
A Kaméleon
Reklám
bemutatja



Az arculat
megmutatja,
ki vagy.



Prokarióták

3.5 Milliárd év



Kambrium

542 Millió év



30.000 éve 



Napjainkban



Ma



Elon Musk:    PayPal,  SpaceX, Tesla



Holnap?





A látás csak észlelés… 

minden a 

fejben dől el.













Mit jelent 

az a szó, hogy

víz?







… és, ha azt mondom

Rio?



… és, ha azt mondom: Rio?

Manuel Antonio 

Alvares de Azevedo
Költő, a XIX. századi második 

brazil romantikus költőnemzedék 

jelentős alakja.





Arculat



Mikor beszélhetünk arculatról?

Ahogy létrehoztuk azonnal…az ismertség persze más kérdés.

Nem függ a termék jelentőségétől, nem számít a szín és a forma. 

Vannak persze jellegtelenebb kategóriák, ahol nehezebb maradandót

alkotni és vannak, amik társadalmi és gazdasági okokból sikeresekké válnak.









Minek lehet 

arculata?



rokker iparvárosdiktátor 

Magyar

nyugdíjas

Az élve

felfalás réme



iparvárosdiktátor 

Magyar
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iparváros

Magyar

nyugdíjas

Az élve

felfalás réme



Magyar

nyugdíjas

Az élve

felfalás réme



Az élve

felfalás réme





Minek lehet arculata?

Arculata, jelképe mindennek van. Nem csak árucikkeknek,

szolgáltatásoknak, hanem a kommunikációnak, eszméknek, viselkedési

formáknak, sőt szakmáknak és személyeknek is. 

A csavar az, hogy a háttérben mindig van valamilyen termék

… így végső soron közvetve, vagy közvetlenül eladásról szól.

























Én kérek 

elnézést!













romantika



szenvedély







Az arculat születése

Arculattal az emberiség már történelmének hajnala óta

foglalkozik:

szertartás, temetkezés, címer…







Abraham Lincoln 

1809-1865

Teddy bear





Amikor még nem 

kabala, közel 400 kiló, 

agresszív, és nagyon 

büdös… még jó,

hogy fél évet alszik.
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…akár használati 

tárgyaknak is lehet,

amik formájuk, 

színük és anyaguk

szerint kategóriákat

jelölnek ki.

Az arculat születése











Elengedhetetlen egy társadalmi, 

gazdasági háttér, amiben létrejött, és

egy kultúrkör, ami támogatja. 









Sasha Pivovarova



Sasha Pivovarova





Leukipposz lányainak elrablása

Rubens 1618 



Mi a célunk 

az arculattal? 



Mi a célunk az arculattal?



Mi a célunk az arculattal?

Ezzel fejezzük ki hovatartozásunkat és így határoljuk el magunkat

másoktól (csoportoktól, vagy akár egyénektől). 













Mikor lesz 

az arculatból 

márka?



Mi a márka? 

Egy név, kifejezés, jel, szimbólum, 

dizájn, illetve ezek kombinációja, 

amelynek célja, hogy egy eladó vagy 

eladói csoport termékét, szolgáltatását 

azonosítsa, és megkülönböztesse a 

versenytársakétól.



gumicukor 

arculat



gumicukor 

márka







A márka 

fogyasztó függő, 

az arculat nem.









Készítsünk
arculatot!

… na jó.



Sztereotípiák
segítenek

3 Millió éve tanuljuk,

használjuk ki!



A szín
fontossága

Harmonizáljon

a tartalommal!



A szín fontossága

A színkommunikáció  az emberiség egyik legrégebbi 

eszköze, nem is kell tanulnunk, a génjeinkben van. 

Nagyon mélyen kódolt, már a kétévesek is tudják. 

Ez a terület az egyik legegységesebb egy régión 

belül… mert persze a vörös mást jelent a dzsungelben, 

és mást a mobil kommunikációban.



















Mobil szolgáltató

Érzelem

Autó

Hangulat  

Minőség  

Szertartás 

Élelmiszer  

Mozgalom   

Természet 



A Betű
jelentősége

Önálló jelentéssel bír



A betű jelentősége

A betűk mára kategóriákat jelölnek ki. A színekkel 

ellentétben ez tanult folyamat eredménye, és együtt 

fejlődött az emberi kultúrával. 

































