
Arcus Search tanulmány 
Készítette: Vándor Eszter, Senior SEM tanácsadó, Arcus Search

A keresômarketing önellentmondása: 
keresôk vagy tartalmi oldalak?

A Google és az ETARGET válaszai  
Magyarországon, 2008-ban

2009. január
Copyright by Arcus Interactive Group 

www.aigroup.hu



Vándor Eszter: A keresômarketing önellentmondása - 2009. január

Tartalomjegyzék

Tisztelt Olvasó!

Az alábbi tanulmány 2008. novemberében íródott. Az online kommunikációra vonatkozó megállapításokkal 

kapcsolatban mindig óvatosan kell fogalmazni, hiszen a piac - az internet jellegzetességeibôl eredôen - akár 

napról napra megváltozhat. Murphynek „hála” jelen esetben is ez történt és az írás véglegesítését követô 

héten olyan keresôpiaci változás következett be, amely fontos pontokon korrekcióra késztette a szerzôt.  

A szövegben a helyesbítéseket néhol szándékosan jelölve hagytuk.
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Téma bevezetô
A kommunikációs szakemberek körében ma már közismert: lehet hirdetni a keresôkben. A legtöbben ezt értik 
keresômarketing alatt. Az is elterjedt, hogy a weboldalak találati helyezése a keresôkben tudatosan javítható. 
Mások pedig ezt hívják keresômarketingnek.
A tisztázatlan fogalom ellenére a keresômarketing az online marketing piac egyik legdinamikusabban fejlôdô 
területe napjainkban.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a keresômarketing az internetes keresômotorok köré épül és két fô pillére 
van: a szponzorált megjelenés (keresôhirdetés) és a weboldalak láthatóságának javítása (keresô optimalizálás). 
A keresômarketing (SEM, Search Engine Marketing és SEO, Search Engine Optimization) alá tartozó rész-
területek párhuzamosan és gyorsan fejlôdtek ki, napjainkban még nem egységesültek az elnevezéseik, jellemzô, 
hogy egy-egy név alatt a szakemberek mást értenek.

Tanulmányunkban a keresômarketing – a fentiek alapján pontosítva: keresôhirdetési - piacot egyre inkább 
foglalkoztató két kérdést szeretnénk megvilágítani: 

1) Mi az a tartalomhálózat és miért  
rossz a megítélése a keresôpiacon?  
Lehet sikeres egy tartalomhálózati  
kampány? 

Tévesen integrált tartalmi oldalak

A keresôhirdetés alapvetôen keresôkben való hir-
detést jelent a szakemberek számára. A keresôhir-
detést szolgáltató rendszerek azonban már a kezdeti 
idôkben elkezdtek tartalmi oldalakat is bevonni a 
rendszereikbe és azokra is hirdetéseket helyezni, ez-
zel az alapfogalom kibôvült az ún. tartalmi hálózattal 
is. Napjainkra a keresôhirdetés a tartalomra célzott 
hirdetéseket teljesen integrálta. Ez a jelenség számos 
téves értelmezésnek lett a forrása.

Az esetek többsége alapján kijelenthetjük, hogy a 
keresôhirdetések megjelenése kulcsszavak alapján 
történik és az árazása a kattintások elszámolására 
épül. Ez a legszûkebb kör, amely többnyire kiegészül 
az ún. licitversennyel a keresôkben és tartalmi oldala-
kon egyaránt.

Keresôhirdetés alapvetô tulajdonságai
Forrás: Saját szerkesztés

A hirdetési rendszerek legnagyobb önellentmondása, 
hogy az eredetileg keresô felületre szánt keresôhir-
detések megjelenhetnek tartalmi oldalakon is.  
A kétféle hálózaton ugyanis a hirdetôknek teljesen 
eltérô struktúrában kell gondolkozniuk és a várható 
látogatók hirdetéssel kialakuló kapcsolata is teljesen 
különbözô. A két megjelenési formát nem lehet egy 
kalap alá venni. A tanulmány elsô része ezt a témát 
kutatja rész letesebben. 

2) Hogyan lehetséges, hogy a magyaror-
szági keresések elvi 100%-át birtok ló 
Google a tágabb értelemben vett ke re sô-
hirdetési piacon mégsem egyed uralkodó?

