhiány, 
a rohanó életvitel a kisebb kosárérétkű, 
gyakoribb, a lakóhelyhez közeli vásárlás 
irányába mozdította az embereket. A többség 
a konkurenciánál végzi nagybevásárlásait, 
átlag kosárértékében elmarad az INTERSPAR 
tőlük. Hogy ezen változtassunk, el kell nyerni 
vásárlóink hűségét: gyakrabban vásároljanak, 
és nagybevásárlásaikat is üzleteinkben 
végezzék. 
A megoldást egy költés alapú promóció 
jelentette: vásárlóinkat minden naptári 
hónapon belül elköltött 35.000 Ft-juk után 
megjutalmazzuk egy 15% blokkvégösszeg 
kedvezményt biztosító kuponnal. Vásárlásaik 
egyenlegét és a kupont a SuperShop terminálból 
kapott blokkra nyomtattuk. 
Mivel új mechanizmust teszteltünk, a kreatív 
edukációs célokat szolgált: hűséges vásárlóinkat 

15% kedvezménnyel jutalmazzuk! 
A médiahasználat az eladáshelyre 
koncentrált, hogy vásárlás közben 
szólítsuk meg célcsoportunkat. Használtuk 
a SuperShop blokkot, mely segített egy 
hatékony médiamix kialakításában. 
A nem gyakori vásárlóink figyelmét a SPAR 
digitális csatornáin és kisebb hirdetésekkel 
keltettük fel. A kampány a promóció ideje alatt is 
egyre jobban teljesített. A kuponok 70%-át 
beváltották, a kosarak átlagértéke 3x-osára 
emelkedett, árréstömegük 45%-al nőtt. Kuponos 
vásárlóink 33%-os többletforgalmat értek el 
gyakoribb és értékesebb vásárlásaikkal, ugyanakkor 
a magas megadott kedvezmény ellenére 9,2%-os 
árréstömeg növekedést ért el az üzletlánc. 
Az INTERSPAR a csökkenő piac ellenére 
egy értékes szegmensben növelte a vásárlás 
gyakoriságát, a generált nagybevásárlások 
kosárértékét az átlag 3x-ára növelte.  
A hatékony kampány a befektetett 4 millió forintot 
2750%-os megtérüléssel (ROI) jutalmazta.

Az apród.hu (2014 áprilisától olx.hu) 
Magyarország vezető apróhirdetési oldala. 
A Kell egy ház kampány célja az volt, hogy 
az egyre élesedő versenyben továbbra is 
megőrizzük a piacvezető szerepet, illetve 
még tovább növeljük az oldalletöltést, 
különös tekintettel az ingatlan kategóriára, 
valamint erősítsük a márka ismertségét. 
Ezzel a látványos promóciós kampánnyal 
válaszoltunk a legnagyobb versenytárs, 
a jófogás.hu által bevezetett Zsozsó 
kampányokra.
A kampány központi üzenete a Keresd meg 
az apródon álmaid otthonát, és most meg is 
nyerheted! gondolat volt. A koncepció alapját 
híres, házakat és lakásokat említő dalok 
jelentették, melyek segítségével különböző 
karaktereket, stílusokat és ízléseket mutatunk 
be, illetve ezeken keresztül azt, hogy nálunk 
mindenki megtalálhatja álmai otthonát, amit 
az Apród segítségével meg is nyerhet. 
A kommunikáció központjában a három 
különféle kreatívval leforgatott 30 másodperces 
reklámfilm állt.  

Ezt egészítették ki online eszközök, úgymint 
YouTube pre-roll hirdetések, display 
és Google AdWords bannerek, online 
és mobil végoldalak, eDM, valamint köztér. 
A kampány az apród.hu fennállásának 
legsikeresebb promóciója lett. Az összes 
kitűzött célszámot túlszárnyaltuk, megőrizve 
és megerősítve a márka piacvezető pozícióját 
az igen kiélezett versenyben.
A kampány végére 341 896 kód érkezett be, 
a tervezetthez képest 48,65%-os túlteljesítést 
eredményezve.
Az ingatlan kategória oldalletöltéseinek 
száma a tervezett 9 316 964 helyett 
13 620 936 lett, mely a tervezettet 48,05%-kal 
lépte túl.
A kapcsolatfelvételek száma 1 129 253 
helyett 1 658 085 lett, mely 50,74% 
növekményt jelent. 
Márkaismertség tekintetében 9%-kal túlléptük 
a tervezettet, 92%-os ismertséget érve el  
a magyar internetező felnőtt lakosság között, 
megelőzve a jófogás.hu-t, mely ugyanekkor 
86%-os márkaismertséget ért el.

Interspar 
hűségprogram 
– 15% 
hűségkupon
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Megbízó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.   
Marketing Vezető: Bene Nikoletta
Marketing vezető-helyettes: Németh Károly
Piackutatási csoportvezető: Polacsek Anita

 Ügynökség: 
Spice BTL Kft.
 Account Manager: 
Deres Ibolya
 Ügyvezető Igazgató: 
Náray-Kovács Gergely
 Account Director: 
Széni Károly

 Ügynökség: 
Mito Europe Kft.
 Vezető stratégiai tervező: 
Csurgó Brigitta 
 Kreatív igazgató: 
Kiskádár Tamás
 Ügyfélkapcsolati menedzser: 
László Csaba
 Vezető szövegíró: 
Marosi Gergő

 Társügynökség: 
Havas Média
 Ügyvezető igazgató: 
Czagler Zsuzsanna 
 Médiaigazgató: 
Horváth Gergely
 Senior Communication Planner: 
Kalocsay Györgyi 
 Search igazgató: 
Német Bence

 Társügynökség: 
Europrax

 A kampány elnevezése: Interspar hűségprogram  Kampányidőszak: 2014.03.01. – 05.31.  Márkanév: Interspar  Termék leírása: 15% hűségkupon 
  Kampánybüdzsé: 5 millió Ft alatt  Médiamix: direct marketing, napilapok, indoor, freecar, interaktív/on-line 
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 A kampány elnevezése: Kell egy ház  Kampányidőszak: 2014.02.24. – 03.31.  Márkanév: aprod.hu  Termék leírása: online apróhirdetési oldal 
  Kampánybüdzsé: 150-300 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, rádió, közterület:óriásplakát, citylight, interaktív/on-line 
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 – egyéb
Megbízó: Allegro Group HU Kft.

Marketing vezető: Erdélyi Laura
Junior marketing munkatárs: Illyés Anikó

magyar
effie-díj
2014

Apród.hu
  –Kell 
egy ház



A 7 országban 
jelen lévő Cinema 
City mozihálózat, 
mint Magyarország 
legnagyobb 
moziüzemeltetője, 
2013-ban 20 
multiplex mozi 176 
vászna felett 
diszponált. 
Bár részesedése 
lefedte a hazai piac 
87%-át, de ki van 

szolgáltatva a nemzetközi és a hazai 
mozifogyasztási trendek alakulásának egyaránt. 
Ezek főleg az illegális letöltések okozta néző-
szám csökkenés, a mozi fogyasztó célcsoport  
ebből fakadó elöregedése, a csak Magyar-
országra jellemző nyári kulturális túlkínálat 
és a tartós gazdasági regresszió. 
A CC mozilánc 2011 óta nemzetközi szinten is 
egy nyolc hetes mozikvízzel készült a nyári 
szezonra, amelynek feladata azon túl, hogy 
nyereményeivel minél több fiatalt csábítson 

vissza a moziba, általánosan népszerűsíteni 
a mozit, mint szórakozási formát. Bár ez a formátum 
jól teljesített a korábbi években, de a formátum 
2013-ra kifulladt és gyökeres megújítására volt 
szükség. A korábbi aktivitást leváltó, stratégiai-
lag átgondolt és megújított „Nyerő a nyár!” 
kampány 22%-al redukált összköltségvetésből, 
10%-kal kevesebb média eszköz ráfordításával 
a korábbi 15.628 játékoshoz képest képest 
725%-kal több, azaz 125.687 regisztráló játékost 
vonzott a játékba a korábbi 8 hetes aktivitás  
helyett 6 hét alatt. Különösen fontos eredmény, 
hogy a kampányidőszakban a hálózat magyar- 
országi láncának valamennyi mutatója javult  
a nemzetközi trendekhez képest. A Mozikvíz 
elsődleges céljain túl az előző évhez képest  
5%-nyi jegyértékesítés emelkedést és 9% 
bevételnövekedést generált, ami minden várako-
záson felüli eredmény.
Ezzel a hazai CC lánc nem csak a konkrét 
média befektetés 6-szorosát termelte ki bevételként, 
de a nemzetközi Cinema City hálózaton belül is 
a lakosságarányra vetített legjobb számokat
produkálta. 45
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Megbízó: I.T Magyar Cinema Kft.

