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Gyere el az eredeti X. Magyar Marketing Fesztiválra 
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Bemutatjuk a 2023-as üzleti- és marketingtrendeket! 1500+ döntéshozó, 20+ 
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Bevezető 

Kiadványunkat 10 éve szerkesztjük, ezzel a Marketing Trendriport Magyarország 

egyik legnagyobb és legösszetettebb marketingtrendeket előrejelző tanulmánya lett 

az évek során. Továbbra is díjmentesen! 

Fontos tudni, hogy iparági tanulmányok, mutatók és statisztikák sok esetben 

csak a globális piacra találhatóak, így többnyire mi is globális változásokat, 

mutatókat használunk. Ez gyakorlatilag csak előny, hiszen a hazai marketing is a 

nyugati tudásból inspirálódik. Ennek ellenére, ahol tudtunk, magyarországi 

statisztikákat is használtunk. 

Olyan is előfordulhat, hogy egy tavalyi trend idén vagy idén is kifejti hatását, ilyenkor 

ezt a trendet aktualizálva újra megjelentetjük. 

Megjegyzendő, hogy a legfontosabb trendek bemutatása mellett számos, üzletileg 

és marketing szempontból fontos trendről nem esik szó, mert olyan hosszúvá tenné 

a kiadványt, hogy az már élvezhetetlen lenne. 

Ezért ez a kiadvány csak ELŐFUTÁRA az éves nagy rendezvényünknek, a 

Magyar Marketing Fesztiválnak, ahol 2023.01.19-én, tizedik alkalommal, 30+ 

legfontosabb területen, a 30+ – szerintünk legjobb szakértő – beszél a 2022-es 

tapasztalatokról, tanulságairól és a 2023-as, várható trendekről, kihívásokról. Idén 

egy új betétprogrammal: „Női vállalkozók találkozója 2023”. 

Figyelem! A tanulmányt folyamatosan, legalább havonta frissítjük, és 

változáskor újra küldjük Neked! 

Tanulmányozd minden frissítés után, és készülj fel ezekre a marketingtrendekre, 

mert valódi üzleti előnyt jelenthet! 

Miklovicz Norbert 
Alapító-főszervező, 
a kiadvány főszerkesztője 
Magyar Marketing Fesztivál 
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Hosszú távú együttműködés influencerek és márkák között 

A szájról szájra terjedő reklám, vagyis barátaink és ismerőseink ajánlása a 

marketing minden formája közül a legeredményesebb – a vásárlók 86%-a tartja 

hitelesnek ezeket az ajánlásokat.1  

Nem meglepő tehát, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel próbálnak ki 

egy terméket vagy szolgáltatást, ha valaki, akit ismernek és akiben megbíznak, 

ajánlja azt. Az elmúlt években a hagyományos influencermarketing is pontosan ezt 

a koncepciót alkalmazta, kihasználva a digitalizáció előnyeit. 

A marketingszakemberek 93%-a2 használja az influencermarketinget különböző 

célokra, többek között: 

- a márka ismertségének növelésére; 

- bizalom és tekintély kiépítésére; 

- célközönségük elérésére; 

- konverziók növelésére; 

- leadek generálására. 

Bár a közösségimédia-marketingnek ezen formája nem újdonság 2023-ban, az 

igazán sikeres márkák megragadják a lehetőséget, hogy minél hitelesebb 

kapcsolatokat építsenek ki célközönségükkel hosszú távú 

„márkanagykövetek” kinevezésével.  

Ez a kölcsönösen előnyös influencer-márka kapcsolat lehetővé teszi a márka 

számára, hogy tartós kapcsolatokat építsen ki megbízható influencerpartnereivel, 

míg az influencerek is megőrizhetik a közönségük bizalmát azáltal, hogy kevesebb, 

ám jól bevált, minőségi márkát népszerűsítenek. 

Ahogy azt a 2022-es trendriportban is megírtuk, az A kategóriás influencerek 

hitelessége nagyot zuhant az elmúlt évek alatt, hiszen egy-egy profil már nem 

                                                           
1 Referral Candy (Forrás: https://www.referralcandy.com/blog/word-of-mouth-marketing-strategy) 
2 Influencer Marketing Hub (Forrás: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-statistics/) 
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más, mint egy emberekkel díszített bulvár termékkatalógus. Ennek megfelelően 

2023-ban is tovább folytatódik a mikroinfluencerek (akik kevesebb mint 100 ezer 

követővel rendelkeznek) és a nanoinfluencerek (1–10 ezer követő) felemelkedése. 