Kulcsszó alapú hirdetésszolgáltatók

2008-ban a két legnagyobb kulcsszó alapú online 
hirdetés szolgáltató a magyar piacon kétségtelenül 
a Google az AdWords nevû programjával és az 
ETARGET hirdetési rendszere. Magyarországon a 
hagyományos értelemben vett keresôhirdetésben 
(keresôkben megjelenô hirdetések) a Google Ad-
Words mellett csak minimális kiegészítô szerephez 
jut az ETARGET.

Az ETARGET nem illeszkedik a nemzetközi PPC alapú 
hirdetési rendszerek sorába abból a szempontból, 
hogy nem rendelkezik saját keresômotorral, hanem a 
Google és OK.hu kivételével a magyarországi keresôk 
(pl. Goliat, Kurzor) találati oldalaira helyezi ki a hirde-
téseket. A két rendszer összehasonlíthatóságát a tar-
talomhálózat, a tartalmi célzásra lehetôséget biztosító 
felületeiknek a minôsége és mennyisége alapozza 
meg. 

A tartalomhálózat egyre dinamikusabban terjeszkedik 
a magyar online piacon is, így az ezzel kapcsolatos 
problémás pontok és lehetôségek áttekintése egyre 
égetôbb fontosságú a kulcsszó alapú kampányok 
üzemeltetôi számára. A tanulmány második része 
a tartalomhálózat szempontjából új megvilágításba 
kívánja helyezni a Google AdWords és ETARGET 
magyarországi helyzetét.

Téma bevezetô
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1. A tartalomhálózat problematikája
A keresômarketing fogalmába önkényesen beolvasztott tartalmi hálózat vagy tartalomhálózat  
megítélése erôsen megosztja a szakemberek véleményét. 
A csatlakozó weboldalak általában tartalomhoz célzott módon, többnyire kulcsszavak által elôhívva megje-
lenítik a hirdetési rendszerekben futó keresôhirdetéseket legtöbbször szöveges (máshol kép vagy videó) link 
formájában. Ezt természetesen nem ingyen vállalják a szerkesztôk, hiszen a kattintásokkal elért bevételbôl 
része sedést kapnak a tulajdonosok. 
Az ellentmondás egyértelmû: az alapvetôen keresô felületen való megjelenésre létrehozott hirdetések helyet 
kaphatnak és megjelenhetnek egy elsôre átláthatatlan hálózaton, amelyben weboldalak, hírportálok, hírlevelek, 
e-mail szolgáltatók, blogok stb. ezrei szerepelnek. Ezzel elsô benyomásként pont a keresôhirdetésre jellemzô 
hibátlan célzású, sebészeti pontosságú célcsoportelérés sérülését érezhetik a hirdetôk.

Ezt nem „keresi” senki

Miért hibás megközelítés a keresôhirdetés fogalmán belül említeni a tartalmi hirdetéseket?
A keresôfelületeken a hirdetés megjelenése szorosan kötôdik a felhasználó szándékához, valójában ô maga 
idézi elô azzal, hogy keres egy adott témában. Az üzenet pont abban a pillanatban jut el hozzá, amikor szüksége 
van rá.
A tartalomhálózati hirdetésben való egyezést egy egészen másfajta folyamat jellemzi. A PPC rendszer motorja 
végigpásztázza a hálózatába csatlakozott weboldalak tartalmát (hírek, blogok vagy bármilyen más site) és a 
rendszerében található hirdetések közül kihelyezi azokat, amelyek egyezést mutatnak az oldal tematikájával.  
Ez az eljárás az egyes hirdetési rendszereknél más-más ellenôrzési pontok alapján történik, de összességében 
a létrejövô hirdetési forma közelebb áll egy nagyon precízen célzott bannerhez, mint a hagyományos 
értelemben vett keresôhirdetéshez, megtartva a lehetôséget annak legfôbb tulajdonságainak megôrzésére  
(kulcsszó-célzás és kattintás alapú árazás).

Téves elvárások - rossz megítélés

A nemzetközi szakmai fórumokon évek óta érezhetô a tartalmi hálózat negatív megítélése, a legtöbb hirdetô ódz-
kodik a használatától, a kampányok elindításakor azonnal lekapcsolja a hirdetését a tartalomhálózatról – és csak 
a keresôfelületi megjelenéseket hagyja futni. Magyarországon is a negatív vélemények vannak többségben, sok 
hirdetô panaszkodik arról, hogy a tartalmi hirdetések számára nem hatékonyak. A keresôhirdetések szempontjából 
nézve valóban kevésbé célzottnak tûnik a tartalmi hálózat. A Google és ETARGET tartalmi oldalain megjelenô 
kulcsszavas hirdetéseknek, ennek ellenére számos elônye van, amelyek csak akkor éreztetik hatásukat, ha  
a tartalomhálózati rendszer szemléleti és technikai elvárásaihoz illeszkednek a kampányok.