A forma
ereje

Aki ebben jó, 

mindent visz:-)



















A stílus
ereje

Mindezek

egyben.















… ha kész
az arculat,

kommunikáljunk!



A ravasz 

marketing már 

nem menő.

















Kell 
egy jó sztori

… mert a bizalom 

a legfontosabb



Kell egy jó sztori!

A terméknek 

tartalmában, 

és kiállásában is 

sugallni kell 

a szakértelmet, 

és hitelességet. 

Legyen ismerős 

a fogyasztónak, 

keltse azokat 

a pozitív érzéseket, 

amiket a kategória 

jelent.



4P

4C … és szorzatai

Tartalom marketing

… na jó. Akkor most építsünk közösséget!



„Emotion drives
through loyalty, loyalty

drives business.”

inbound  marketingPUSH PULL



kell egy jó sztori

idegen látogató marketing eladás vásárló

Inbound marketing

• SEO
• Cikkek
• FB posztok
• PPC 
Pay Per Click

• Whitepaperek
• Kutatások
• Letölthető 

fájlok

• Marketing 
Qualified Lead

• Edukáció
• Szakértői 

videók
• Ötletek, 

tippek, best 
practice-ek

• Sales
Qualified
Lead

• Crossell, 
upsell

A sales jellegű célok eléréséhez végig kell járni ezt a lépcsőt.



Crossell! 
Upsell! 
Harry Potter varázsol



kell egy jó sztori Építkezhetünk 

történelmi, 

kulturális bázison…



idegen látogató marketing eladás vásárló

Az Ellenzéki Kör 
elfogadta március 12-én 
tartott gyűlésén 
Irinyi József által 
fogalmazott 12 
pontból álló kérvényt.
13-án kitör a bécsi 
forradalom.
14-e Pilvax kávéház.
Petőfi még éjjel megírja 
a Nemzeti Dalt.

15-én reggel nyolckor 
Jókai Mór felolvassa a 
12 Pontot, Petőfi 
elszavalta a Nemzeti 
Dalt a jogi, orvosi 
egyetemeken, mérnöki, 
és bölcsész karon… 
majd a Nemzeti 
Múzeumnál.
Landerer röplapokat 
nyomtat
Táncsics Kiszabadítása
Bánk bán előadása

Az események hatására 
V. Ferdinánd meghátrál.
17-én megalakul a 
Batthyány kormány.
Cenzúra eltörlése, 
sajtószabadság.
Jellasics offenzíva miatt a 
kormány népfelkelést 
hirdet… szeptember 
29-én Pákozdnál 
megállítják az ellenséget.

Országos Honvédelmi 
Bizotmány
Kossuth Lajos
Görgei Artúr
Toborzások.

Második bécsi 
forradalom.
Székelyek felkelése.
Tavaszi hadjárat.
Nemzetiségek 
csatlakozása.

• SEO
• Cikkek
• FB posztok
• PPC

• Whitepaperek
• Kutatások
• Letölthető 

fájlok

• Marketing 
Qualified Lead

• Edukáció
• Szakértői videók
• Ötletek, tippek, 

best practice-ek

• Sales Qualified 
Lead

• Crossell, 
upsell 



Viktória királynő 

1819-1901

A sztori alapja 

lehet személyes…





… vagy építheti 

az utókor.



Alapot adhatnak 

a trendek régen…



… és ma.





• Kormányok

• Zöld szervezetek

• Nagyvállalatok

• Magánszemélyek









…sztori
nem a mi sztorink.

csenők

Mások története





3in1
tartalom folyamat
eredetileg jelenleg





3in1

1. Azonnal sós az étel

2. Sós marad, 

míg el nem fogy

3. Minden más étel is 

sós lesz tőle



3in1

1. Azonnal büdös a szád

2. Még másnap is távol 

tartja a kollégákat

3. Mindenki szerint 

nagyon büdös







Divatház New York



Divatház Bag





Fradi gyümölcsös ízű gabonapehely célcsoport



A pálinkának is 

van arculata és 

éppen változik…



Változik 

a fogyasztási 

alkalom…









Változnak 

az eszközök







Változik 

a célcsoport







Változik 

Az alapanyag…









Változik 

a gyártás…









Változik 

az arculat













Változik 

a marketing…











A megjelenés, 

összességének
az elemek

testreszabott
használata.