A mikroinfluencerek ugyanazt a feladatot látják el, mint egy hagyományos influencer, 

de kisebb léptékben: ők olyan kevesebb követővel rendelkező felhasználók, akik a 

szponzorált, részleteibe menően eltervezett hirdetések helyett hiteles, autentikus, 

vizuális bejegyzésekkel reklámozzák a termékeket. 

A nagy közösségi médiával foglalkozó cégek – mint a Later és a Fohr – kutatásai 

szerint a mikroinfluencerek rendelkeznek a legmagasabb elkötelezettséggel. Tehát 

az ő táboruk a legjobban aktivizálható, és a nagysághoz mért lojalitás itt a 

legjobb. Még pontosabban meghatározva, a 25 000 alatti követőszámmal 

rendelkező influencereknél (témától függetlenül) a legnagyobb az interakció és az 

elköteleződés követőik részéről. 

A magyar mikroinfluencerek általában 10 000-nél kevesebb követővel rendelkeznek. 

Az alacsony számoktól azonban nem kell megijedni, hiszen az 1000 követővel 

rendelkező influencerek 85%-kal nagyobb elkötelezettséget generálnak, mint a 100 

000 követővel rendelkezők!3  

A mikroinfluencerek közönsége általában felettébb homogén összetételű, hasonló 

témákban érdekelt, ezért ez kiváló módja lehet egy bizonyos célcsoportra való 

célzásnak. A Hubspot felmérése szerint a megkérdezett fogyasztók több mint 82%-a 

nyilatkozott úgy, hogy vásárolt már mikroinfluencerek által ajánlott terméket.4 

  

                                                           
3 Impact plus (Forrás: https://www.impactplus.com/blog/power-of-micro-influencers) 
4 Hubspot (Forrás: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-work-with-influencers) 



 

„Ha Január, akkor 
Marketing Fesztivál!” 

2023.01.19. – www.marketingfesztival.hu 
 

Live streaming és videóalapú tartalmak 

A videóalapú tartalom a közösségimédia-marketing kulcsfontosságú területévé válik, 

mivel a statikus bejegyzésekhez képest hosszabb ideig képes lekötni a néző 

figyelmét. 2023-ban minden sikeres márkának elengedhetetlen lesz beépítenie a 

rövid videóformátumot az eszköztárába, ami kiválóan elősegíti az engagement 

(bevonódás) és a márkaismertség növelését a millenial (1980-as és 1990-es 

években születettek) és a Z generáció (1990–2010-ig születettek) körében. 

2022-ben továbbra is a YouTube bizonyult a legnépszerűbb videómegosztó 

platformnak (88%) a marketingesek körében, ezt követte második helyen a 

Facebook (76%), majd harmadikként a LinkedIn (66%).5 

A tavalyi trendriportban szó esett a Twitch (live streaming platform) 2021-es, a 

pandémia alatti ugrásszerű felemelkedéséről is. Ám meglepő módon 2022-re 

nemhogy növekedés, hanem csökkenés volt tapasztalható a rendszeres Twitch-

nézők számában: a 2021-es 2,78 millió felhasználóból 2022-re 2,66 millió maradt 

hűséges a platformhoz. 

                                                           
5 Oberlo (Forrás: https://www.oberlo.com/blog/video-marketing-statistics) 
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A live stream műfaja azonban továbbra is feltörekvő marketingtrendnek bizonyul: a 

http://data.ai kutatása szerint a fogyasztók 2021-ben körülbelül 548 milliárd órát 

töltöttek live streamek nézésével mobileszközökön keresztül, ami rendkívüli 

növekedés a 2020-as 482 milliárd órához képest.  

Az élő közvetítés az influencermarketinggel párosítva lehetővé teszi a potenciális 

ügyfeleknek, hogy a stream chat felületén keresztül kapcsolatba lépjenek a terméket 

ismertető influencerrel, és akár a stream nézése közben meg is vásárolják azt. 



 

„Ha Január, akkor 
Marketing Fesztivál!” 

