
 

 

 
 
 
 
 
 

Hogyan csináljon kampányt 
minimális pénzbŐl?   

Szeretné, ha üzenete kitŰnne  
a tömegbŐl? 

 

a gerillamarketing:  

× költséghatékony   × egyszerű   × kreatív 

× kísérletező   × drasztikus   × váratlan 

× Meghökkentő 
 

A mesterkurzuson a gerillamarketing hazai nagyágyúi  

osztják meg kulisszatitkaikat! 
 



   

A gerillamarketing mesterkurzus ideje: 
 2010. október 30 – december 4. 

A MESTEREK: 

× Barth Zsuzsanna 

Stop and Go Original, ügyvezető igazgató 

×Bonyhádi Gábor 

ReVISION Gerilla Marketing, ügyfélkapcsolati igazgató 

×Büttl Krisztián 

Red Bull, marketingigazgató 

 ×Gosztonyi Csaba 

Carbon Group Communications, ügyvezető igazgató 

×Kaizer Gábor 

ReVISION Gerilla Marketing, stratégiai igazgató 

×R. Nagy András 

Próbakő Communications, ügyvezető igazgató 

×Sáfrány Zsuzsanna 

NEO Interactive, Head of Content 
 

 ×Sas István 

pszichológus, reklámfilmrendező, média szakértõ 
 

×Soós Gergely 

Neo Interactive, ügyvezető igazgató 

 ×Szabó Ákos 

Adaptive Media, üzletfejlesztési vezető 

×Kovács Gergely és Vekkel lászló 

HPS Group 
 

A mesterkurzus szakmai 

irányítója: 

×Papp-Váry Árpád, 

a BKF Marketing Intézet vezetője 
a JPÉ marketing című könyv szerzője 



   

 

AZ OKOK:  
Ha valami nem radikálisan más, mint a többi, azt már észre sem vesszük. 40 éve Amerikában 1500 
reklámüzenet érte az embert naponta, ma szerény becslések szerint is 3000. Magyarország lényegében 
átugrotta az első fázist,és rögtön a nagyobb számmal szembesült. 
 
Az emberek többségének elege van a reklámokból, amiket a TV-ben látnak. Szinte azonnal továbbkapcsolunk, 
mert tudjuk, hogy a többségük borzasztóan unalmas lesz. 
 
Az interneten kapott vírus reklámfilmeket viszont sokszor többtíz barátunknak is továbbküldjük. Vagy 
gondoljunk arra, amikor egy eseményen fotókat készítünk digitális kameránkkal, netán mobilunkkal és aztán 
az élményt megosztjuk ismerõseinkkel. Mert ezek – még ha reklámok is – legalább jók. Ráadásul bevonják az 
embereket, ami éppenséggel a vevõorientált marketing lényege. 
 

A célok: 
A gerillamarketing többnyire (de nem mindig) kis pénzből születik. Ezért elõször kis márkák kezdik használni, 
akik így vehetik csak fel a harcot a kereskedelmi TV-kben folyamatosan tüzelő nemzetközi márkákkal 
szemben. Meg kell találni azt az egy vagy esetleg néhány eszközt, amivel a legnagyobb hatás érhetõ el. 
 
Emellett a gerilla lényege a folyamatos megújulás. Ami ma új ötlet, holnap már nem az. Ami e percben elég az 
emberek figyelmének megragadásához, a következõben már nem. Új és új, és fõként jó ötletekre van szükség. 
 
A gerillamarketing mesterkurzus igyekszik teljes palettáját bemutatni a gerillamarketingnek. Segítséget nyújt a 
legújabb marketing eszközök alkalmazásához, legyen szó akár kis, közepes vagy nagyvállalatról, akár 
reklámügynökségről. Segítséget nyújt a legmegfelelőbb eszközök megtalálásához, és ihletet az újabb 
ötletekhez. 
 

Kiknek szól?  
Elsősorban közepes és nagyobb méretű cégeknek, valamint reklámügynökségeknek, akik keresik az innovatív 
marketing megoldásokat. Hallottak már a gerillamarketing fogalmáról, esetleg alkalmazták is, és szeretnék 
jobban megismerni. 
 
A forma:  
Előadássorozat gyakorlati példákkal, kulisszatitkokkal és mintaelemzésekkel.  A résztvevők elsajátíthatják 
a gyakorlati életben azonnal hasznosítható műhelytitkokat, a legjobbak gyakorlatát. A tananyag egyedi és 
megismételhetetlen: könyvekből nem tanulható, máshol nem elérhető, húsbavágóan aktuális ismeret.  
A mesterkurzus államilag akkreditált, a hallgatók a sikeres elvégzéséről tanúsítványt kapnak. 
 