Számos jó oldala van:

•  Az internetezô közönség sokféle online tevékenységet végez, amelybôl az információ keresése a keresômo-
torokban csak egy. Az idejük nagy részét, azonban nem a keresôkben töltik, sôt a keresés utáni találati lista is 
azonnal átvezeti ôket tartalommal teli weboldalakra, amelyek egyre nagyobb százalékban helyet adnak 
valamely kulcsszó alapú hirdetési rendszer megjelenéseinek.

•  A tartalmi hálózaton keresztül rendkívül nagyszámú hirdetés megjelenést lehet elérni olyan helyeken, 
ahol a hirdetés célcsoportja megtalálható. (Természetesen ennek elôfeltétele a jól beállított célzás.) Ez a 
megjelenési mennyiség értékesítés mellett márka-image szempontjából is fontos eszköz lehet. (A kérdés 
jelentôsen megosztja a szakmai véleményeket, azonban a tartalomhálózat tulajdonságai azt támasztják alá, 
hogy valóban sikeresek lehetnek a brand népszerûsítô kampányok.)

•  A tartalomhálózati hirdetések ára kedvezô, a keresôben megjelenô hirdetésekénél többnyire olcsóbb. 
Árazása alapvetôen átkattintás alapú, de pl. a Google AdWords lehetôséget ad megjelenés alapú elszá-
molásra (CPM) is.

•  A tartalomhálózatban a potenciális célcsoportot olyan weboldalakon érhetjük el, amelyek tartalma releváns 
a hirdetô szolgáltatása, terméke szempontjából, így a szûk célcsoportokhoz is hatékonyan eljuthatnak az 
üzenetek.

•  A brand erôsítésére alkalmas kampányok mellett teljesen új márka bevezetésére is kiváló eszköz, és késôbb 
a felkeltett igény a keresôfelületeken csapódik le, ugyanis az információ iránti vágy keresést generál. 

•  A tartalmi célzás minôsége folyamatosan fejlôdik. Elsôsorban a Google rendszere egyre több megjelenési 
formát kínál (kép, videó), az ETARGET pedig az ún. általános linkjeivel (nem kulcsszó alapon megjelenô hir-
detés) demográfiai célzásra is lehetôséget ad a két legnagyobb magyar közösségi portálon (iwiw.hu, myvip.
hu).

•  Míg a keresôfelületeken való megjelenés lehetôsége erôsen korlátozott, a tartalomhálózat mérete folya
matosan bôvül. A számos rossz minôségû weboldal mellett megtalálhatóak azok is, amelyek valóban  
releváns közvetítôi lehetnek egy kampányüzenetnek.

•  A tartalmi oldalakon relatíve kisebb mértékû versennyel kell számolni, hiszen sokkal nagyobb  
platformon tudnak megosztozni a hirdetôk. 

Az alapvetôen keresôfe lü le-
ten való megjelené s re lét re-
hozott hirdetés ek he lyet kap-
hatnak és meg je len hetnek 
egy elsôre át lát hatatlan háló-
zaton, a melyben weboldalak, 
hír por tálok, hír levelek, e-mail 
szol gáltatók, blogok stb. 
ezrei szerepelnek. 

Számos elônye van, ame-
lyek csak akkor érezte tik 
ha tásukat, ha a tartalom há-
ló zati rendszer szem léleti és 
technikai elvárása ihoz illesz-
kednek a kampányok.

1. A tartalomhálózat problematikája
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Ami rossz érzést kelt:

•  A hirdetési rendszerek felhasználói felülete bizonyos értelemben megtéveszti a hirdetôket: a Google Ad-
Wordsben vagy az ETARGET-ben indított kampányokat mindkét rendszer automatikusan csatlakoztatja 
a tartalmi oldalakra is. Ezzel a lépéssel hátrányos helyzetbe taszítják a hirdetéseket a tartalomhálózaton, 
ugyan is ugyanazokkal a beállításokkal kezd futni a hirdetés, mint a keresôfelületen. 