Marketingkommunikációs vezető: Buda Andrea

 Ügynökség: 
ACG Reklámügynökség Kft.
 Account manager: 
Gyöngyösi Bettina
 Vezető szövegíró: 
Horváth Gergely
 Art director: 
Kovács Gergely
 Kreatív igazgató: 
Tihanyi Péter

 A kampány elnevezése: Cinema City  Kampányidőszak: 2013.07.15. – 08.30.  Márkanév: Cinema City  Termék leírása: nyári mozikvíz 
  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, magazinok, pr, egyéb rádió, direct marketing, közterület: óriásplakát, 
 citylight, napilapok, indoor, freecard, interaktív/on-line 
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 Nyári 
Mozikvíz
– Cinema City

Az Opera hírnevének helyreállítása, „prémium 
brand-ként” való újrapozícionálása. A 2014/15-es 
évad imázskampány célja a 2013/14-es bérlet-
vásárlási robbanást követően a törzsközönség 
megtartása, a lojalitás erősítése, a programok 
megismertetése és az Opera-márkához való 
társítása, a rezidens társulatok pozícionálása, 
a fiatalabb generációk megszólítása, új rétegek 
megnyerése. A médiamix célcsoport-specifi-
kus: törzsvásárlók és az új kultúrafogyasztó 
közönségréteg elérése. Az image film egyszerre 
ábrázol valódi és valóságon túli világot, a szür-
reális hangulatú film a két évvel ezelőtt 
debütált Ahol kinyílik a világ kreatívsorozat 
harmadik, és egyben záró darabja. A mozgó-
képes tartalom alapján egy 12 kreatívból álló 
sorozat is készült, mely az image film 
legemblematikusabb pillanatait, szereplőit 
villantja fel. Folyamatos rajongói aktivitás: 
plakátarc-kampány. Erős DM, intenzív PR, 
rendhagyó sajtóshow a Planetáriumban, 
az image film valamennyi elektronikus médi-
um szerkesztőségi anyagaként került be
a hírműsorokba. A kampány médiamixe: 
elektronikus és online médiumok, print 
orgánumok, hangsúlyos közterület, társadalmi 
célú reklám: megjelenés csak a tv-csatornákon 
500 alkalommal, országszerte 1100 plakáttal. 
A bérletértékesítés eredménye: nemcsak 
sikerült megtartani a tavalyi rekordot, hanem 
túl is szárnyaltuk; a 24 001 eladott bérlettel 
közel 110%-on teljesítettünk, amely az eddigi 
legjobb értékesítési mutató az Operaház 
történetében. A régi törzsvásárlók mellett 
sikerült erősíteni a kötődést a tavaly belépett 
friss bérletesek vonatkozásában is, miközben 
növelni tudtuk az új bérletváltók számát.  
Az image filmünk világviszonylatban is 
 rendkívül sikeres:  78 ezer megtekintéssel, 
 mindösszesen 760 000 embert értünk el 
 Facebookon.  A film meghívást kapott 
Cannes-ba, a Corporate Media&TV Awards 
vállalati filmeket díjazó versenyére. 

Ahol kinyílik
a világ
– Operaház
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 A kampány elnevezése: Ahol kinyílik a világ  Kampányidőszak: 2014.03.26. – 05.31.  Márkanév: Operaház 
  Termék leírása: kulturális szolgáltatás  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft  Médiamix: televízió, magazinok, szakfolyóiratok, pr, egyéb, 

 rádió, direct marketing, közterület: óriásplakát, citylight, event marketing, napilapok promóció, indoor, freecard, interaktív/on-line 
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, könyv, színház)

Megbízó: Magyar Állami Operaház
Főigazgató: Ókovács Szilveszter
Marketing és kommunikációs igazgató: dr. Turkovics Monika
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 Ügynökség: 
Mátai és Végh Kreatív Műhely
 Art director: 
Fekete Zoltán
 Kreatív igazgató: 
Végh Endre
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 Ügynökség: 
HPS Experience Kft.
 Senior Account Manager: 
Bálint Fruzsina
 Account Director: 
Braun Annamária
 Online Project Manager: 
Erdei Peti
 Art Director: 
Görög Ferenc Gábor
 Copywriter: 
Makó Napsugár

 Társügynökség: 
Maximize Budapest
 Junior Media Planner/Buyer: 
Kabai Julia
 CEO:
Kerti Attila
 Media Supervisor: 
Oszipovics Tatjana

sz
o

lg
á

lt
a

t
á

so
K

 K
a

t
eg

ó
r

ia
– 

ku
ltu

rá
lis

 s
zo

lg
ál

ta
tá

s 
(f

es
zt

iv
ál

, k
on

ce
rt

, e
lő

ad
ás

 s
tb

.)

46

magyar
effie-díj
2014

47

 A kampány elnevezése: Parapremierek  Kampányidőszak: 2013.05.20. – 2014.07.05.  Márkanév: VIASAT6 
  Termék leírása: televíziós műsor támogató kampány  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, rádió, 

 közterület:óriásplakát, citylight, napilapok, promóció,  interaktív/on-line 
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– m
édia (tv, rádió csatorna vagy m

űsor, online portal, stb.)
Megbízó: Viasat Hungária Zrt.
Marketing igazgató: Dóczi Melinda
Marketing koordinátor: Farkas Zsuzsanna
PR menedzser: Solymosi Eszter
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Piaci helyzet és kihívás: 2013 első negyedévében 
a tévézők nagyobb arányban választották 
az általános szórakoztató csatornákat, mint 
az előző év azonos időszakában. Ezen tendencia 
folytatásaként, valamint a fenti kutatási 
eredményekre alapozva a VIASAT6 úgy döntött, 
hogy tovább növeli az izgalmas sorozatok 
számát a csatornán és premier sorotatokat tűz 
műsorra.
Cél: A VIASAT6 a kedvező piaci helyzetet 
(műsor fogyasztási szokások) kihasználva még 
nagyobb növekedést szeretett volna elérni, 
lehagyva azzal a konkurenseket és átcsábítani 
nézőiket a VIASAT6-ra.
Stratégia: A kitűzött célok eléréséhez olyan 
sorozatokat kellett összeválogatni, melyek 
az internetes sorozatnézés korában is érdekes-
ségként és újdonságként képesek hatni a magyar 
televízió nézők számára. 
Választott sorozatok: Dexter, Grimm, éghasa-
dás, Amerikai Horror Story
KREATíV STRATéGIA: Ahhoz, hogy ne csak 
egy-egy alkalommal csalogassuk a nézőket 
a VIASAT6 csatorna elé, azt a koncepciót
 találtuk ki, hogy egy egész sorozathetet adunk 

