
CSIZMADIA SZILÁRD – GYŐRI SZABÓ RÓBERT

Marketingkommunikáció  
az idős fogyasztók megnyerésére

Az idősmarketing (ageing market strategy Seniorenmarketing), Nyugat-Európában, 
Amerikában és Japánban mára a marketing bevett irányává fejlődött. Nem meglepő fej-
lemény, hiszen a korfa változásai, a várható átlagélettartam növekedése, az egyre több 
(számban és arányban egyaránt) idős fogyasztó, akiknek a vásárlóereje kifejezetten je-
lentős, értékes piaci szegmenssé tette a szeniorok csoportját.1

Az idősödő lakossággal rendelkező fejlett, gazdag államokban az idősmarketing már 
színes marketingkommunikációs eszköztárral rendelkezik. Jelen írásban e kommuni-
kációs eszközök átfogó bemutatására teszünk kísérletet elsősorban az angol és német 
nyelvű szakirodalom alapján, amerikai, brit és német példákon keresztül.

(Az idősek stigmatizálása) Az idősmarketing egyik fontos felismerése, hogy a legtöbb ter-
méket egyszerre szánhatjuk fiataloknak és időseknek egyaránt, az idősbarát, ám univerzális 
design a legjobb megoldás. Felmerül azonban a kérdés, hogy az évtizedek óta megszokott, 
fiatalokra fókuszáló reklámstratégiával érdemes-e előállni (pl. fiatal modellekkel reklámoz-
va az árut), vagy ezen a téren is szükséges a változtatás. Mivel a jövedelmek, vagyonok je-
lentős része a fejlett államokban manapság az 50 éven túliak kezében összpontosul, és egyre 
nagyobb fogyasztói csoportot alkotnak, nem eretnek gondolat, hogy egy minden korosztály-
nak szánt terméket idősebbek felé nyitott, új kommunikációval reklámozzanak. 

A cégek, a marketingszakma zömét még elkerülte ez a felismerés, a reklámkampányok 
máig túlságosan a fiatalokra fókuszálnak, a reklámok főként a fiataloknak készülnek, a 
fiatalok által kedvelt médiumokban futnak. (Emellett előfordul olyan reklám is, ami ki-
fejezetten időseknek szól – ezek tipikusan idős korban használt termékeket hirdetnek.) 
Ahelyett tehát, hogy megkörnyékeznék a komoly vásárlóerővel rendelkező időseket, a 
létszámban és pénzeszközben is egyre zsugorodó fiatalokra összpontosítanak. 

Az 50+ korosztály korábban nem tartozott a reklámokkal megcélzott célcsoporthoz. A 
2000-es évekig a médiakiadások mintegy 3-5%-át fordították az idősekre. Az új évezred 
első évtizedében is a hirdetések 5-15%-a célozta az 50 éven felülieket, pedig a tévénézők 
mintegy felét ők teszik ki, és ők alkotják a rádióhallgatók zömét. A tv-reklámok zömmel a 
35 év alattiaknak szólnak, pedig ők kevesebbet tévéznek az idősebbeknél.2

Az idősek felé egyelőre még sehol a világon nem nyitott kellőképpen a marketing-
szakma, változatlan a fiatalcentrikusság. Ma is hódít az a marketingszemlélet, amely 
életkor alapján osztályozza a fogyasztókat, és a fiatalokat, a fiatal felnőtteket tekinti ér-
tékes célcsoportnak (14–49 év között), míg az 50 év fölöttieket érdektelennek tartja. Az 
új, kívánatos szemlélet az lenne, ha a fiatalok, a fiatal felnőttek és az idősebbek (egészen 
70-75 éves korig) egyformán értékes korcsoportoknak minősülnének.

A marketing zömmel két régi beidegződéssel közelít az idősekhez: 1. A fiatalokra összpon-
tosítással az időseket is automatikusan el lehet érni; 2. időskliséket használnak, amivel szerin-
tük meg lehet őket győzni, ezek az idősekkel kapcsolatos beidegződések, sémák széles körben 
elterjedtek (pl. márkahűségük mítosza). Ezek manapság teljesen hibás megközelítések.3