•  Rossz minôségû weboldalak, alacsony megtérülési szinttel. Nemzetközi és magyar weboldalak esetében is 
elôfordul, hogy a tartalmi hálózatba való belépéssel a tulajdonos hasznot akar húzni a hirdetésekbôl. Ennek 
a fekete technikának a legkifinomultabb példája a kifejezetten hirdetések elhelyezésére létrehozott weboldal 
(MFA – made for ads/ made for AdSense). 

•  A rossz minôségnél is kritikusabb kérdés az, hogy sok esetben a szándékos, gyanús kattintás (click 
fraud) ténye is felmerül az ilyen oldalaknál. Ebben az esetben az a büdzsé, ami a keresôfelületeken haszno-
sulhatna, fölöslegesen fogy el. A jó minôségû weboldalak mellett a többség indokolatlanul van jelen a hálóza-
tokban, ez visszavezethetô az önálló regisztrációs lehetôségre. A hirdetési rendszerek kezdeti szûrés nélkül 
engedik a tartalomhálózatba való csatlakozást. (Ma már az ETARGET-ben is automatikus a szerzôdéskötés 
folyamata, bár a manuális jóváhagyás még megmaradt a rendszer oldaláról.)

•  Hibás összerendelés. A hirdetési rendszerek algoritmusainak kifinomultságától függ, hogy mennyire tudja 
a hirdetô által választott tematikát az adott tartalomhálózati oldal tartalmával összevetni és megállapítani, hogy 
valóban releváns-e a felületen való megjelenés vagy sem. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben 
jelennek meg a tartalomhálózati hirdetések irrelevánsnak tûnô tartalmak mellett. Ennek oka a rendszerek 
„nagyvonalúsága” mellett lehet a magyar nyelv grammatikai sajátossága (agglutináló, toldalékoló struktúra 
és ékezetek használata), amelyet a rendszerek nehezebben tudnak feldolgozni, de a hirdetôk által rosszul 
létrehozott tartalmi célzású hirdetési csoportok is okozhatják.

Tudni kell jól célozni

A PPC kampányok tervezése során két kérdés merülhet fel, amely indokolhatja a keresôre vagy a tartalomháló-
zatra való célzás kiválasztását: az interneten jelen lévô teljes célcsoportunkat szeretnénk elérni, vagy annak csak 
azt a szegmensét, aki adott pillanatban a keresômotorokat használja releváns információ felkutatására? Ter-
mészetesen azt is látni kell, hogy a kétféle elérés egészen másfajta motiváltsági szinten lévô felhasználókra 
vonatkozik, így egyértelmûen nem lehet kijelenteni, hogy az egyik fajta célzás jobb és pontosabb lenne, mint a 
másik.

A kulcsszó alapú hirdetési rendszerekben alapvetôen háromféle célzási módra nyílik lehetôségünk: csak keresô 
(vagy keresôk), csak tartalomhálózat, vagy keresô és tartalmi célzás párhuzamosan. A háromfajta célzás 
indokoltsága minden iparágban és akár üzenetenként, termékenként eltérô lehet, azonban mûködtetésük-
ben és felügyeletükben is különbözô feltételeknek kell megfelelni, ha a rendszerek nyújtotta lehetôségeket a 
leghatékonyabban szeretnénk kihasználni.

A hirdetési lehetôségek átfedése tartalmi célzás esetén

Az interneten jelen lévô tel-
jes célcsoportunkat sze ret-
nénk elérni, vagy an nak csak 
azt a szegmensét, aki adott 
pillanatban a ke re sô mo-
to rok  at használja re leváns 
infor máció felkuta tására?

Hirdetés típusa
Eszköz a Google 

AdWords-ben
Eszköz  

az ETARGET-ben

Keresôkre való célzás   
Google keresés  
+ keresôhálózat

Kulcsszavas keresés

Tartalomra való célzás

Kulcsszóval célozható, 
elôre meghatározható 
webhelyeken

Elhelyezés szerinti 
célzás, kulcsszavak 
megválasztásával 

Cikkek mögötti tarta-
lomfüggô linkek

Kulcsszóval nem céloz-
ható, csak a webhelyet 
lehet elôre meghatározni

Elhelyezés szerinti 
célzás, kulcsszó-válasz-
tás lehetôsége nélkül.