a rajongóinknak és hétköznap esténként 
(4 napon keresztül, 1 nap szünnappal), 22:00 
órai kezdettel izgalomba hozzuk őket. 
Egy teljes sorozatcsomagot ajánlunk nekik, 
mely minden este a VIASAT6 előtt tartja őket.
Találnunk kellett egy közös nevezőt, mely 
magába foglalta azt, hogy mindegyik sorozat 
premier, hogy izgalmat, misztikumot, valamint 
borzongást hoz az estéidbe 22:00 órakor. 
így született meg a Parapremierek kampánynév 
és az Este 10-kor eljövünk érted! headline, 
melyet ATl és BTl eszközökkel kommuni-
káltunk.
EREDMéNY: A VIASAT6 csatorna az eddigi 
legsikeresebb kampányaként értékelte 
a Parapremierek kampányt, melyet a Nielsen
 közönségfelmérés adatai támasztanak alá. 
Az elsődleges célcsoportot vizsgálva az 
aggregált közönségarány tekintetében (A18-49) 
a Parapremierek programsorzat műsorainak
közönségaránya, átlagosan több mint a duplájára 
emelkedett az előző 10 hét átlagához képest  
és a csatorna a 2013. 23-27. hét csatorna-
sorrendjében a 10. helyet szerezte meg, ahova 
korábban egyszer sem sikerült feljutnia.

  Gifszínház 
– Kifejezzük 
az érzelmeidet
A Katona József Színház, mint minden 
kőszínház azzal szembesül évadról évadra, 
hogy a nézők soraiban egyre kevesebb 
a 18-25 éves fiatal. Mint progresszív színház 
nem hagyhatja a jövő színházba járó generációját 
elveszítse, ezért egy olyan formabontó 
eszközhöz folyamodott, amivel felkeltheti 
a fiatalok érdeklődését. létrehozott egy olyan 
izgalmas tartalmat, amely ennek a generációnak 
a kedvenc kommunikációs eszközére 
a reakció gifekre épít.
A több mint 200 reakciógifet tartalmazó 
microsite az érzelmek olyan tárháza, amelyben
a színház legnépszerűbb színészei közvetítenek 
alapérzéseket, könnyen emészthető 
és megosztható formában. 
Olyan szenzációs sikert aratott. hogy már 
az első napon több mint 46 000-en nézték 
meg az oldat, egy ilyen jellegű site-hoz képest 
jelentős időt töltöttek el és a gifeket több 
mint 14 000 000-szor osztották meg. 
A színház Facebook oldalának elérése 
800%-kal nőtt. A Katona József Színház ezzel 
az „alternatív színházzal” tett egy lépést 
a fiatalok felé, hogy számukra is érthető 
formában eljutassa nekik a színház 
és a színjátszás varázsát.

 Ügynökség: 
Young&Rubicam Budapest Kft.
 Creative Director: 
Falvay László
 Head of Copy: 
Galácz Karolina
 Account Executive: 
Horváth Rita
 Art Director: 
Polgár László
 Digital Producer: 
Somogyi Dániel

Megbízó: Katona József Színház
Kommunikációs és értékesítési vezető: Gricz István

Sajtókapcsolatok: Kazimir Annamária
Adminisztratív igazgató: Mattyasovszky Bence

Ügyvezető igazgató: Máté Gábor

 A kampány elnevezése: Gifszínház – Kifejezzük az érzelmeidet  Kampányidőszak: 2014.03.26. – 03.30.  Márkanév: Katona József Színház 
  Termék leírása: Gifszínház  Kampánybüdzsé: 5 millió Ft alatt  Médiamix: interaktív/on-line 

Parapremierek 
– VIASAT6
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 A kampány elnevezése: Jófogás.hu Image kampány  Kampányidőszak: 2014.01.01. – 03.31.  Márkanév: Jófogás.hu  Termék leírása: online apróhirdetési oldal
  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, közterület:óriásplakát, citylight, napilapok, promóció, interaktív/on-line 
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Megbízó: Schibsted Classified Media Hungary Kft.
Ügyvezető igazgató: Budai László
Marketingigazgató: Juhász Attila
Marketing manager: Oláh Alexandra
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 A kampány elnevezése: Gépjármű felelősség biztosítási kampány  Kampányidőszak: 2013.11.01. – 12.31.  Márkanév: Allianz 
  Termék leírása: kötelező gépjármű felelősség biztosítás  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, magazinok, 

 egyéb, rádió, direct marketing, promóció, interaktív/on-line 
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– pénzügyi (bank, biztosító)
Megbízó: Allianz Hungária Zrt.

Senior marketing szakértő: Kónya-Prépost Enikő 
Online média szakértő: Marosi Krisztina 

Online marketing szakértő: Szabó Judit 
Management osztályvezető: Weigert Zsanett Market

magyar
effie-díj
2014

Jófogás.hu 
Image kampány

Allianz – Gépjármű felelősség 
biztosítási kampány

Célunk egy olyan kommunikációs stratégia 
felépítése, ahol egyedi, megkülönböztető 
kreatívval a konkurencia magasabb költése 
mellett a Jófogás.hu márka növekedést érjen el, 
mind márkaismertség, oldallátogatottság 
és hirdetésfeladás tekintetében. 
Az első negyedéves kampány alkalmával 
a Jófogás.hu felülteljesítette üzleti, marketing 
és kommunikációs céljait. 
Az oldallátogatottsága +33%-kal, a hirdetések 
feladása szintén +33%-kal nőtt, amelyhez 
a támogatott márkaismertség +24%-os és 
a spontán márkaismertség +15%-os növekedése 
növekvő pályára állította a jófogás.hu sikeres-
ségét. A márka Facebook rajongóinak száma 
+18%-kal nőtt az első negyedéves kampányt 
követően. A Jófogás.hu új, megkülönböztető 
kreatív koncepciójával és jelentős média 
jelenlétével elindult a teljes 2014-es év célja 
felé, hogy Magyarország vezető apróhirdetési 
portálja legyen. Egyszerű, figyelemfelkeltő, 
meglepő és emocionális kreatív eszköz-
rendszereket alkalmaztunk, melyeket 
folyamatosan következetesen lesz képes 
használni a márka. A kreatív koncepció célja 
kiemelkedni a jelenlegi reklámzajból, olyan 
stílusban és olyan képi eszközökkel, amelyek 
beszédtémává (mémmé) is válhatnak. 
A kampány eredetiségével leválik az eddigi 
saját kampányainkról és megkülönböztethetővé 
teszi a márkát.

 Ügynökség: 
Grey Worldwide Hungary 

Kft.
 Kreatív igazgató: 
Hevesi László 
 Operatív igazgató: 
Kolipka Ilona
 Head of Digital: 
Proszenyák Róbert 

 Társügynökség: 
Mediacom Magyarország 

Kft.
 Digital Planner: 
Balla Katalin
 Head of Digital: 
Bognár Vera
 Communication  

Planning Supervisor: 
Kis Adrien
 Communication Planner: 
Rausch Ádám

 Ügynökség: 
POSSIBLE CarnationGroup
 Media planner/buyer: 
Dimb Kata
 Ügyvezető helyettes: 
Szabó Erik

 Társügynökség: 
OKEGO
 Kreatív igazgató: 
Geszti Péter
 Senior designer: 
Királyfalvi Károly
 Art director: 
Varga Zsolt

 Társügynökség: 
Media Insight

A KGFB (kötelező gépjármű felelősség  
biztosítás) egy teljesen kommodizálódott  
biztosítási termék. Jelenleg 16 biztosító  
társaság és megannyi online független biztosítási 
alkusz cég ajánlatai között válogathatnak  
az ügyfelek, így a nagy társaságok kénytelenek 
áraikat alacsony szinten tartani.
2013-ban az Allianz mégis egy megkülönböz-
tetési stratégián alapuló kezdeményezéssel 
rukkolt elő.  Kampánya a kedvező ár mellett 
az ügyintézés egyszerűségére helyezte a hang-
súlyt, aminek hátterében egy innovatív tech-
nológiai megoldás, a gyorskalkulátoros díjszá-
mítás alkalmazása állt. Ezt a fajta kalkulátort 
az Allianz elsőként vezette be a biztosítási  
piacon. Előnye, hogy az érdeklődők nagyon 
gyorsan kaphatnak ajánlatot a várható éves 
kötelező díjukról.
Az Allianz célja e kezdeményezéssel az új 
ügyfelek megnyerése és az on-line értékesítési 
csatorna használatának erősítése volt.