A hirdetők rengeteg kutatást, felmérést végeznek a fogyasztók körében, de koráb-
ban többnyire 35 (legfeljebb 50) év alattiakat szondáztak, az idősekre nem voltak kí-
váncsiak. A vállalatok zöme nem foglalkozik azzal, hogy kifejlessze a módját, hogyan 
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kommunikáljon az idősebb ügyfelekkel. Csak olyan cégeknél gyakori ez, amelyeknek 
a vevőköre kizárólag vagy főként idősekből áll (pl. pénzügyi szolgáltatók, utazási iro-
dák). Ma még mindig sok cég úgy vélekedik, hogy attól lesz dinamikus vállalkozás, ha 
főleg fiatalok alkotják a vevőkörét, ha fiatalbarát termékeket állítanak elő. A médiacégek 
körében egyenesen mintha szégyellnék, ha sok idős fogyasztójuk (olvasó, hallgató, néző) 
van, mintha csak a fiatal ügyfél érne valamit.4

A hirdetési ügynökségek még kevésbé ismerték fel, illetve reagálták le érdemben az idős 
fogyasztók jelentőségét, az ott dolgozók fiatal kora és a rövidtávú szemlélet nehezíti a nyitást 
feléjük. Példának okáért az angol reklám- és kommunikációs területen dolgozók 80%-a 40 év, 
50%-uk 30 év alatti. Az idősekről szóló sztereotípiák pedig a fiataloktól származnak.

Az idősek nem értik a reklámok zömét, vagy idegennek érzik azokat, nem kelti fel az 
érdeklődésüket. Az ezredfordulón végzett, reprezentatív németországi közvélemény-
kutatás az idősek véleményét tárta fel a reklámokról. A válaszadók fele úgy vélekedett, 
hogy a hirdetőknek fogalmuk sincs, mire van szüksége egy idős embernek, hogyan lehet 
őket megszólítani. Egy 2003-as kutatásban az 50 fölötti britek 86%-át a reklámok egyál-
talán nem érintették meg, hidegen hagyták.5 Mivel a marketing eddig főként a fiatalokat 
célozta, ezek az adatok sokáig nem érdekelték a reklámszakmát. 

Reg Starkey, veterán brit reklámszakember, mindezt így fogalmazta meg: „Mi, idős fo-
gyasztók pontosan tudjuk, hogy a hirdetések mellőznek, kirekesztenek, sértegetnek minket, 
atyáskodnak fölöttünk, lenézik az eszünket, előítéletesen ábrázolnak, lényegtelen információk-
kal és jutalmak ígéretével bombáznak minket, ám így minket semmire sem lehet megnyerni.”6

Németországban sem értek meg sokáig a menedzserek a változtatásra, nem foglalkoz-
tak az idős fogyasztókkal. A 90-es évek közepén az egyik kereskedelmi televízió (RTL) 
akkori vezetője a különböző, időseket tömörítő szervezetek kritikáira azt válaszolta: 50 
éves kor fölött a reklám szempontjából az emberek halottak. A német reklámszövetség 
elhatárolódott a kijelentéstől. Leszögezték, hogy az időseknek egyre nagyobb a jelentő-
sége a fogyasztók között, de a reklámoknak nem feladata az idősek társadalmi, szociális 
integrációjának előmozdítása, pusztán az a szerepe, hogy áruk és szolgáltatások eladását 
serkentse. A kialakult vitában az egyik reklámszakértő már ekkor felhívta a figyelmet 
arra, hogy „aki a 60-on túliak egyre növekvő piacán a 2000-es években labdába akar 
rúgni, annak már most el kell kezdeni megnyerni magának a korosztályt”.7 Tanácsát 
máig meglehetősen kevesen fogadták meg.

(Idősek a reklámokban) Németországban a Here-Dinna GmBH a 60 éven felüli idősek 
körében elvégzett egy felmérést, hogy kiderítse, milyen típusú reklámokat kedvelnek. 
Kiderült, hogy körükben azok a reklámanyagok a legnépszerűbbek, amelyekben embe-
rek, azon belül idős emberek szerepelnek. Azokat utasították el leginkább, melyekben 
nem volt emberi szereplő vagy nagyon szokatlan volt a reklám.