2023.01.19. – www.marketingfesztival.hu 
 

Továbbá, ahogy a 2022-es trendriportban is kitértünk rá, a legfrissebb kutatások 

szerint egy videó értékesítő oldalra történő elhelyezése akár 80%-kal is 

növelheti a konverziós arányt. 
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User generated content, vagyis a felhasználó által generált 
tartalom 

A felhasználók által létrehozott tartalom (röviden: UGC), például egy TikTok trend 

vagy egy ,,taste test” videó (egy ételt a videó készítője megkóstol) a fogyasztó 

szemszögéből mutatja be az adott márkát. Az UGC legfőbb előnye, hogy a 

potenciális fogyasztók nem magától a márkától, hanem más, már meglévő 

fogyasztóktól szereznek információt egy termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatban.  

Mivel az emberek 2,4-szer nagyobb valószínűséggel bíznak más fogyasztók 

véleményében, mint a márka hirdetésében6, az UGC rendkívül hatékony módja 

lehet a márkával kapcsolatos bizalom kiépítésének.  

Az unboxing vagy review videók, márkanevet használó hashtagek és tagek 

mind kiváló példák arra, hogy a márkák hogyan tudják elérni és kihasználni a 

felhasználók által generált tartalmakat. 

Az UGC előnyeinek egyik első kiaknázója a kanadai sportruhamárka, a LuLuLemon 

volt. Arra kérte követőit, hogy osszanak meg magukról olyan tartalmakat, melyeken 

a cég termékeit viselik, és használják posztjaikban a #thesweatlife hashtaget. Ez 

nemcsak a könnyen kereshető UGC kincsesbányát eredményezett a LuLuLemon 

számára, hanem organikusan növelte a vállalat márkaismertségét és elérését a 

közösségi médiában. 

  

                                                           
6 Business Wire (Forrás: https://www.businesswire.com/news/home/20190220005302/en/Stackla-Survey-Reveals-Disconnect-
Between-the-Content-Consumers-Want-What-Marketers-Deliver) 
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Koherens vásárlói élmény és omnichannel marketing 

Az ügyfelek 2023-ban személyre szabott, saját igényeiknek megfelelő vásárlói 

élményt várnak el. A marketingszakembereknek el kell kerülniük, hogy csak a 

kampányok teljesítményével csatornánként elkülönítve, önállóan foglalkozzanak, 

mivel a fogyasztók nem csak egyetlen eszközön vagy csatornán keresztül lépnek 

kapcsolatba a márkákkal. (Pl. Facebook-hirdetésből ismerünk egy márkát, de egy 

Ads-hirdetésben látott akció hatására és/vagy barátunk ajánlására vásárolunk.) 

2023-ban a sikeres márkák arra fognak törekedni, hogy pontosan meg tudják jelölni 

a konkrét fogyasztó és márka közötti interakciókat a customer journey (fogyasztói 

úttérkép) során, és a teljes élmény összképére kell összpontosítaniuk, nem pedig 

egy konkrét kampányra. 

A felhasználói élmény jobb megértésének egyik módja a customer journey 

létrehozása. Ez vizuálisan ábrázolja, hogyan cselekszik, gondolkodik és érez a 

vásárló a vásárlási folyamat egyes lépései során, és értékes eszköz lehet egy 

koherens élmény megteremtésében. 

A felhasználói élmény (user experience, UX) arra utal, hogy egy fogyasztó hogyan 

érzi magát, amikor interakcióba lép egy márkával. A jó felhasználói élmény pozitív, 

kielégíti a felhasználó igényeit, és ezáltal a fogyasztó hűséges marad a termékhez 

vagy márkához. 

A weboldal vitathatatlanul a kis- és középvállalkozások egyik legfontosabb 

marketingeszköze, és egy nagyszerű felhasználói élmény nagyban hozzájárulhat 

ahhoz, hogy meggyőzze a márkával ismerkedőket, hogy vásárlókká váljanak.  

A weboldal megtervezésekor ügyeljünk arra, hogy az összkép könnyen átlátható, 

egyszerűen navigálható legyen, és ne terhelje túl sok információval a felhasználókat.  