A kampány keretében a hagyományos média 
csatornákat arra használtuk, hogy az on-line 
csatornákra tereljük az érdeklődőket. A külön-
böző on-line felületekről aztán igen gyorsan 
eljuthattak az Allianz.hu oldalra. Hisz a gyors-
kalkulátoros díjszámítás bannerbe való integ-
rálásának köszönhetően, – mely szintén tech-
nológiai újdonságnak számított a kategóriában 
– a felhasználók csupán 3 adat, a bannerben 
való megadásával az Allianz oldalán kaptak 
konkrét ajánlatot. A kampánnyal az Allianznak 
sikerült bebizonyítania, hogy egy olyan bizto-
sítási szegmensben is ahol látszólag nincs kü-
lönbség az ajánlatok között, csupán az ügyfél-
élmény fokozásával sikert lehet elérni! 
A kampány eredményeképpen a 2012-es 
kötések közel háromszorosát (292%) sikerült 
az Allianz-nak realizálnia, és míg 2012-ben 
a KGFB-k csupán ötöde, 2013-ban minden 
harmadik kötés az Allianz.hu csatornán 
keresztül történt.



A versenytárs 
bankok és 
a személyi 
kölcsönre 
szakosodott 
pénzügyi 
szolgáltatók 
mellett a személyi 
kölcsönök terén 
a K&H termék-
ismertségi, 
ezáltal piaci 
részesedésbeli 
problémákkal 
szembesült: 

a nem-K&H Banki ügyfelek mindössze 4%-a 
venné figyelembe a K&H-t személyi kölcsön 
igényléskor, 2012-ben a K&H piaci részesedése 
a személyi kölcsönök terén mindössze 1,5% 
volt. Egy kutatás arra is rávilágított, hogy 
személyi kölcsön választásakor mit vesznek 
figyelembe a fogyasztók: 
1. kedvező ajánlat, 2. ki a fő bankjuk, 3. gyors 
és egyszerű igénylés. A fogyasztói igényekre 
válaszul a K&H Bank átdolgozta a K&H 
személyi kölcsön termék igénylési folyamatát, 

48 órára lerövidítve az igényléstől a folyósításig 
eltelt időt, lehetővé tette a hiteligénylés 
interneten keresztüli kezdeményezését.  
A termékismertség növelése érdekében 
a K&H integrált, a célcsoport médiafogyasztási 
szokásaira szabott kommunikációs kampányt 
indított. A kampány kreatívja a fő termékelőny, 
a gyors folyósítás bemutatásához a K&H 
kreatív platformjához, Menő Manó világához is 
illeszkedő, közérthető, meghökkentő szimbólumot 
használ, egy óriás csigát. A kitűzött cél 1500 db 
K&H személyi kölcsön igénylés volt 
a 2013.07.01. – 08.31. közötti időszakban, 
ami jelentősen túlteljesült. 
A kampány hatására 3295 db K&H személyi 
kölcsön igénylés érkezett, mellyel az üzleti célt 
mintegy 120%-kal túlteljesítettük. A sikernek 
köszönhetően a K&H Bank piaci részesedése 
a személyi kölcsön szegmensben 1,5%-ról 6%-ra 
nőtt. A termék ismertsége is nőtt: a K&H 
tracking kutatásában a kampány időszaka alatt 
valamennyi megkérdezett 13%-a vette fel 
a shortlistjére a K&H személyi kölcsönt 
(előtte csak 8%), illetve a K&H személyi 
kölcsön reklámismertségi mutatója 4%-ról 
11%-ig erősödött. 51

A cél a Budapest Bank Mikrovállalkozói 
Kölcsön termék folyósítási volumenének 
hosszú távú és nagy mértékű, legalább 
200%-os növelése volt. 
Az első éves kamatmentességet az első 
fázisban a ‘Valósítsa meg ötletét’ üzenettel, 
majd a bevezetés után az end benefitet 
hangsúlyozó ‘Nőjön nagyra cégével’ üzenettel 
kötöttük össze. A három fázisú kampány első 
részében teljeskörű ATL, második fázisában 
egy kisebb követő billboard kampány, majd 
idén tavasszal egy ismét egy erősebb, 

a két előző fázist ötvöző ATL kampány 
futott. A számok minden várakozást felül-
múltak, a hiteligénylések és a folyósítási 
volumen a tervezett célokat jócskán 
meghaladták: az igénylések a kampányt 
megelőző időszakhoz képest 300-450%-os, 
az átlagos folyósított hitelösszeget mutató 
ticket size 160%-os pozitív eredményt hozott. 
Ez a Budapest Bank történetének legnagyobb 
mértékű volumen növekedése. 
Még a válságot megelőző időszakban sem 
nőttek ilyen nagyra.
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Megbízó: K&H Bank Zrt.
Kommunikációs ügyvezető igazgató: Horváth Magyary Nóra
Kommunikációs kampányfelelős: Kőmíves Judit

 Ügynökség: 
Republic Group Kft.
 Kreatív producer: 
Alberti Rita
 Senior copywriter: 
Ónodi-Szabó Mátyás
 Senior account manager: 
Kotsis Kinga
 Junior account manager: 
Szilágyi Fiorella

 Társügynökség: 
METs Hungary

 A kampány elnevezése: K&H személyi kölcsön kampány  Kampányidőszak: 2013.06.01. – 07.14.  Márkanév: K&H  Termék leírása: személyi kölcsön 
  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft  Médiamix: televízió,  pr, egyéb, rádió, direct marketing,  napilapok, interaktív/on-line 
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 A kampány elnevezése: Nőjön nagyra  Kampányidőszak: 2013.04.01. – 2014.05.31.  Márkanév: Budapest Bank  Termék leírása: Mikrovállalkozói kölcsön 
  Kampánybüdzsé: 150-300 millió Ft  Médiamix: televízió, direct marketing, közterület: óriásplakát, citylight, interaktív/on-line 
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– pénzügyi (bank, biztosító)
Megbízó: Budapest Bank Zrt.

Kommunikációs Vezető, lakosság és micro vállalkozások: Bárdossy Szabolcs
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Budapest Bank
– Nőjön nagyra

 Ügynökség: 
OMD Hungary Kft.
 Key Account Director: 
Kosaras Klaudia
 Account Director: 
Prókai Ágnes

 Társügynökség: 
Well Reklámügynökség Kft.
 Kreatívigazgató: 
Brassai Kornél 
 Senior account manager: 
Kanizsár Dorottya 
 Art director: 
Kerényi Kristóf 
 Account director: 
Vankó Csilla

  K&H 
személyi kölcsön 
   kampány
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Megbízó: Antenna Hungária Zrt.