Általános linkek

Forrás: saját szerkesztés

1. A tartalomhálózat problematikája
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a. A tartalmi célzás lehetôségei

Az ETARGET és Google AdWords számos beállítási lehetôséget biztosít hirdetôi számára, amiket a tarta-
lomhálózatban megjelenô hirdetések futtatásakor Magyarországon is kihasználhatnak. Bár az alap szemlélet 
azonos, az eszközökben mutatkozik eltérés. A különbségek legerôsebb alapját az adja, hogy a Google ugyan 
nemzetközi szinten sok, jól mûködô funkcióval rendelkezik, a magyar piacon ezek kevéssé használhatóak. Pl. 
a földrajzi célzás esetében 50 km plusz-mínusz még hibahatáron belül van, ami egy ilyen kis ország esetében, 
mint Magyarország, jelentôs eltéréseket okozhat. 

Tartalomhálózati jellegzetességek a Google AdWords és ETARGET rendszerekben, Magyarországon

Tulajdonság Google AdWords ETARGET

Kampányszinten 
érvényes tartalomháló-
zati beállítások

van van

Tartalmi portálok 
listázása

csak az elhelyezésre 
célozható  
kampányoknál

van

Portálok szûrhetôsége 
kampány kezdéskor

nem jellemzô van

Kulcsszó szintû  
eredmények

csak a kulcsszóval,  
elhelyezés szerint  
célzott kampányoknál

van (kivéve álltalános 
linkek)

Webhely szintû  
eredmények

elhelyezés szerint  
célzott kampányoknál

nincs

Kattintás alapú árazás van van

Megjelenés alapú 
árazás

van nincs

Célcsoportot jellemzô 
szavakkal való célzás

nincs van

Nemek szerinti célzás 
közösségi portálon

nincs van

Országon belüli  
földrajzi célzás

elvileg van, sok fenn-
tartással

iwiw.hu, myvip.hu  
megyék szerint

Napon belüli megje-
lenés megválasztása

van van

Kulcsszó-célzás  
nélküli megjelenés

elhelyezés szerinti 
célzással

általános linkek

Kulcsszó szintû  
licitálás kulcsszavas 
célzás esetén

van van

Célzás katalógusokban 
kategóriák alapján

nincs van

Forrás: saját szerkesztés

1. A tartalomhálózat problematikája
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b. Szerkesztési különbségek keresô és tartalmi célzás esetén

A hatékony tartalomhálózati kampányok futtatásához a kampány struktúra minden pontján javasolt a keresôre 
való célzástól eltérô szerkesztési alapelveket alkalmazni.

Kulcsszavak

Alapesetben a tartalmi célzású kampányok is kulcsszavakhoz csatolva jelennek meg (kivétel: ETARGET 
általános linkek, Google AdWords elhelyezés szerinti célzás). A keresôhirdetés esetében a kiválasztott egyedi 
kulcs szavak generálják a hirdetések megjelenését, míg a tartalomra való célzásnál a kulcsszavak nem önmaguk-
ban hordoznak jelentést, a hirdetési rendszerek a szócsoportban található kulcsszavak összessége által hordo-
zott tartalmat tekintik mérvadónak.
Minél szorosabb tematikai egységet alkotnak a csoportban lévô szavak és minél jobban illeszkedik hozzájuk  
a hirdetési szöveg, annál hatékonyabban ismerik fel a rendszerek a hirdetô „szándékát”.

Elkülönítés

Megtévesztô lehet, hogy a hirdetési rendszerek automatikusan bekapcsolják a kétféle célzást, így az adott 
hirdetési csoport ugyanolyan beállításokkal jelenik meg a keresôkben és a tartalmi oldalakon is. Ez ugyan 
leegyszerûsíti a folyamatokat, azonban nagyon sokat ront a tartalmi célzással futó hirdetések teljesítményén. 
A keresôre és tartalomra célzott hirdetéseket egymástól elkülönített kampányokban kell futtatni a Google Ad-
Words-ben és az ETARGET-ben is. Az elkülönítés nemcsak a szerkezetet érinti, hanem gyakran a kulcsszó 
listára is vonatkozik. 

Hirdetési szöveg

A tartalmakat böngészô felhasználóknak nem célja, hogy hirdetésekre figyeljenek, így a keresôfelületekkel el-
lentétben a tartalmak mellett megjelenô hirdetési szövegeknek ki kell tûnniük. Ezeknek az üzeneteknek a célja, 
hogy bevonja egy másik – az értékesítési / vásárlói - folyamatba az olvasót, ezért a hirdetésnek magára kell 
terelnie a figyelmet. Ennek érdekében egyes fórumok szerint a kirívó, erôszakosabb hirdetési szövegek is 
elfogadhatóak, hiszen az olvasókban nincs meg a keresôkre jellemzô aktív érdeklôdés. 