2023-ban elengedhetetlen, hogy a weboldal mobilra is optimalizálva legyen, 

különösen azért, mert 2022-ben a weboldalak forgalmának 60,66%-át a 
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mobiltelefonok generálták, míg az asztali számítógépek és tabletek mindössze 

39,34%-át.7 

Néhány érdekes statisztika a 2022-es trendriportból, ami idén is megállja a 

helyét:  

 A felhasználók 50%-a nem szívesen vásárol olyan márkától az interneten, 

amelynek szegényes a mobiloldaldizájnja. (Think With Google) 

 Az okostelefon-használók 33%-a azonnal átmegy egy másik cég honlapjára, 

ha a keresési szándékuk (pl. keresnek egy kimondott terméket az oldalon) 

kudarcba fullad. 

 A Forrester jelentése szerint minden UX-be fektetett 1 $ 100 $-t hoz vissza. 

 A felhasználók 54%-a frusztrációt érez, ha egy oldal mobilbetöltési sebessége 

lassú. A frusztráció általában nem segíti a vásárlást. (Think With Google) 

 Az okostelefon-felhasználók 60%-a egy keresés után azonnal felveszi a 

kapcsolatot a kiválasztott céggel, ha lehetősége van rá. Akár már a keresési 

találati oldalon keresztül, a megjelenő telefonszámot használva. (Think With 

Google) 

 Az okostelefon-felhasználók 39%-a jobban szeret böngészni és vásárolni egy 

natív mobilalkalmazáson, mert gyorsabbnak és egyszerűbbnek gondolja a 

vásárlást. (Think With Google)  

Néhány példa a 2023-as UX trendekre: 

 tolakodó reklámoktól és előugró ablakoktól mentes weboldalak; 

 hangvezérelt interfészek; 

 animált elemek; 

                                                           
7 Tech Jury (Forrás: https://techjury.net/blog/mobile-vs-desktop-usage/) 
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 „Scrollytelling”, avagy egy történet elmesélése, ahogy a felhasználó lefelé 

görget; 

 merész színek használata; 

 rövid videós tartalmak. 

 

30+ TOP-téma, 30+ TOP-előadó, 1 nap alatt. 

 

2023.01.19.: Bemutatjuk a 2023-as év üzleti- és marketingtrendjeit! 30+ előadó, egész 

napos kapcsolatépítés (akár 100 új ügyfél), 50+ kiállító, + 1 éves marketing 

klubtagság, „Női vállalkozók találkozója” betétprogram! Ne maradj ki a legnagyobb 

éveleji üzleti- és marketing felkészítésből, készülj fel az előttünk álló év 

kihívásaira! Mennyit ér Neked a céged fejlődése? A felvételek megvásárolhatóak és 

visszanézhetőek! 

https://www.marketingfesztival.hu/?p=trendriport 
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Voice search taktikák a SEO elősegítésére 

A marketingszakemberek kezdik felfedezni a hangalapú keresés (voice search) 

keresőoptimalizálási (SEO) előnyeit is. Ezeket a hangvezérelt digitális 

asszisztenseket – mint például az Apple Sirijét vagy az Amazon Alexáját – arra 

tervezték, hogy rövid, információs kérdésekre válaszoljanak, mint például: „Ki énekli 

a One kiss-t?” és ,,Milyen lesz ma az idő Budapesten?”.  

Az Egyesült Államokban 2021-ben a népesség 36,6%-a használt rendszeresen 

hangvezérelt digitális asszisztenst, ami 12,1%-os növekedés 2017-hez képest. 

 
 

A fogyasztói igényeknek megfelelően az utóbbi években a digitális asszisztensek 

képesek lettek személyre szabottabb kereséseket is feldolgozni, például „Milyen 

kávézók vannak most nyitva a közelemben?” és „Kutyabarát ez a hely?”. 
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A sikeres vállalkozások 2023-ban úgy is tudnak előnyt szerezni versenytársaikkal 

szemben, hogy voice search keresésekre is optimalizált tartalmakat gyártanak 

weboldalukra.  

A szándékon alapuló kérdések megválaszolásához (ilyenek jellemzően a lokális 

keresések) a legideálisabb módszer a kérdés-felelet formátum, vagyis például egy 

gyakran ismételt kérdések szekció létrehozása. Így amikor a potenciális fogyasztók 

hangalapú keresést használnak, gyorsabban kaphatnak jó minőségű, pontos 

válaszokat. 