Kommunikációs vezető: Tóth András

 A kampány elnevezése: Kapcsoljon Rózsa Gyurival – MinDig TV digitális átállás  Kampányidőszak: 2013.04.15. – 10.31. 
  Márkanév: MinDig TV  Termék leírása: földfelszíni digitális televíziós szolgáltatás  Kampánybüdzsé: 150-300 millió Ft 
  Médiamix: televízió, magazinok, pr, egyéb, rádió, közterület: óriásplakát, citylight, event marketing, napilapok, promóció, interaktív/on-line 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) 2013-ban elindította a digitális átállás 
lakossági szakaszát, mely során a tető- és 
szobaantennával fogható analóg televízióadást 
felváltja a digitális földfelszíni műsorszórás. 
Az átállás 2013-ban mintegy 500 ezer háztartást 
érintett, és két ütemben valósult meg 2013. 
október 31-ig. Az átállás időszakában az emberek 
választhattak, hogy továbbra is a földfelszíni, 
de már digitális szolgáltatást veszik igénybe, 
vagy valamelyik szolgáltatóval kötnek szerződést. 
Vagyis, egyedülálló módon egyik pillanatról 
a másikra nagyságrendileg 500 ezer új ügyfél 

került a piacra, mely minden szolgáltató számára 
kiváló lehetőséget jelentett ügyfélbázisának 
bővítésére. 2013 elejétől tehát megindult a harc 
az 500 ezer potenciális ügyfélért a Magyar 
Telekom, UPC, UPC Direct, Digi, Invitel, 
a MinDig TV és a MinDig TV Extra között. 
A MinDig TV célja ebben a piaci helyzetben 
minél több család átállítása az ingyenes MinDig 
TV-re és a lehető legtöbb fizetős ügyfél 
megszerzése a MinDig TV Extra számára.
ErEDMéNyEK:
A „Kapcsoljon időben!” kampány minden 
várakozást meghaladóan teljesített, minek 

 Ügynökség: 
ACG Reklámügynökség Kft.
 Account manager: 
Balogh Dóra
 Szövegíró: 
Herpay Kálmán
 Art Director: 
Kovács Gergely
 Kreatív igazgató: 
Tihanyi Péter

   Kapcsoljon 
Rózsa Gyurival
 – MinDig TV digitális átállás köszönhetően a MinDig TV 

a kitűzött márkaismertség növekedési 
és konverziós célokat is jelentősen 
túlteljesítette. Az eredmények azt 
igazolják, hogy a MinDig TV 
„Kapcsoljon időben” kampányának 
mind kreatív stratégiája mind 
a kiválasztott médiamixe kiváló 
működött. A kampány hirdetéseivel 
a lakosság közel 80%-a találkozott, 
megítélés szempontjából első-
sorban könnyen érthetőnek 
és hasznosnak, informatívnak, 
mozgósítónak tartották, a spotokat 
több mint 50.000 nézték meg 
youtube-on. A kampányt követően 
az 500.000-es potenciális előfizető-
szám 90%-át a MinDig TV, 5%-át 
a MinDig TV Extra szerezte meg. 
A fennmaradó 5%-on együttesen 
osztozott a Telekom, UPC, UPC 
Direct, Digi és az Invitel. 
A digitális átállás győztese 
így a nagy telekom márkákkal 
szemben egyértelműen a MinDig 
TV volt.  A kampány pozitív 
eredménye, hogy a felhasználói 
szám növekedésen túl, a rendkívül 
nagy reklámzaj ellenére 55%-al 
sikerült emelni a MinDigTV márka 
spontán ismertségét is!

Megbízó: Vodafone Hungary
Integrated Communication Expert: Hadzsipetkova Krisztina
Integrated Campaign Manager: Járási Virág
Integrated Communications Expert: Pész Balázs
Online Communication&Analyitics Manager: Varga Zoltán

  A Red 
Asszisztensek 

törődnek 
  veled

A Vodafone a három szogáltató közül 
elsőként vezette be az akkoriban valódi 
termékinnovációnak számító red korlátlan 
díjcsomagot. Mivel azonban a két konkurens 
mobil cég is bevezette ugyanezt a szolgáltatást 
egy éven belül, ezért számunkra stratégiai 
jelentőségűvé vált, hogy a jövőben is képesek 
legyünk megkülönböztetni magunkat, és meg-
őrizni a szolgáltatás (ezáltal a Vodafone) 
úttörő szerepét. Az is kiemelt fontossággal 
bírt, hogy a szolgáltatáscsomag tovább-
fejlesztése ne legyen másolható, és közép-
távon fenntartható megkülönböztető jegye 
legyen a red-nek. 

Ezért döntöttünk a telekommunikációs 
szektorban példa nélküli szolgáltatásfejlesztés 
mellett: a kiemelt ügyfélélményt és a személyes 
törődést hangsúlyozó szolgáltatáselemekkel 
bővítettük a redet. Ezt kreatív szinten a red 
Asszisztensek létrehozásával értük el, 
és korlátlanul törődő szerepüket egy bevezető 
reklámfilmben mutattuk be, majd három 
kisfilmben az egyes szolgáltatásokon keresztül 
megjelenítettük, hogy kinek az életében mit jelent 
a törődés. A kampány hatására a red ügyfelek 
ajánlásai 17 százalékponttal megugrottak, 
és a red Asszisztensek által nyújtott személyes 
élmény pedig a korlátlan törődés szimbólumává vált.

 Ügynökség: 
Team Red
 Managing director: 
Bruckner György
 Integrated Campaign Manager: 
Járási Virág
 Integrated Communications 

Expert: 
Pész Balázs
 Online 

Communication&Analyitics 
Manager: 

Varga Zoltán

 Társügynökség: 
OMD Hungary
 Senior Planner/Buyer:
Kemerle Regina
 Account Director: 
Nyírő Nóra
 Account Manager: 
Pénzes Réka
 Media Assistant: 
Varga Zsuzsa

 Társügynökség neve: 
Leo Burnett – Artificial 

Group

 Tárgyügynökség neve: 
Mito

 A kampány elnevezése: A Red Asszisztensek törődnek veled  Kampányidőszak: 2014.05.05. – 06.15.  Márkanév: Vodafone 
  Termék leírása: Red szolgáltatáscsomag bevezetése  Kampánybüdzsé: 150-300 millió Ft-ig  Médiamix: televízió, pr, rádió, közterület: óriásplakát, citylight 
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 Ügynökség: 
PHD Hungary Kft
 Account director: 
Antal Szilvia
 Business director: 
Kovács Dóra
 Account manager: 
Németh Alexandra
 PPC manager: 
Orbán Farkas Donát
 Account director: 
Sajtós Szilvia

 Társügynökség: 
Young&Rubicam Budapest Kft
 Group head: 
Ónody Boglárka 
 Account supervisor: 
Darabos Gergely
 Art director: 
Monori Bálint 
 Group account director: 
Szalóky Réka

 Társügynökség: 
Carnation Zrt.
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 A kampány elnevezése: Telenor A felfedezés szabadsága (Re-positioning)  Kampányidőszak: 2013.11.01-2014.04.30  Márkanév: Telenor 
  Termék leírása: mobil távközlési szolgáltatás  Kampánybüdzsé: 300-800 millió Ft  Médiamix: televízió,  magazinok, 

 közterület: óriásplakát, citylight, event marketing,  indoor, freecard,  interaktív/on-line 
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Megbízó: Telenor Magyarország Zrt.
Marketing communication leader: 
Miolnár Bencze Rita
Marketing and media reporting senior consultant: 
Nemes Rita

magyar
effie-díj
2014

A Telenor 2013-ban egy teljesen új kommu-
nikációs platformot dolgozott ki, annak 
érdekében, hogy kiemelt márkaértékeit meg-
különböztesse legnagyobb versenytársaitól. 
Pályázatunk hat hónap (2013 november-2014 
április) kommunikációs stratégiáját öleli át, 
lépésről lépésre bemutatva az egymásra épülő 
fázisokat. A felfedezés szabadságával indult 
az újra pozícionálás. A koncepció a fiatal 
célcsoport aktív, izgalmakat és kihívásokat 
kereső, felfedező attitűdjét tükrözi. 
A felfedezés jeleneteit a sziluettek a felfedezés 
aspektusaival, érdekes részleteivel gazdagítják. 
A következő évben februártól a kötöttségektől 
való szabadulást demonstráló kommunikáció 
a kipróbálás ösztönzésére fókuszált. A Telenor 
a két éves hűségnyilatkozat előtt lehetővé tette 
az egyes tarifacsomagok kipróbálást. 
Ehhez a szakaszhoz is releváns innovatív 
szolgáltatásajánlatok kapcsolódtak, mint 
a Telenor Deezer zene szolgáltatás és a MyTV. 
A média stratégia kiindulási alapja a célcso-
port média fogyasztási preferenciája volt. 

