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6 kreatív módszer, amiket ismerve

máris könnyebb bejutnod egy ügynökséghez

Dr. Papp-Váry Árpád

A díjnyertes reklámok titka

I. Kommunikációs Nap, Gödöllı, SZIE, 2008. nov. 19. Kik csinKik csinááljljáák a reklk a rekláámokat?mokat?

Szövegíró

(copywriter)

Grafikus

(art director)

Ügyfélkapcsolatis

(account)

Kreatívigazgató

Hogyan lehet bekerHogyan lehet bekerüülnilni
egy ilyen egy ilyen üügyngynööksksééghez?ghez?

LegyLegyüünk felknk felkéészszüültek!ltek!
Ma megismerMa megismerüünk 6 mnk 6 móódszertdszert

MitMitııl jl jóó egy reklegy rekláám?m?
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A dA dííjnyertes rekljnyertes rekláámok csoportosmok csoportosííttáásasa 3 csoportnak ugyanaz a feladat3 csoportnak ugyanaz a feladat

1. 1. Csak a feladatCsak a feladat

2. 2. BrainstormingBrainstorming trtrééning, majd a feladatning, majd a feladat

3. Kreat3. Kreatíív sv séémmáák, majd a feladatk, majd a feladat

66 alapalapsséémama

1. Extr1. Extréém erm erııfeszfeszííttééss

2. Abszurd alternat2. Abszurd alternatíívava

3. Extr3. Extréém km köövetkezmvetkezméényny

4. Inverzi4. Inverzióó

5. Egyes5. Egyesííttééss

6. Metafora6. Metafora

1. Extr1. Extréém erm erııfeszfeszííttééss
Valaki vValaki véégtelen ergtelen erııfeszfeszííttééssel prssel próóbbáálja megszerezni lja megszerezni 

az adott termaz adott termééket, de akadket, de akadáályba lyba üütktköözik.zik.

Abba Abba KalesKales SeafoodSeafood

AkadAkadáály: ly: „„a halkra halkréém tubus kim tubus kiüürrüültlt””

LegyLegyıızzéése: se: 
trtrüükkkköök, ahogy mk, ahogy méég kiprg kiprééselhetsz a tubusbselhetsz a tubusbóóll

John WestJohn West

AkadAkadáály: ly: „„a legjobb lazacra ma legjobb lazacra máás is vads is vadáászikszik””

LegyLegyıızzéése: se: 
mindent bevetmindent bevetüünk, ha kell, bunynk, ha kell, bunyóózunk a termzunk a terméékkéértrt
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2. Abszurd alternat2. Abszurd alternatíívava
Semmi gond, ne hasznSemmi gond, ne hasznááld a mi termld a mi terméékküünket, nket, 

mmáár megtalr megtalááltad a tltad a töökkééletes megoldletes megoldáást a problst a probléémmáára. ra. 

CrisanCrisan SamponSampon
FogyasztFogyasztóói eli elııny: ny: „„megoldja megoldja korpkorpáásodsodáásisi gondjaidatgondjaidat””

Abszurd megoldAbszurd megoldáás:s:
Rendszeresen fRendszeresen fééssüüld ki a hajadbld ki a hajadbóól a korpl a korpáát.t.

1. Mennyis1. Mennyiséégi tgi túúlzlzáás:s:
Mutass valakit, aki Mutass valakit, aki áállandllandóóan a hajan a hajáát ft fééssüüli: autli: autóóvezetvezetéés s 
kköözben, megbeszzben, megbeszééllééseken, szeretkezseken, szeretkezéés ks köözben.zben.

2. Tal2. Taláálj ki egy szerkezetet:lj ki egy szerkezetet:
KKööss ss öössze egy fssze egy fééssőőt a porszt a porszíívvóóval, val, íígy a kifgy a kifééssüült korpa lt korpa 
azonnal eltazonnal eltőőnik.nik.

CrisanCrisan SamponSampon
FogyasztFogyasztóói eli elııny: ny: „„megoldja megoldja korpkorpáásodsodáásisi gondjaidatgondjaidat””..

Abszurd megoldAbszurd megoldáás:s:
Rejtsd el a korpRejtsd el a korpáát valahogy!t valahogy!