Ehhez képest máig kevés reklám készül idős szereplőkkel, ezen a téren is nagy az ellen-
állás. A tényleges és a szubjektív életkor különbségei inkább csak enyhíthetik azt a tényt, 
hogy a fejlett államokban mindenhol alulreprezentáltak az idős emberek a reklámokban 
az Egyesült Királyságtól Németországon át Japánig, de ugyanígy Magyarországon is.8 
Amerikában a 90-es évek elején a tévéreklámok 7, az újsághirdetések 11%-ában volt idős 
szereplő. A 90-es évek végén az idős németek körében végzett felmérés kimutatta, hogy 
az 50 éven felüliek kétharmada szerint a reklámok szinte csak fiatalokat mutatnak, 51%-
uk pedig úgy vélte, ha mégis időseket ábrázolnak bennük, soha nem úgy jelennek meg, 
mint amilyenek a valóságban, hanem jóval negatívabb módon. Az azóta eltelt években 
valamivel jobb lett a helyzet.
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A témával foglalkozó számos szerző is azt állapította meg, hogy a reklámokban az 
idősek sokáig többnyire nevetséges, komikus, szórakoztató, ügyetlen és önfejű figura-
ként, kis részben pedig hiperaktív, elfoglalt emberként jelennek meg, az idősek egyik 
változatban sem ismernek magukra, s nem is azonosulnak velük.9

Az Egyesült Államok ezen a téren manapság már a nyugati-európai országoknál 
előbbre jár. Az idősek felé nyitásnak megágyazott az, hogy az USA-ban a 70-es évek óta 
általánossá vált, hogy a reklámokban etnikai kisebbséghez tartozó szereplők is megje-
lennek, manapság afroamerikaiak éppen úgy, ahogy latinok, ázsiaiak, indiánok. Ma már 
egyre több idősebb ember is szerepel a reklámfilmekben, jóval több, mint Európában. 
Ennek oka egyszerű: az amerikai cégek, vállalkozók életkortól és bőrszíntől függetlenül 
mindenkit meg akarnak nyerni fogyasztónak, ezen a téren a profitorientált szemléletmód 
pragmatikussá teszi a reklámipart is.

Ehhez képest Nyugat-Európában a marketing zöme máig fél attól, hogy az idősek 
felé nyitás elriasztja a fiatalokat, pedig ez Amerikában sem következett be, sőt. Ott még 
a gyerekjátékok reklámjaiban is feltűnnek idős szereplők, ami egyáltalán nem véletlen, 
hiszen a gyerekeknek elsősorban nem is a szüleik, hanem a nagyszülők vásárolnak játé-
kokat. Nem kétséges, hogy Európában is errefelé kell elmozdulni, és a reklámokban-hir-
detésekben előbb-utóbb a fiatalok mellett pozitív módon ábrázolt idős szereplők megje-
lenése is mindennapossá, gyakorivá válik. A kép évről évre módosul, egyelőre ritkán, ám 
trendszerűen egyre gyakrabban fordul elő pozitív példa Nyugat-Európában. 

Vonzó külsejű, idősen is nagy népszerűségnek örvendő sztárokra már nem egyszer 
épült reklámkampány (Catherine Deneuve, Isabella Rossellini, Franz Beckenbauer). De 
ezek inkább kivételszámba mentek, bizonyos üzenetekhez kerestek megfelelő és híres 
embert – ezekben az esetekben minden korosztályt meg kívántak szólítani, nem csak a 
fiatalokat. André Kosztolányi 1997-ben, a tízedik ikszbe lépve lett az Audi reklámarca – 
mivel egy rendkívül sikeres, híres tőzsdézőre volt szükségük. Beckenbauer játékosként és 
sportvezetőként is olyan sikereket ért el, hogy neve máig fogalom. De ha nem lettek volna 
hírességek, bizonyos, hogy az életkoruk miatt nem lehettek volna reklámarcok, esetükben 
a sztárság felülírta a nem kívánatos életkort.10

Az 50 éven felüliek közismertségnek nem örvendő tagjai elsősorban gyógyszer- és élel-
miszer-hirdetésekben szerepelnek. De az idősek máig nevetségesnek vagy segítségre szoru-
lónak, betegnek beállítva jelennek meg az ilyen reklámok egy részében. E reklámok szinte 
félelmet keltenek, azt sugallják, hogy az évek múltával az idősek egészségügyi problémái 
egyre súlyosabbak lesznek, pláne azoknál, akik nem használják az adott terméket. Olyan 
reklámok is léteznek, melyek az időseket szellemileg kihívásokkal küszködő együgyű em-
bereknek ábrázolják, akik tudatlanok, és nem értenek az új, modern dolgokhoz.11

Nem az a gond, hogy a reklámok bemutatják az idősek speciális problémáit, hanem 
a megjelenítés módja hibás és egyben kontraproduktív. Ahhoz vezet ugyanis, hogy az 
idős célcsoport nem fogja megvásárolni az adott terméket, mert azt rosszul és számukra 
visszatetszően reklámozták. Senki sem fog egy olyan árucikket megvenni, amelynek a 
hirdetése őt kedvezőtlen színben tünteti fel. Melyik fiatal venne olyan terméket, aminek 
a reklámja idiótának ábrázolja? A fiatalokat a reklámok mindig intelligensnek, jól kiné-
zőnek, sportosnak és ügyesnek mutatják. Ugyanezt a megközelítést kellene az idősekre is 
alkalmazni. A reklámokban pozitívan kellene ábrázolni őket, megfelelő szóhasználattal, 
pozitív kifejezésekkel.