A kreatív koncepció dramatizálására minden 
fázisban választottunk olyan egyedi média 
megoldásokat, amelyeknél nem a költség-
hatékonyság, hanem a célzott elérés 
és a kontaktus minősége voltak a főbb 
szempontok. Olyan eredeti ötletek gazdagították 
a mixet, mint a műsor tartalomhoz kapcsolódó 
játékos támogatók, online native megoldások 
hangulathoz passzoló zeneajánlással, illetve 
interaktív citylight és fitness termi zene-
választás. A kampány sikerességét elsősorban 
az üzleti eredményesség jelenti, hiszen mind 
a hat hónapban jelentősen növekedett 
a Telenor lakossági számlás előfizetések 
értékesítése* az előző év azonos időszakhoz 
képest, legkiemelkedőbb a márciusi közel 
40%-os javulás volt. Mindmellett a matketing 
és kommunikációs eredmények is várakozáson 
felül teljesítettek. 

*Telenor belső adat, NMHH

KIHíVás: Feladatunk a 2GB+ Deezer Zenei 
szolgáltatás promótálása volt. Az ajánlat fiatal 
célcsoportja köztudottan nem szeret zenéért 
fizetni, reklámkerülő, és immunis a klasszikus 
online hirdetésekre.
CéL: 
A Telenor 2GB + Deezer Zene szolgáltatás 
előfizetőszám növelése. A Deezer Zene szol-
gáltatás edukációja, népszerűsítése és 
Telenorhoz kapcsolása.
sTArTéGIA: 
A Deezer Zene szolgáltatás a korlátlan online 
zenehallgatást nyújtja, így kézenfekvő volt, 
hogy a kampány online fókuszú legyen, és az 
azonnali kipróbálást ösztönözze. A hagyomá-
nyos display kommunikáció a figyelemfelkel-
tésre, motiválásra már nem elegendő, ezért 
speciális együttműködések keretében is támo-
gattuk a célok elérését.
A 444.hu-val natív megoldásokat valósítot-
tunk meg három formában. 
„Cikkhangulat”: napi két cikkbe a szerkesztők 
a tartalomhoz illő zenét illesztettek Deezer 
player segítségével. 
„Hétfői kívánságműsor”: itt a teljes anyagot a 
444 újságírói szerkesztették. A kívánságokat 
Deezer player segítségével, tartalomként telje-
sítették az olvasóknak.
„Pénteki buliajánló” támogatása: az ajánlott 
programokhoz kapcsolódó számok vagy mix 
jelent meg beágyazva a playerben.

A CEMP-pel szintén a tartalmi kapcsolódásra 
fókuszáltunk. A célcsoportunk által leglátoga-
tottabb site-ok szerkesztőit kértük, hogy az 
adott napon a cikkek mellé zeneszámot is 
ajánljanak, ami egy bannerbe beágyazott 
playerbe került.
ErEDMéNy:
A kampányidőszak alatt a 2GB + Deezer 
Zene aktivációk száma közel 6-szorosára nö-
vekedett.
A Telenor lakossági számlás előfizetések érté-
kesítésében az előző időszakhoz képest a 
2014. áprilisi értékesítés 11%-kal eredménye-
zett magasabb teljesítményt az előző év azo-
nos időszakánál. Az értékesítés eredményessé-
ge segített megőrizni és megerősíteni a 
Telenor 31%-os teljes piacrészesedését.
*Telenor belső adat, NMHH  **Gemius

Telenor 2 GB+ 
Deezer Zene

 Ügynökség: 
Carnation Zrt.
 Account director: 
Antal Szilvia 
 Business director: 
Kovács Dóra 
 Account manager: 
Németh Alexandra

Társügynökség: 
PHD Hungary Kft.

Megbízó: Telenor Magyarország Zrt.
Project manager: Egeli Diána
Senior kreatív: Lőrincz Attila

Developer: Ratskó László
Creative coder: Szabadszállási József

Account director: Tóth László

 A kampány elnevezése: Telenor 2GB+ Deezer Zene  Kampányidőszak: 2014.03.13. – 04.30.  Márkanév: Telenor  Termék leírása: Telenor Deezer Zene szolgáltatás 
  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft  Médiamix: televízió, közterület: óriásplakát, citylight, indoor, freecard, interaktív/on-line 

Telenor 
A felfedezés szabadsága 
(Re-positioning)
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 A kampány elnevezése: Wizz Air – Perszonalizált online kampány  Kampányidőszak: 2013.10.07-12.07  Márkanév: Wizz Air  Termék leírása: diszkont légitársaság 
  Kampánybüdzsé: 5-10 millió Ft  Médiamix: egyéb,  napilapok, interaktív/on-line 
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Megbízó: Wizz Air Légiközlekedési Kft.
Head of Marketing: Piotr Lysak
Regional Marketing Manager: Szalai-Tuza Tímea
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 A kampány elnevezése: Országos Mentőszolgálat Alapítvány szja 1% kampány  Kampányidőszak: 2013.01.01. – 05.20. 
  Márkanév: OMSZA  Termék leírása: 2013-as SZJA 1% kampány  Kampánybüdzsé: 5-10 millió Ft  Médiamix: interaktív/on-line 
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Megbízó: Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Alelnök: Dr. Czakler Éva
Elnök: Kónya Zoltán
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Wizz Air 
– Perszonalizált 
online kampány

Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány szja 1% kampány

 Ügynökség: 
Human Dialog Kft.
 Operatív vezető: 
Dömötör Károly
 Ügyfélkapcsolati vezető: 
Komlóssy Ildikó
 Ügyvezető: 
Miha Tamás

 Ügynökség: 
Maximize Médiaügynökség Kft.
 Junior Media Planner/Buyer: 
Kabai Júlia
 CEO: 
Kerti Attila
 Digital Operation Executive: 
Kratina Andrea
 Media Supervisor: 
Oszipovics Tatjana

 Társügynökség: 
Brightly
 Account executive: 
Dezsőfi Veronika
 Junior art director: 
Fonó Gabi
 Szövegíró: 
Kutalik Peti
 Operátor: 
Sztanyó Katalin

 Társügynökség: 
Gravity
Research&Development Zrt.