IdEJE:  
2010. október 30 – december 4. 14.30 – 18.30 óráig (minden szombaton hat héten keresztül) 
 

Helyszín:  
Budapest  

 



   

 

tematika* 

×Sas István és Papp-Váry Árpád 

A gerilla harcmodor – Bevezetés, a fogalmak tisztázása, legjobb nemzetközi gyakorlat  
Ugyanaz a taktika a harcmezőn és a marketingben.  
A gerillák már 70 táján a spájzban voltak 
Provokatív, Pimasz, Interaktív, Intelligens és Olcsó. Biztos? 
A legizgalmasabb példák a jelenből. 
Gerilla reklám. Gerilla DM. Gerilla SP. Gerilla PR. Gerilla event.  
Vírusreklám: gerillareklám fénysebességen. 
A gerillák legyőzik a regulárisokat!  Cannes. Clio, Effie. 
 

 ×Szabó Ákos és Bonyhádi Gábor 

Gerillamarketing stratégia és taktika tervezése Magyarországon  
A gerillamarketing helye. 
Szempontok a stratégiai tervezésben. 
Kik kezdték itthon, mikor és mitől sikeres Magyarországon egy gerillakampány? 
 

×Barth Zsuzsanna és Kaizer Gábor 

Az ötlet és a hálózat ereje. A vírus, az astroturfing és az ambient reklám növekvő szerepe és alkalmazásai  
Szokatlan indoor és outdoor megoldások. 
A 3 dimenziós óriásplakáttól a beszélő tükrön át a quad lightig.  
Az utca marketing művészete, street art alkalmazások. 
Mikor érdemes alkalmazni, mennyibe kerül. 
Álfogyasztói csoportok bevetésen – az astroturfing szerepe. 
Hogyan terjed? A vírusok lehetőségei itthon és külföldön. 
Az ötlet szerepe az alkalmazásokban. 
 

×Gosztonyi Csaba és R. Nagy András 

Gerilla és public relations. Hogyan kerülünk be a sajtóba a kampányunkkal?  
A gerilla kampányok csak médiamegjelenéssel együtt érnek igazán valamit. 
Hogyan kerülhetünk be a médiába? 
Public relations kapcsolódása a gerillamarketinghez. 
A gerilla kommunikáció eredményeinek mérése. 
A kríziskommunikáció ismeretének fontossága a gerillakampányok kapcsán. 
 

 ×Kovács Gergely, Vekkel László és Büttl Krisztián 

Rendezvények és gerillamarketing  
A szokatlan rendezvények szerepe a marketingkommunikációban. 



   

Hogyan építhető a márka különleges rendezvényekkel. 
Gerillareklám a szokatlan rendezvények célcsoportjának elérésére.  

×Sáfrány Zsuzsanna és Soós Gergely 

A közösségi marketing, a web 2.0. szerepe az üzenet terjedésében  
A fogyasztó által generált marketing és tartalom fontossága. 
Offline és online közösségek szerepe a márkaépítésben és az értékesítésben. 
A vírusreklám és terjedése. 
Web. 2.0. alkalmazások. 
Facebook, Iwiw, MySpace, Twitter marketing 
 

*Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a programot a hallgatói igények és az előadói kérések alapján módosíthatjuk. 
  
 

×Szakmai irányító: Dr. Papp-Váry Árpád PhD. 
Intézetvezető, BKF Marketing Intézet  
a kereskedelem és marketing szak vezetője  
az MTA Marketingtudományi Bizottságának legfiatalabb tagja 

 a „JPÉ marketing – Elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel” szerzője 
www.papp-vary.hu 

 
 
 
 

Olvassa el Dr. Papp-Váry Árpád Gerillamarketing témában írt cikkeit >>> 

 

Papp-Váry Árpád által ajánlott néhány irodalom a témában: 

 