VR-alapú eszközök és alkalmazások 

2021-ben a Meta (korábban Facebook) bemutatta feltörekvő metaverzumát, ezzel új 

marketingtrendet felállítva az elkövetkező évekre. A virtuális valóság (virtual reality, 

VR) marketing lehetővé teszi a márkák számára, hogy termékeiket vagy 

szolgáltatásaikat VR technológia segítségével reklámozzák, vagyis, hogy szimulált, 

de valósághű élményt hozhassanak létre. 

Több úttörő márka már 2022-ben is sikeresen alkalmazta a kiterjesztett valóság 

(augmented reality, AR) módszerét az ügyfelek vonzására – többek között a 

Sephora Virtual Artist, vagy az IKEA AR alkalmazása. Eddig azonban kevesen 

terveztek teljesen magával ragadó virtuálisvalóság-élményt, amelyhez VR headsetre 

lenne szükség. 

A virtual try-on (virtuális felpróbálás) és a márkázott Instagram-filterek továbbra is 

hatással lesznek a 2023-as marketingkörnyezetre, de várhatóan ennél még 

innovatívabb VR-marketing-taktikák kerülnek majd a középpontba. 
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A társadalmi felelősségvállalás hangsúlyozása 

A fogyasztók 2023-ban várhatóan előnyben részesítik majd azokat a márkákat, 

amelyek társadalmi felelősségvállalást gyakorolnak azáltal, hogy egyensúlyt 

teremtenek a profitgenerálás és a társadalmilag előnyös kezdeményezések között. 

Egy tanulmány szerint az amerikai fogyasztók több mint fele figyelembe veszi a 

márka értékeit vásárlási döntései során.8 Ráadásul a fogyasztók 66%-a hajlandó 

többet fizetni olyan márkák termékeiért, amelyek társadalmi elkötelezettséget 

tanúsítanak.9 

2023-ban a sikeres márkák hangsúlyozzák a társadalmi felelősségvállalásra irányuló 

törekvéseiket marketingkampányaikban, ezzel olyan fogyasztókat vonzva 

magukhoz, akik pozitív változást szeretnének elérni vásárlásaik által. Néhány példa: 

 újrahasznosítható csomagolás népszerűsítése; 

 társadalmi problémákra való figyelemfelhívás; 

 a nyereség egy részének jótékony célokra való fordítása; 

 termékeik adományozása a rászorulóknak; 

 fair trade előmozdítása. 

  

                                                           
8 Forrester (Forrás: https://www.forrester.com/what-it-means/ep15-values-based-strategy/) 
9 Nielsen (Forrás: https://www.nielsen.com/wp-
content/uploads/sites/3/2019/04/Global20Sustainability20Report_October202015.pdf) 
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Interaktív tartalmak 

Mi haszna van a tartalomgyártásnak, ha a célközönségünk nem lép vele 

interakcióba? Az online tartalom végsősoron nem más, mint információ, és a 

közönségünk dönt róla, hogy akarja-e fogyasztani vagy sem. Tehát, hogy márkánk 

töretlenül magas engagement mutatókkal rendelkezhessen, fontos hangsúlyt 

fektetnünk az interaktív tartalmakra. 

Elmúltak a statikus bejegyzések és a passzív tartalomfogyasztás napjai – a 

2023-as internethasználókat elősorban olyan tartalommal lehet megfogni, amely 

figyelmet követel.  

A marketingszakembereknek ezért dinamikus, „kétirányú” élményeket kell 

alkalmazniuk, amelyek ösztönzik célközönségük aktív elköteleződését, például: 

 interaktív infografikák, 

 kvízek, 

 játékok, 

 kalkulátorok, 

 versenyek, 

 interaktív térképek, 

 interaktív videók. 

A Content Marketing Institute kutatásából kiderül10, hogy a marketingszakemberek 

81%-a tapasztalatból egyetért azzal, hogy ez az alacsony költségű, de nagy hatású 

tartalomstratégia sokkal hatékonyabban ragadja meg a potenciális vásárlók 

figyelmét, mint a statikus tartalmak, mint például a képek és bejegyzések.  