MINDEN NAP újjásZüLETIK VALAKI!
A mentők finanszírozása állami feladat, 
az állami költségvetés minden eszközt megad 
a feladatok elvégzéséhez, a mentés anyagi 
feltételeinek vagy a dolgozók munka-
körülményeinek javítására felmerül az igény 
pótlólagos források iránt. Utóbbi két célkitűzés 
hívta életre az Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt, az OMsZ hivatalos, az ország 
összes mentőállomását támogató központi 
alapítványát. Az alapítvány 2008 óta 
tudatosan épít arra, hogy elsősorban magán-
személyek adományaiból gyűjtsön támogatást 
a mentőzés körülményeinek javítására, 
pénzadományok és az szja 1% formájában 
egyaránt. Az egészségügy témája nagy súllyal 
jelenik meg a magyar civil szférában, mind 
szervezeti, mind adományozói háttere 
tekintetében. számos mentőalapítvány 

verseng az adományokért és adófelajánlásokért, 
melyek között az OMsZA helyzete kedvező, 
lévén az Országos Mentőszolgálat egyetlen 
hivatalos támogató közhasznú alapítványa. 
Az alapítvány 2013-ban ismét sikerrel növelte 
az szja 1%-os bevételeit. A civilek között 
felosztható szja 1% összértéke tavaly alig 
2,7%-kal bővült, eközben az OMsZA javára 
az előző évinél 28%-kal nagyobb értékben 
történtek felajánlások, ami 2013-ban 74,6 
millió forintot ért. A felajánlók száma 
19,000 fő fölé emelkedett, ez 33%-os 
növekedés. A Országos Mentőszolgálat 
Alapítványt a legtöbb 1%-os felajánláshoz 
jutó civil szervezetek toplistáján a 12. helyről 
a 7. helyre lépett elő 2013-ban. Az élmezőny-
ben, a legnépszerűbb 20 civil szervezet között 
az OMsZA az egyetlen, felnőtt egészségügyi 
témával foglalkozó alapítvány.

A Wizz Air kampányain élmény dolgozni: 
egy Love Brand-ről van szó, miközben 
az ügyfél példaértékű nyitottsága az új meg-
oldások iránt olyan szabadságot ad 
az ügynökségeknek, amelynek gyümölcse 
egy ehhez hasonló Effie pályázat lesz. 
A 3 év során az eredményesség szempontjából 
legfontosabb mutatóban (egy alkalommal 
vásárolt repülőjegyek ára) közel 83%-os 
csökkenést tudtunk elérni, plusz hozadékként 
pedig a kattintási árak is 53%-kal csökkentek. 
Ezzel pedig regionálisan az egyik legjobb 
eredményt produkáltuk (összehasonlítva 
a többi Wizz Air CEE érdekeltségi régióban). 
Az utolsó évben a megadott KPI-ok teljesítése 
nagy fejtörést okozott, de az akadályt 
megugrottuk: egy olyan – véleményünk 
szerint trendfordító – megoldást tudtunk 
megvalósítani a magyar online piacon, amely 
mind a hirdetőnek, mind pedig a média-
tulajdonosoknak nagy előnyt jelenthet 
a jövőben. Ezzel a magyar site-okon 
a bannerek felvehetik a versenyt a kereső-
kampányok által generált olcsó kattintási 
és konverziós árakkal, nem beszélve arról, 
hogy a felhasználói élmény is javul: 
azt mutatjuk, ami az egyes user-eket érdekli. 

A megoldás nem új, a kereső kampányokban 
régóta elérhető, de ezt a magyar piacra 
átültetni ilyen módon először tudtuk.



Az 1%-os felajánlásokat fogadó civil szerve-
zetek piacát évről évre egyre jobban kiéleződő 
versenyhelyzet jellemzi. Egyre több szervezet 
versenyzik egyre kisebb összegért, közel 
ugyanannyi adományozón évek óta. 2010 óta 
érezhető tendencia, hogy egyre csökken 
a civil szervezeteknek juttatott 1 %-os szja-
felajánlások összege. Bár az adományozók 
száma 2012-ben érte el a mélypontját – ekkor 
összesen 1,97 milliárd Ft-tal ajánlottak fel 
kevesebbet, mint 2011-ben – és 2013-ban 
növekedett a piac, de ez messze alulmaradt
 a 2011-es évet megelőző folyamatos évi 
5%-os bővülésnél. A 2013-as évben a beteg 
gyermeket célzó 1%-os alapítványi felajánlá-
sok helyzetét külön megnehezítette, hogy 
napvilágra került számos olyan – sajnálatos 
módon korábban nyertes alapítványokhoz is 
kötődő – anomália, amely a közönség 
bizalmát alapjaiban rengette meg az 1%-os 
felajánlások felhasználásával kapcsolatban. 
A Bátor Tábor Alapítvány ingyenes táboraiban 
daganatos és krónikusan beteg gyerekek 
részesülnek a gyógyulásukat elősegítő 
élményterápiában, ezért a kezdetektől más 
hangnemben, az élményterápia fogalmának, 
jelentésének megismertetésére, elfogadtatására 
fókuszáltunk. Hosszú távú kreatív stratégiánk 
kialakításakor tehát megkülönböztető, vidám, 
energikus, a bátorság és győzelem érzését 

kifejező évről évre építkező 
kampánysorozat dolgoztunk ki 
– ezt kellett most újra hitelesí-
tenünk nem csak a stagnáló 
piac, de az elbizonytalanodott 
adakozók szemében is. 
A 2013-as aktivitásban ezért különösen fontos 
szempont volt a támogatók és a tábor önkén-
teseinek, a táborlakóknak személyes találkozása, 
ami erősíteni tudta a szervezet kontaktusait. 
Minden negatív körülmény ellenére a Bátor 
Tábor 2013-ban nem csak megtartani, de kis 
mértékben még növelni is tudta bevételeit, sőt, 
a TOP 100 civil szerezet listáján sikerült előre 
lépnie a 6-ik helyről az 5-ikre (2010-ben még 
csak a 15 helyen volt). A kommunikáció 
hatékonyságát bizonyítja, hogy a kevesebb, 
mint 15 M Ft-os össz. kommunikációs 
ráfordítás 5,2-szeresét közel 77,5 M Ft-ot 
tudott visszahozni a felajánlott összeg 
tekintetében. A 2013-as kampány eredményes-
sége az adományozók számában is megmutat-
kozott amit 7%-al sikerült növelnie a Bátor 
Tábornak (15.109 főről 16.200 főre). 
járulékos haszon, hogy a 2013-as kampány 
után az 1%-os alapítványi támogatásokkal 
foglalkozó sajtó hivatkozásaiban a Bátor 
Tábor Alapítvány mint az „átlátható, tiszta 
gazdálkodású, elkötelezett alapítvány” 
példájaként szerepel.

  Bátor 
Tábor 
– 1%-os kampány
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 A kampány elnevezése: Bátor Tábor – 1%-os kampány  Kampányidőszak: 2013.02.03. – 05.21.  Márkanév: Bátor Tábor Alapítvány 
  Termék leírása: élményterápia  daganatos és krónikusan beteg gyermekeknek  Kampánybüdzsé: 10-40 millió Ft  Médiamix: televízió, pr, rádió, 
 direct marketing, közterület: óriásplakát, citylight, interaktív/on-line 
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 Ügynökség: 
ACG reklámügynökség Kft.
 Account manager: 
Balogh Dóra
 Vezető szövegíró: 
Horváth Gergő
 Art Director: 
Juhász Örsi
 Kreatív igazgató: 
Tihanyi Péter