Licitálás

A nagyobb eloszlás miatt a tartalmi hálózatban futó hirdetések többségében alacsonyabb licittel lehet indulni, 
mint a keresôkben. Mivel a keresôre célzott kampány egyedi szinten kezeli a kulcsszavakat, fontos szempont 
lehet, hogy milyen árat határoz meg a hirdetô. A tartalmi célzás esetén – mivel a kulcsszavak egyedisége nem 
jut érvényre – a licitálás alapja a teljes szócsoportra meghatározott összeg. A licitálás emellett fontos szerepet 
játszik abban is, hogy a hirdetés egyáltalán meg tud-e jelenni adott tartalomhálózati oldalon. 

Helyezés

A tartalomhálózati oldalakon megjelenô hirdetések száma a weboldal tulajdonosától függ, meghatározhatja, 
hogy az oldalon belül hol és hány darab hirdetés kapjon helyet. Emiatt fontos, hogy a tartalmi hálózatra cél-
zott hirdetések milyen pozícióban szerepelnek átlagosan, ha a hirdetés nem éri el a szükséges pozíciót, akkor 
kieshet az adott felület hirdetései közül.

1. A tartalomhálózat problematikája

A keresôre és tartalomra cél-
zott hirdetéseket egy más tól 
elkülönített kampá nyokban 
kell futtatni. 
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Keresôk Google AdWords

Google Google AdWords

OK Google AdWords

Goliat ETARGET

Tango ETARGET

Heuréka ETARGET

Kurzor ETARGET, (CTnetwork)

Altavizsla
ETARGET,  
Google AdWords  
(tartalomhálózat részeként)

Forrás: saját szerkesztés

2. Google AdWords, ETARGET - Együttélés vagy 
verseny?
Az ETARGET magyar keresôpiacra való belépése nagyon jó idôben történt 2004-ben, ekkor a még  
nagyobb piacokra koncentráló Google nem tett lépéseket az itteni pozíciójának kialakítása érdekében.  
Bár az ETARGET keresôkben való versenyzési esélytelensége már akkor is nyilvánvaló volt,  
a portálhálózatának bôvítése érdekében jókor tett meg hatékony lépéseket. Így ma (még!) elmondhatjuk, hogy a 
PPC hirdetésekkel megcélozható ETARGET-es tartalmi oldalak jobb lehetôséget nyújtanak a hirdetôk számára, 
mint a Google AdWords-höz kapcsolódó site-ok.

a. Keresôk

A Google keresômotorja ma már megkérdôjelezhetetlenül vezetô pozícióban, sôt monopol helyzetben van 
Magyarországon, az [origo] keresôje, az OK.hu mögé való beépüléssel 90% fölötti piaci részesedés tudhat 
magáénak. 

Az ETARGET-nek saját keresôje nincsen, összefogja a keresési piacból minimálisan részesedô további 
keresôket, a hirdetéseket az ô felületükön jeleníti meg. A Google után a legnépszerûbb, információk közötti 
eligazodásra használt rendszer a Startlap, amely azonban nem keresô, hanem tematikus linkgyûjtemény. A 
Startlap oldalain 2008 decemberig az ETARGET szolgáltatta a hirdetéseket, mostantól azonban a Sanoma 
és a Google együttmûködése alapján AdWords hirdetések jelennek meg rajta és a Startlap alapértelmezett 
keresôje is a Google lett.

A hagyományos értelemben vett keresôhirdetések piacát szinte teljes egészében a Google és annak kulcsszó 
alapú hirdetéskiszolgáló programja, a Google AdWords uralja. 
A hazai legfontosabb keresôk felületein az alábbiak szerint osztoznak jelenleg a PPC alapú hirdetési rendszerek.

PPC hirdetôk megoszlása a magyar keresôk felületein

Google ke re sômotorja ma 
már megkérdôjelezhetetle-
n ül ve zetô pozícióban, sôt 
mo nopol helyzetben van Ma-
gyar or szág on.

