
   
 

Így kell növelni az átkattintási arányt és lojális 
vásárlóközönséget kialakítani a márkának!  
 
Hogyan tűnjön ki egy márka versenytársai közül hosszú távon és hogyan szerezzünk 
prémium pozíciót a temérdek hirdetés között?  
 
A natív hirdetések egyre nagyobb teret hódítanak marketing területen. Kijelenthetjük, hogy az 
egyik legkedveltebb hirdetési formává vált az utóbbi években - a social media-ban elhelyezett 
reklámok után.  
 
Köztudott, hogy a hirdetők munkáját egyáltalán nem könnyíti meg, hogy a magyar netezők 
kimondottan reklámkerülők, így sok esetben az online médiumok főleg cikknek tűnő 
reklámokkal, azaz natív hirdetéssel jutnak bevételhez. De hogyan tűnjön ki márkánk a 
tömegből, ha brandként egy online reklámújságban átlagosan 150 másik termékkel kell 
versenyeznie egy vásárló figyelméért? 
 
Annak érdekében, hogy hirdetésünk célzottan érje el a fogyasztót, erősebb bevonódást és 
elköteleződést generáljon, egy újfajta hirdetési eszköz került kifejlesztésre: ez a brand 
highlight. Ennek segítségével minőségi megjelenést és egyben minőségi célközönséget 
érhetünk el márkaként. Nem csoda, hogy a hirdetések megkoronázatlan királyának 
nevezhetjük ezt a megoldást, amely valamelyest hasonló a natív hirdetéshez, mégis 
kiemelkedik a magasabb CTR arányának köszönhetően, de nézzük meg mi is az a brand 
highlight? 
 
Természetesen nem mindegy milyen platformon jelenítjük meg a hirdetéseinket, a brand 
highlight pontosan az az eszköz, amely könnyedén belesimul az adott portál vagy applikáció 
tartalmába, témájába. Vannak olyan applikációk, amilyen például a Prospecto.hu (illetve ennek 
a portál verziója), ahol a vásárlók az aktuális kedvezmények, ajánlatok közül válogathatnak és 
az ide elhelyezett márka hirdetése a vásárlás tervezésének fázisában éri el a vevőt. Ezzel 
lehetőséget ad a vásárlásra való aktív bevonódásra és az adott márka iránti elköteleződésre. 
Emellett az is fontos, hogy milyen vásárlói közönséggel rendelkezik egy adott platform. 
Amennyiben vásárlásra affinis célközönséget érjük el onnantól már zöld utunk van. 
Mi a különbség a natív és a brand highlight között? 
 
Amíg a natív az ügyféligényre létrejövő tartalmat, releváns cikket jelenti, addig a brand highlight 
szintén ügyféligényen alapuló, olyan a célközönség számára releváns hirdetési típus, amelyet 
olyan releváns környezetben: app-on vagy portálon teszünk közzé, ahol a vásárló aktívan 
keres valamilyen termék, kedvezmény vagy ajánlat után és a vásárlás tervezésének fázisában 
éri el a vevőt, ösztönözve az adott márka termékeinek megvásárlására.   
 
Amilyen tempóban változnak a trendek, fogyasztói szokások és igények úgy kell 
alkalmazkodniuk a marketing eszközöknek is. Így akik lépést akarnak tartani és ki akarnak 
tűnni az márka ajánlataikkal a tömérdek hirdetés közül, azoknak fel kell zárkózniuk és 
újragondolniuk a hirdetési stratégiájukat.  
 
 

https://prospecto.hu/app
https://prospecto.hu/budapest