Megbízó: Bátor Tábor Alapítvány
Ügyvezető – CEO: Molnár Attila
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A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából 
az Országos Hulladékgazdálkodási ügynökség 
2014-ben immár negyedik alkalommal 
szervezte meg a Teszedd!-et, amely Magyar-
ország legnagyobb önkéntes szemétszedési 
akciójává nőtte ki magát. A Teszedd! valójában 
nem is egyetlen akció, sokkal inkább helyi 
kezdeményezések összessége. Az önkéntesek 
az akció során az általuk választott helyen 
és időpontban szedik a szemetet barátaikkal, 
ismerőseikkel, és más önkéntesekkel. 
Kampányunk célja kettős. Egyrészt a lehető 
legtöbb önkéntes segítségével a lehető leg-
nagyobb mennyiségű illegálisan lerakott 
hulladékot összeszedni és ártalmatlanítani, 
másrészt elősegíteni a társadalmi szemlélet-
formálást, a környezetvédelem népszerűségének 
növelését.
A 2014. évi Teszedd! óriási sikerrel zárult.
Akciónkra 118.269 önkéntes regisztrált előre, 
ami az előző évi 75.568 főhöz képest 57%-os 
növekedés. Vállalkozó kedvű koordinátoraink 
764 településen 1.654 helyszínt tisztítottak 
meg az eldobált szeméttől, illegálisan lerakott 
hulladékkupacoktól. Az önkéntesek által 
szervezett akciókon felül a Magyar Természet-
járó szövetség szervezésében 150 szakaszon 
tisztult meg az Országos Kék Kör túraútvonal 
is. A közel 120.000 önkéntes 2.151 tonna 
szemetet szedett össze, amelyet az OHü által 
megbízott szakemberek hulladéklerakókba 
szállítottak és ártalmatlanítottak. Akciónk 
eredményei nemzetközi viszonylatban is 
kiemelkedőek. A Let’s Clean Up Europe! 
elnevezésű – az Európai Bizottság környezet-
védelmi biztosa által szervezett – szemétszedési 
akcióban 24 ország vett részt. Az önkéntesek 
összesen 3.838 helyszínt tisztítottak meg, 
amelyből minden másodikat a Teszedd!-esek 
takarítottak ki. Ezen kívül hazánk egyedül 
teljesítette a teljes közösségi elvárást 4 évre 
előre a szemétszedés résztvevőinek tekintetében.

 A kampány elnevezése: TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért  Kampányidőszak: 2014.02.11. – 05.11. 
  Márkanév: TeSzedd!  Termék leírása: Önkéntes szemétszedési akció  Kampánybüdzsé: 40-150 millió Ft 

  Médiamix: televízió, pr, egyéb, rádió, direct marketing, közterület: óriásplakát, citylight, event marketing,  napilapok 
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Megbízó: OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

Projektvezető: Móni István
Szóvivő: Török Szabolcs

Ügyvezető: Vámosi Oszkár
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   Te szedd!
– Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért 

 Ügynökség: 
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Szlovákia:
0,43 €

Suáreznek beletört a 
foga a Barcába

Váradi Olaszt meghívták, 
            majd kivágták

Alig tudja leplezni 
fájdalmait Istenes 
Bence, akit lágyék-
sérv gyötör. Az X-
Faktor műsorveze-
tője elkerülné a mű-
tétet, ezért speciá-
lis gyógytornára jár

A harapásért négy hónapos eltil-
tását letöltő uruguayi Luis Suárez 
(27) sem tudott segíteni új klub-
csapatán, a Barcelonán, amely 
nagy meglepetésre 1-0-s bajnoki 
vereséget szenvedett a galiciai 
kiscsapattól, a Celta Vigótól

Váradi Olaszt szó szerint 
kivágták a Rising Starból. 
Cseke Katinka korábbi kedvese 
nemhogy az élő show-ba, de még 
a selejtezőkről készült válogatás-
ba sem került be

Lágyéksérv 
kínozza 
Istenest129forint

Mai időjárás

14 ºC
3 ºC

Nappal:

Éjszaka:
Részletes időjárás a 14. oldalon

Csak azért mentem

lettem

Demcsák könyvet írt házasságáról

NYERTES
Cate 
Blanchett
A hollywoo-
di színésznő 
1,5 millió dollá-
rért (366 mil-
lió forintért) vá-
sárolt a férjével 
egy ausztráliai 
hétvégi házat, 
amelyet csak 
hajóval lehet 
megközelíteni.

VESZTES
Jason Biggs
Ez tényleg a 
rémségek éj-
szakája volt! Az 
Amerikai pite 
sztárja a Twitte-
ren kért segít-
séget, miután 
halloween ide-
jén elveszítette 
kutyáját Bever-
ly Hills-i ottho-
na közelében.

Négy éve képtelen kiszabadulni a kórházból

7 11 12 22 28 29

A hatos lottó nyerőszámai

Az ötös lottó nyerőszámai
37 62 66 85 90

Heti horoszkóp
 14

Az ember 
legszíve-
sebben 
önként 
hurokba 
hajtaná 
a fejét

Hurok

Négy éve fekszik a Szent 
János kórház pesthideg-
kúti pszichiátriai osztá-
lyán Barna bácsi (86). Ak-
kor elcsúszott, comb-
nyaktörést szenvedett, 
meg kellett operálni. Újra 
elesett, ám a műtét máig 
elmaradt. A lányát közben 
kitiltották a kórházból 3

 8

Két nap alatt jött 
össze 1,6 milliárd
LONDON � Két nap alatt 
négymillió font (1,6 milliárd 
forint) gyűlt össze Kelet-Af-
rika megsegítésére. A Disas-
ters Emergency Committee 
kampányához a brit kormány 
is adott 1 millió fontot.

Keresik a legjobb 
szlovák sírásót
POZSONY � Meglehetősen 
morbid versenyt rendeznek 
Szlovákiában. Sírásók mérik 
össze a tudásukat, a temet-
kezési és hamvasztási szol-
gáltatókat tömörítő szövet-
ség szervezésében keresik 
az ország legjobbját.

Börtönbe küldik  
a melegeket
KAIRÓ � A közerkölcs meg-
sértésére hivatkozva három-
éves börtönbüntetésre ítél-
tek Egyiptomban nyolc fér�it, 
akik állítólag az ország első 
melegházasságán vettek 
részt. A pár a Níluson, egy 
hajón kelt egybe.

Maradványok 
a roncsoknál
KIJEV � Nagy valószínűség-
gel a Kelet-Ukrajna fölött le-
lőtt maláj utasszállítón uta-
zók testrészeire bukkantak a 
lezuhanás helyszínén kutató 
szakértők. 
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 7

terhes
férjhez,mert

Telefonáljon ma
11 és 12 óra között a +36 1 488-5559-estelefonszámra, vagy chateljen a blikk.hu/
xfaktor oldalon.

Hívja az

kiesőjét,
Kállai-Kiss 

Zsófit! egy rossz házasság még inkább megviselheti a születendő gyermeket”
6

Amikor gyerekként lopott a templomból, édesapja nem kímélte. Kádár János előtt hétről hétre kozmetikázta a gazdasági mutató-kat, s csak utólag tudta meg, hogy Grósz Károlynak jelentést kül-dött a titkosszolgálat a lehallgatott telefonjairól. Egyebek között erről is ír könyvében a rendszerváltás előtti utolsó kormányfő 2

Németh Miklóst szíjjal  
verte az apja, ha lopott
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eghívták, 
           majd kivágták

Váradi Olaszt szó szerint 
kivágták a Rising Starból. 
Cseke Katinka korábbi kedvese 
nemhogy az élő show-ba, de még 
a selejtezőkről készült válogatás-
ba sem került be
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Váradi Olaszt meghívták,
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tátásátását letöltő uruguayi Luis Suárez 
(27) sem tudott segíteni új klub-
csapatán, a Barcelonán, amely 
nagy meglepetésre 1-0-s bajnoki 
vereséget szenvedett a galiciai 
kiscsapattól, a Celta Vigótól
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*Forrás: NOK 2014/Q2. Mill ward Brown – TNS – Hoffmann

A piacvezető NAPILAP!*
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