Himpe, Tom: Advertising Next: 150 Winning Campaigns for the New Communications Age (Thames & Hudson, 2008) 
Himpe, Toth – Colin, Will: Advertising is Dead – Long Live Advertising (Thames & Hudson, 2008) 
Hughes, Mark: Buzzmarketing – Get People to Talk About Your Stuff (Portfolio, 2005) 
Jaffe, Joseph: Life After the 30-Second Spot: Energize Your Brand With a Bold Mix of Alternatives to Traditional Advertising 
(John Wiley & Sons, 2005) 
Levinson, Jay Conrad: Gerillamarketing (Haszon, 2005) 
Lucas, Gavin – Dorian, Mike: Guerilla Advertising – Unconventional Brand Communication (Laurence King, 2006) 
Mányai Csaba: Reklám helyett (HVG, 2009) 
Meermann Scott David: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, Online 
Video, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly (John Wiley & Sons, 2010) 
Newman, Michael: A reklámkészítés 22 megkérdőjelezhetetlen törvénye (Hat, 2008) 
Sas István: Az ötletes reklám - Útikalauz a kreativitás birodalmába (KOAK, 2007) 
 

 

Emlékszik még SMS Bandira vagy a Pepsi válságmikulására? Szeretne hasonlóan sikeres 
kampányokat bonyolítani alacsony költségvetésből? Jöjjön el a gerillamarketing 

mesterkurzusra, hogy ötletet merítsen a szakma elismert szakembereitől: 



   

 

 

A JELENTKEZÉS MENETE 
 

Tandíj: 

 

Teljes áron: 95 000 Ft 
Kedvezményes áron: 65 000 Ft,  

Reklámakadémia és Mesterkurzusok hallgatói, DFT-Hungária korábbi ügyfelei,  
csoportos jelentkezők (3 főtől), pedagógusok, diákok 

 

A jelentkezési lap visszaküldésével rendelheti meg a képzési szolgáltatást. A jelentkezési lap mellé kérjük, csatolja 
a legmagasabb iskolai végzettségének másolatát, illetve a kedvezményre jogosító dokumentum fénymásolatát.  
A jelentkezési lap beérkezését követően munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, a további teendőkkel 
kapcsolatban. 

 
 

Cégek számára előny: a képzés állami akkreditációja. (FAT-akkreditáció) folyamatban van, ami lehetővé teszi, 
hogy a képzés díját szakképzési hozzájárulásként számolja el. 

 
 

FIGYELEM! A hallgatói létszám korlátozott, tapasztalataink alapján a helyek az előjelentkezési 
szakaszban betelhetnek,  

ezért kérjük, jelentkezési lapját mihamarabb küldje el! 
 

A Mesterkurzus elérhetőségei, ahová további információkért fordulhat: 
 

Postacím: Budapest, 1065. Bajcsy-Zsilinszky út 5. 1/2. emelet 
 

Telefon: 06 1 266 7601 
 

Mobil: 06 20 339-9044 (Farkas Zsuzsanna) 
 

Fax: 06 1 266 7603 
 

E-mail: zsuzsanna.farkas@dft.hu 
 

Web: www.mesterkurzusok.hu 
 
 
 
 
 



   

 

Minőségfilozófiánk 
 

 

A mesterek köztünk vannak 

Nem hiszünk az elméleti szakember fogalmában, előadóink a szakma legismertebb és legelismertebb 
gyakorlati képviselői. 

 
Tananyagunk egyedi és pótolhatatlan 

Kizárólag olyan ismereteket közvetítünk, amelyek a felsőoktatás és továbbképzés rendszeréből kimaradtak, 
és semmilyen tankönyvben sem találhatóak meg. 

 
A hallgatók gondolkodásmódjában új időszámítást kezdünk 

A résztvevőket nem cselekedni, hanem gondolkodni tanítjuk, és akkor önállóan is képesek lesznek uralni 
a cselekvéseiket. A résztvevők teljes emberi humánumát mozgósítjuk. Szemléletmódra hatunk,  

ami a gondolkodásban és cselekedetben is megmarad. 
 

Közösséget építünk 

A résztvevőket nyitottságra, együttműködésre és összetartásra ösztönözzük.  
Munka- vagy baráti kapcsolat alakul ki hallgatók és előadók között egyaránt. 

 
A szakma vérkeringésébe kapcsolunk 

Megteremtjük a lehetőséget az előadókkal való személyes kapcsolatra, hogy munkájáról mindenki legalább 
írásban visszaigazolást kaphasson. 

 
Hallgatóink sikere a mi sikerünk 

Eredményességünk mércéje nem csak a hallgatók elégedettsége. Akkor vagyunk igazán eredményesek, 
ha a hallgatóink sorsára, karrierjére kihat, hogy nálunk végeztek. 

 

 

További induló mesterkurzusok: 
 

Szépírói mesterkurzus 

 

English Writing In Use Master Course 

 

Etikett és Protokoll mesterkurzus 

 

Prezentációs mesterkurzus 