                                                           
10 Content Marketing Institute (Forrás: https://contentmarketinginstitute.com/wp-
content/uploads/2016/06/Ion_CMI_InteractiveContent_Final.pdf) 
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Az interaktív tartalmak közzététele kiválóan segítheti a kis- és középvállalkozások 

marketingstratégiáját, amennyiben a tartalommarketing céljai között szerepelnek az 

alábbiak: 

 márkalojalitás, 

 fogyasztói edukáció, 

 leadszerzés, 

 megnövekedett márkahűség, 

 az ügyfélélmény fokozása. 
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Mesterséges intelligencia használata 

A mesterséges intelligencia rohamos fejlődését a marketingben is sokféleképpen 

kamatoztathatjuk: hiperperszonalizált tartalmak létrehozásában, szegmentációban, 

vagy az árazás optimalizálásában is segíthet. A mesterséges intelligencia képes 

nyomon követni egy fogyasztó preferenciáit és érdeklődési körének változásait, majd 

kifejezetten rászabott, perszonalizált tartalmat generálni.  

Ez a technológia biztosítja, hogy minden fogyasztó a számára legrelevánsabb 

tartalmat láthassa, amivel nagyobb valószínűséggel is lép majd interakcióba. 

A Quantcast és a Forbes közös kutatásában a mesterséges intelligencia 

marketingfelhasználásait vizsgálta. Kutatásukból kiderül, hogy a mesterséges 

intelligencia használata lehetővé teheti az eladások növelését (52%), az ügyfelek 

megtartási arányának növelését (51%) és az új termékek bevezetésének 

elősegítését (49%) is. A mesterséges intelligencia jelentős mértékben hozzájárul a 

leadek minőségének javításához, a szegmentáció kialakításának pontosságához, az 

árképzéshez és a szolgáltatások minőségének javításához is.11 

 

                                                           
11 Forbes (Forrás: https://innovationinsider.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Forbes-Insights-White-Paper.pdf) 
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A marketingszakemberek több mint 41%-a szerint a mesterséges intelligencia 

lehetővé teszi számukra, hogy magasabb bevételt termeljenek az e-mail-marketing-

tevékenységük által. Az átkattintási arányban 13%-os, a megnyitási arányban 

7,64%-os javulást tapasztaltak. 

A mesterséges intelligencia rendkívüli hatást fog gyakorolni számos iparágra a 

következő néhány évben. Az erre a célra kifejlesztett adatmodellek, algoritmusok és 

gépi tanulási módszerek segíthetnek, hogy jobban megértsük célközönségüket, 

optimalizáljuk kiadásainkat, testreszabott tartalmakat hozhassunk létre, valamint 

személyre szabhassuk az ügyfélélményt. 

A mesterséges intelligencia marketingben való top felhasználási lehetőségei: 

 hiperperszonalizált hirdetések, 

 előrejelzés, trendek azonosítása, 

 a vásárlói magatartás jobb megértése, 

 megnövekedett ügyfélretenció és loajlitás, 

 magasabb ROI a hatékony célzásnak köszönhetően. 
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Native advertising 

2022-ben bizonyára nem túl meglepő elfogadni, hogy az emberek többsége ki nem 

állhatja a hirdetéseket. Tolakodónak, ismétlődőnek vagy akár időpocsékolásnak is 

tarthatják a TV-ben, Facebook-feedben vagy az utcán időről időre szembejövő 

reklámokat.  

Ez különösen igaz akkor, ha a megjelenő reklám az egyén érdeklődési körén kívül 

esik. Világszerte az internetezők 47%-a rendelkezik online reklámblokkolóval.12 

A marketingesek számára ez azonban nagy problémát jelenthet, különösen a 

vizuális hirdetések esetében. Van azonban egy megoldás, ami által elérhetjük, hogy 

a fogyasztók ne tartsák irritálónak marketingtevékenységünket: ezek a „natív 

hirdetések” (native advertising). 

A natív hirdetések zökkenőmentesen beágyazódnak az őket környező tartalomba: 

úgy néznek ki, mintha a tartalom organikus részei lennének. Hasonlóan működnek, 

mint a filmekben való termékelhelyezés – például a luxusórák James Bond 

csuklóján, vagy egy-egy diszkrét Coca-Cola-üveg az ebédlőasztalon. Kívülről úgy 

tűnik, hogy ezek a termékek részei a történetnek, de nem a főszereplői – csak 

mellékszerepben bukkannak fel. 