SealectSealect TunaTuna
FogyasztFogyasztóói eli elııny: ny: „„segsegíít megt megıırriizni az alakodatzni az alakodat””

Abszurd problAbszurd probléémamegoldmamegoldáás:s:

•• HosszHosszúú ideig nem eszelideig nem eszel
•• ÉÉtkeztkezéések utsek utáán hn háánysznysz
•• ElmElméész zssz zsíírleszrleszíívváásrasra
•• ÁÁllandllandóóan tornan tornáázolzol
•• BehBehúúzott pocakkal jzott pocakkal jáárszrsz
•• RRáátaltaláálsz a pasira, aki klsz a pasira, aki köövvééren szeretren szeret

3. Extr3. Extréém km köövetkezmvetkezméényny
Az esemAz eseméény bekny beköövetkezvetkezéése termse terméékküünk nk 

(t(túúlzott) hasznlzott) hasznáálatlatáának eredmnak eredméénye.nye.
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TabascoTabasco
TermTermééktulajdonsktulajdonsáág: g: „„nagyon ernagyon erııs s éés css csííppııss””

TTúúlzott fogyasztlzott fogyasztáássáának nak valvalóós ks köövetkezmvetkezméényeinyei::

•• ForrForróón n éég a szg a száádd
•• A fA fáájdalomtjdalomtóól fetrengszl fetrengsz
•• ForrForróó leveglevegııt lehelszt lehelsz

TabascoTabasco
TermTermééktulajdonsktulajdonsáág: g: „„nagyon ernagyon erııs s éés css csííppııss””

TTúúlzott fogyasztlzott fogyasztáássáának nak mmáásodrendsodrendőő kköövetkezmvetkezméényeinyei::

•• MegMegéégeti maggeti magáát mindenki, akit megt mindenki, akit megéérintrint
•• A vizeleted A vizeleted éégetgetııen forren forróó, meggy, meggyúújt bjt báármitrmit
•• A verejtA verejtééked forr a bked forr a bıırrööddöönn

AXEAXE

FogyasztFogyasztóói eli elııny: ny: „„hhóóddíítani fogsztani fogsz””
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WallisWallis
FogyasztFogyasztóói eli elııny: ny: „„megfordulnak utmegfordulnak utáánad a fnad a féérfiakrfiak””
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4. Inverzi4. Inverzióó
(Extr(Extréém) helyzet, ahol a termm) helyzet, ahol a termééket nem hasznket nem hasznááljljáák k 

éés his hiáánya komoly problnya komoly probléémmáát okoz.t okoz.

Banki Banki áátutaltutaláással fizetett ssal fizetett 
kköözmzmőőszszáámlmláákk

ElElııny: ny: „„nem kernem kerüülsz kellemetlen helyzetbelsz kellemetlen helyzetbe””

A kellemetlen helyzet, kA kellemetlen helyzet, köövetkezmvetkezméény kialakulny kialakuláása:sa:
1. Elfelejted a fizet1. Elfelejted a fizetéési hatsi hatááridridııt.t.
2. A k2. A köözmzmőővek kikapcsoljvek kikapcsoljáák a telefont, a villanyt, a vizet k a telefont, a villanyt, a vizet 

stb.stb.
3. Ezzel azonnal 3. Ezzel azonnal óóririáási bajba kersi bajba kerüülsz.lsz.

EnergizerEnergizer

FogyasztFogyasztóói eli elııny: ny: „„hosszhosszúú éélettartamlettartam””
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EconomistEconomist

FogyasztFogyasztóói eli elııny: ny: 
„„okos leszel, okos leszel, 

llééppéést tudsz tartani a vilst tudsz tartani a viláággal, ggal, 
ééppííted a karrieredted a karriered””

5. Metafora5. Metafora
A fogyasztA fogyasztóó, a term, a terméék vagy a termk vagy a terméékelkelııny ny 

bemutatbemutatáása helyett metaforsa helyett metaforáát hasznt hasznáálunk.lunk.

LeviLevi’’ss EngineeredEngineered JeansJeans

FogyasztFogyasztóói eli elııny: ny: „„a mozga mozgáás szabadss szabadsáágaga””
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PennPenn teniszlabdateniszlabda

Alkalom: a Alkalom: a FrenchFrench OpenOpen
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6. Egyes6. Egyesííttééss
HasznHasznáálj egy llj egy lééteztezıı kköörnyezeti elemet rnyezeti elemet 

eredeti szereperedeti szerepééttııl eltl eltéérrııen! en! 

(K(Küüllöönnöösen ksen küültltééri reklri rekláámok esetmok esetéében)ben)
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A bemutatott 6 mA bemutatott 6 móódszer segdszer segíít, det, de
egy egy üügyngynöökskséégngnéél mindenkl mindenkéépp sokat kell dolgozni.pp sokat kell dolgozni.

A bemutatott 6 mA bemutatott 6 móódszer segdszer segíít, det, de
rengeteget kell krengeteget kell kéérdeznirdezni

KÉRDÉSEK?

Dr. Papp-Váry Árpád

www.papp-vary.hu


