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Online marketing

Online reklámozás

Display hirdetések



Az online reklámozás előnyei

 Az online reklámozás előnyei az alábbi négy pontban 

foglalható össze:

 Pozícionálhatóság

 Nyomon követhetőség

 Biztos célba érés és rugalmasság

 Interaktivitás



Pozícionálhatóság

 Az online reklámozás merőben új pozicionálási 
lehetőségeket kínál

 Hirdetésünk fókuszaként választhatók

 egy adott vállalat felhasználói

 cégek tevékenységi körének kódja

 földrajzi terület

 nemzetiség

 adott napszakban internetező személyek

 a számítógép típusa

 a böngésző típusa

 De akár a felhasználó ízlését és hálózati magatartását is 
figyelembe vehetjük



Nyomon követhetőség

 A marketingszakemberek könnyen nyomon követhetik, 

hogy a felhasználók miként lépnek kapcsolatba az általuk 

képviselt márkákkal

 Megtudhatják, hogy mi a fontos a már meglévő, illetve 

jövőbeli ügyfeleik számára

 Pl.: az autógyártó megfigyelheti, miként haladnak 

végig látogatói a honlapján, így megtudhatja, hogy 

a biztonsági berendezések vagy az extrák 

képviselnek nagyobb értéket az emberek 

szemében

 A reklámozók mérhetik a reklám által kiváltott válaszok 

számát is

 A reklámfelületre történő kattintások

 Vásárlások száma



Biztos célba érés és rugalmasság

 Az interneten minden reklám 24/7 elérhető

 Bármikor el lehet indítani, megváltoztatni vagy akár 

leállítani egy új reklámkampányt

 A hirdetők napi szinten követhetik a reklámkampány 

alakulását

 Ha úgy látják, hogy valami nem a reményeiknek 

megfelelően alakul, rögtön megtehetik a szükséges 

lépéseket

 Az írott sajtóban leghamarabb a következő számban van 

lehetőség módosításra

 A televízió esetében a reklámok magas előállítási költsége 

nagyban behatárolja a mozgásteret



Interaktivitás
 A reklámozók célja az, hogy a potenciális vevőket 

megismertessék egy márkával vagy egy termékkel

 Interneten keresztül a fogyasztók alaposabban 
megismerhetik a terméket, kipróbálhatják, vagy akár 
rögtön meg is vásárolhatják

 Szoftverreklámot például érdemes közvetlenül oda 
linkelni, ahonnan rögtön le is lehet tölteni a program 
demóverzióját

 Ha valakinek megtetszik a program, ott helyben a 
birtokosává válhat

 Más médiumok esetében nem ennyire zökkenőmentesen 
jut el a fogyasztó az információszerzés szakaszától a 
vásárlási döntésig



Trendek a reklámpiacon
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DISPLAY hirdetések - Banner

Példák banner típusokra: http://demo.adverticum.com

http://demo.adverticum.com/


Display hirdetések – közösségi 

média hirdetések
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Display hirdetések 

–

közösségi média 

hirdetések
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