A natív hirdetések digitális marketingbe való átültetése a 2023-as év egyik 

leghatásosabb marketingtrendje lehet, ugyanis megkerülhetjük vele a 

hirdetésblokkolók elterjedt használatának problémáját, és egy jól elkészített natív 

hirdetés a fogyasztók számára sem számít tolakodónak: ilyen például egy fizetett 

(PR-célú) cikk, Instagram-filter vagy egy TikTok-trend. 

                                                           
12 Digital Information World (Forrás: https://www.digitalinformationworld.com/2019/04/global-ad-blocking-behaviors-
infographic.html) 
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Podcastmarketing 

Az elmúlt néhány évben a podcastok népszerűsége rohamosan növekedett. A 

podcastok könnyen hozzáférhető tartalmak, amelyeket a felhasználók akár más 

feladatok végzése közben (vezetés, házimunka) is fogyaszthatnak. 

Az Egyesült Államok lakosságának 51%-a hallgat rendszeresen podcastot. 22%-uk 

hetente hallgat podcastokat, míg 6%-uk „buzgó podcast-rajongónak” tartja magát. A 

podcasthallgatók 49%-a otthon, 22%-a vezetés közben, 11%-a munkahelyen végzi 

ezt a tevékenységet. A rendszeres podcastfogyasztók 63%-a vásárolt már olyan 

termékeket vagy szolgáltatást, amelyről podcastokban hallott.13 

Magyar podcaststatisztikából nem sok áll idáig rendelkezésünkre, de elmondható, 

hogy az átlagos magyar podcasthallgató nagyvárosi, Y generációs férfi, aki 

jellemzően okostelefonon hallgatja a tartalmat. Jellemzően utazás, házimunka, 

munka közben, illetve lefekvés előtt hallgatnak podcastot, és 60%-uknak nincs 

ellenérzése a hallott reklámokkal szemben.14 

A podcast formátum egyik nagy előnye az, hogy kiválóan tudunk általa megcélozni 

egy bizonyos témakör iránt érdeklődő réteget, célcsoportot. A közönség a saját 

tempójában és idejében tudja meghallgatni, visszanézni az adott epizódot. Ezáltal a 

podcast kiváló eszköze lehet annak, hogy márkánk a megfelelő embereket a 

megfelelő időpontban tudja elérni.  

Három általános mód a podcast előnyeinek kiaknázására: 

 Készítsünk saját podcastot! 

 Legyünk vendégei mások, célcsoportunk számára releváns podcastjának! 

 Szponzoráljunk egy-egy epizódot, vagy helyezzünk el natív hirdetést! 

  

                                                           
13 Influencer Marketing Hub (Forrás: https://influencermarketinghub.com/podcast-statistics/) 
14 Minner (Forrás: https://minner.hu/radiohallgato-nemzet-a-magyar-hazai-radio-es-podcast-statisztikak/) 
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Végszó 

Fontos! A globális marketingtrendeket, a hazai és külföldi piacvezető stratégiákat, 

módszereket folyamatosan kutatjuk és bedolgozzuk a Marketing Trendriportba. Ha 

meg szeretnéd kapni a frissítéseket, ne iratkozz le az értesítési listánkról. 

Ahogy az feljebb olvasható, minden marketingtrend bemutatására és részletes 

kifejtésére nincsen lehetőség egy felhasználóbarát és könnyen fogyasztható 

dokumentumban, ezért érdemes eljönni az éves nagy rendezvényünkre, amely – az 

ország legismertebb és legsikeresebb szakértőivel és üzletembereivel – immár 10 éve 

mutatja be az előttünk álló év marketingtrendjeit, kihívásait és teremt platformot 

szakmai kapcsolatépítésre, partner- és ügyfélszerzésre. 
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Új tudás és akár 100 új partner 1 nap alatt. 

 

Új vevőszerzési- és vevőmegtartó stratégiák, új marketing eszközök- és megoldások, 

a legújabb 2023-as üzleti- és marketing trendek bemutatása. Női vállalkozók 

találkozója 2023 betétprogram! Gyere el a X. Magyar Marketing Fesztiválra 

2023.01.19.-én, Budapesten. 

1500+ döntéshozó! Szerezz üzleti partnereket egész évre 1 nap alatt. A tavalyi 

résztvevő cégek átlag árbevétele 300 000 000 Ft volt. Gyártásra, kiszervezésre, közös 

kampányra? – itt mindenki üzletelni, együttműködni akar. 

https://www.marketingfesztival.hu/?p=trendriport 

 