2. Google AdWords, ETARGET - Együttélés vagy verseny?

Az ETARGET mögötti „legerôsebb” keresô, a 2006 
óta mûködô Tango, 2008 decemberében megszûnt.
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b. Tartalomszolgáltatók

A keresôk találati listáján megjelenô hirdetések száma korlátozott. Egyre több hirdetô versenyez a rendelke-
zés re álló 5-10 pozícióért. Ezzel szemben a tartalomhálózat képes bôvülni és mindenféle tematikai körben 
van lehetôség egyre több felhasználó elérésére. Az ETARGET nem tud, és nem is akar versenyezni a Google 
keresôkben elért pozíciójával, viszont jelentôs lépéseket tett a hirdetési rendszerekhez kapcsolódó weboldalak 
hálózatának minôségi bôvítése érdekében. Míg a Google a keresômotorok találati oldalain megjelenô PPC 
hirdetésekben betöltött pozícióját megerôsítette és a magyarországi tartalmi hálózat alakulását jelen tôsen nem 
koordinálta, az ETARGET fontos kizárólagos szerzôdéseket kötött meg tartalomszolgáltatókkal.

A tartalomhálózati célzásnak az egyik elônye a széleskörû elérés lehetôsége. Ennek megvalósulásához fon-
tos, hogy a magyar internetezô közösség által leggyakrabban látogatott weboldalakon jelen tudjanak lenni  
a kulcsszó alapú reklámszolgáltatók tartalomra célzott hirdetései. 2008-ban „a Szonda Ipsos és a Gemius Hun-
gary által készített gemius/Ipsos Audience online közönségmérés eredményei alapján az év elsô hónapjában 
a Google.hu volt Magyarországon a legnagyobb látogatottságú oldal, közel 2,9 millióan keresték fel legalább 
egyszer január folyamán.” A látogatottsági számok alapján Google keresôjét az iwiw.hu majd a startlap.hu 
követi a népszerûségi listán. Az alábbi táblázatban az 50 leglátogatottabb weboldalból 22 található meg, abból 
a szempontból értékelve, hogy van-e rajtuk lehetôség az ETARGET vagy az AdWords rendszeren keresztül 
PPC alapú hirdetések megjelenítésére. (Az oldalak kiválasztása szubjektív szempontok alapján történt, célja az 
összehasonlítható kontextus megteremtése. Az 50-es listán elért helyezéseket a táblázat elsô oszlopa jelöli.)

ETARGET és Google AdWords keresô és tartalmi jelenlét a legnépszerûbb magyar portálokon*

A tartalomhálózat képes bô-
vülni és mindenféle temati kai 
körben van lehetôség egyre 
több felhasználó elérésére.

2. Google AdWords, ETARGET - Együttélés vagy verseny?

Helyezés 
(Gemius/Ipsos Audience:  

50 legnépszerûbb weboldal) 
Weboldal Google jelenlét ETARGET jelenlét

1 google.hu igen nem

2 iwiw.hu

nem (bár a Google webhely 
választó eszközének listájában 
szerepel a nyitóoldal, de 
hirdetések megjelenítése nem 
történik)

igen, általános linkekkel

3 startlap.hu (Sanoma) nem igen igen nem

4 freemail.hu nem igen, általános linkekkel

5 youtube.com
igen (Magyarországon 
elvétve, mert még nemzetközi 
versenybe kell beszállni)

nem

6 origo.hu
nem (kivétel homeopatia.
origo.hu aldomain-en az aktuá-
lis adatok alapján)

igen

8 myvip.com nem igen, általános linkekkel

13 index.hu nem igen

15 g-portal.hu néhány aldomain-en több aldomain-en

16 port.hu nem nem

17 citromail.hu nem igen

18 blog.hu néhány aldomain-en több aldomain-en

21 nlc.hu nem igen igen nem

22 atw.hu néhány aldomain-en néhány aldomain-en

Forrás: saját szerkesztés
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*A toplista tetején a Google.hu, az iWIW.hu és a Startlap.hu < http://www.szondaipsos.hu /hu/hirlevel/hirlgiatop50>

*Megjegyzés: a tartalmi hálózaton való megjelenési helyek „ellenôrzése” nehéz feladat. A valós állapot feltérképezését nehezíti, hogy folyama-
tosan változik a hálózatokban lévô weboldalak és megjelenési helyek száma.
Eszközök lehetnek az ETARGET portállistája, a Google AdWords webhelyre célzott kampány létrehozásakor használható tematikák alapján 
rendezett domainlistája, valamint a „manuális” ellenôrzés. Azonban bonyolítja az értékelést az, hogy sok esetben csak valamely aldomain, vagy 
aloldal szolgáltat hirdetési helyet. 
Az ingyenes tárhelyszolgáltatók és blogmotorok domainjei számos weboldal esetében erôsítik a fô domain népszerûségi helyezését, azonban a 
Google AdSense-be vagy az ETARGET hálózatába való csatlakozásról ezen weboldalak üzemeltetôi egyénenként döntenek!

Bár a Google - Sanoma együttmûködés módosította a megjelenési lehetôségeit, összességében az ETARGET 
a közel 1900 weboldalt tartalmazó hálózatával (a keresôpiac jelenlegi állapotában) még erôsebb jelenléttel 
rendelkezik a felhasználók elérésének szempontjából a tartalmi oldalakon, mint a Google AdWords rendszere.

2. Google AdWords, ETARGET - Együttélés vagy verseny?

Helyezés 
(Gemius/Ipsos Audience: 50 

legnépszerûbb weboldal) 
Weboldal Google jelenlét ETARGET jelenlét

23 sg.hu igen igen

26 forum.index.hu nem (de a forumkeres.hu-n 
igen)

igen

27 vatera.hu igen nem

29 expressz.hu igen igen

33 fn.hu nem igen igen nem

45 ok.hu igen nem

46 hirkereso.hu igen nem

48 hazipatika.com igen nem

Forrás: saját szerkesztés

Az ETARGET a közel 1900 
weboldalt tartalmazó háló-
zatával (a keresôpiac jelen-
legi állapotában) még erôs-
ebb je len léttel rendelkezik 
a f e l  hasz ná lók elérésének 
szem pontjából a tartalmi ol-
da lakon, mint a Google Ad-
Words rendszere.
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Összegzés

Az Arcus Search a legnagyobb független hazai interaktív ügynökség, az  
Arcus Interactive Group keresômarketing specialistája. Elôdcége, a 2002-ben 
alapított Arcanian Consulting a magyarországi keresômarketing piac legrégebbi 
szereplôje. Mind az ETARGET, mind a Google ügynökségi minôsítésének tulaj-
donosaként a keresômarketing megoldások teljes körû palettájával szolgálja ki 
ügyfeleit.

Vándor Eszter, a fenti tanulmány szerzôje közel négy éves gyakorlati tapasztalat-
tal rendelkezik a keresôhirdetési rendszerek mûködtetésében. Jelenleg az Arcus 
Search SEM tanácsadójaként dolgozik.

Konklúzió
A tanulmány során bizonyítottuk, hogy a tartalomhálózat a hirdetôk és a potenciális látogatók szempontjából 
is önálló, az összevont platform ellenére független - szemléletében és mûködésében is jelentôsen eltér - a 
hagyományos keresôhirdetéstôl. Ez a tény új megvilágításba helyezi a Google és ETARGET magyarországi 
„versenyhelyzetét”.

A magyar keresôpiacon a Google AdWords erôssége a keresôben, míg az ETARGET-é a széleskörû tartalom-
hálózatban rejlik.

A keresôfelületekre célzott megjelenésrôl bizonyos piaci szegmensekben a hangsúly folyamatosan átterelôdik 
a tartalomhoz illesztett hirdetésekre. A leghatékonyabbra leszûkített megjelenés helyett a célzott, ugyanakkor 
rendkívül széleskörû elérés felé mozdulnak a piaci igények. Ennek oka, hogy bizonyos termékek és üzenettípu-
sok esetében a szigorúan célzott keresôhirdetések nem hoznak eredményt. 

A keresôfelületek elsô találati oldala mindig EGY oldal marad. Manapság már alig van olyan vezetô iparág, 
amely ne képviseltetné magát kulcsszavakra megjelenô hirdetéssel a keresôkben. Ez az egy (maximum három) 
találati oldal rövid idôn belül megtelik hirdetésekkel, a piac bôvülésével párhuzamosan. A lehetôségek kiterjesz-
tése csak egy irányba mutathat, ez pedig a tartalmi hálózatra való célzás. A piac megváltozott, változnia kell 
a szemléletnek is, hogy a hirdetôk magas elvárásainak megfelelô megoldásokat tudjon felmutatni a kulcsszó 
alapú online reklám, ezzel kiérdemelten minden integrált online kampányban szerepet kaphasson az eszköz.