Az idős szereplők reklámokban való megjelenésének elfogadottsága Nyugat-
Európában sem volt egyértelmű és hosszú éveket vett igénybe, amíg ezen a téren meg-
változott a beállítódás. Egy 2003-ban végzett finnországi kutatás kimutatta, hogyan az 
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idő finnek rendkívül vegyesen reagáltak a Lindex nevű ruhaforgalmazó cég hirdetései-
ben szereplő korosabb emberekre: néhányan csak meglepődtek az idős modellek láttán, 
mások nem tudták eldönteni, hogy ennek örüljenek-e vagy sem, megint mások elfoga-
dóak vagy éppen egyértelműen elutasítók voltak.12

(A megfelelő reklámkommunikáció az 50+ felé) A fogyatkozó és öregedő társadalmak korá-
ban minden cégnek, gazdasági aktornak igazodnia kell a megváltozott körülményekhez, ez 
a marketingkommunikációra fokozottan érvényes. Az elkövetkező tíz évben valószínűleg 
nagy változások következnek be a reklámkommunikációban, a szakma nyitni fog az idősek 
irányába. Az időspiacra betörés fő korlátja a megfelelő kommunikáció megtalálása.

Ha egy adott cég célcsoportja, vevőköre főleg fiatalokból áll, akkor a reklámstraté-
giáján apró kiegészítéseket érdemes csak tennie az idősebb korcsoportok felé nyitás je-
gyében. Ám ha vevőköre zömmel nem fiatalokból áll, akkor az eddigi fiataloknak szóló 
reklámstratégiáját alapvetően módosítania kell (termékskálájának átalakítása mellett), 
különben el fogják veszíteni ezt a jelentős fogyasztói réteget, őket az idősek felé forduló 
riválisok gyűjtik majd be.

Mivel a reklámkommunikáció manapság is többnyire a termék fogyasztóinak átlag-
életkoránál fiatalabbaknak szól, ezért az idősek csoportja alig rezonál a reklámokra. Van 
termék, aminél a fiatalos reklám éppenséggel vonzó lehet az időseknek, de sok esetben 
éppen fordítva. Másik oldalról viszont ugyanúgy nem érdemes kizárólag időseknek hir-
detni, mert komoly kockázattal jár, és bár bizonyos esetekben bejöhet ez a stratégia is, a 
legtöbbször viszont nem. Éppen ezért e kérdésben sem lehet általánosítani.13

Az OMD nemzetközi UFO kutatása szerint az idősek körében legnépszerűbb té-
véreklámok életkor-semleges, nem kifejezetten nekik szóló darabok voltak (például 
a Peugeot 206 és a Stella Artois egy-egy reklámja, az olimpiai úszós Guiness-reklám 
és a Honda reklámok), a rokonszenv fő okának a reklámok minőségét, kreativitását, 
kidolgozottságát jelölték meg. Az is kiderült, hogy az idősek nem feltétlenül igénylik, 
hogy egy reklámban idősek szerepeljenek, a nélkül is azonosulni tudnak vele. A fia-
talokat és időseket egyaránt sikeresen megszólító életkor-semleges reklám másik jó 
példája az Apple egyik iPod kampánya, melyhez az U2 zenekart használták, mert ők 
minden korcsoportban népszerűek.14 A jövő útja az életkor-semleges, fiatalnak-idős-
nek egyaránt vonzó reklám, amit sokféle médiacsatornán futtatnak (neutral creative 
– varied media).

Mivel az idősek fogyasztói ízlés, igények szempontjából szinte ugyanannyira tagol-
tak, mint a fiatalok, nem lehet általánosan érvényes, egységes reklám-kommunikációval 
előállni – kutatásokon alapuló fogyasztói csoportokra kell bontani őket, s mindegyikhez 
külön marketingstratégiát kell kidolgozni.15

Az időseknél arra is érdemes gondolni, hogy fogyasztóként megnyerve őket egyfajta 
multiplikátor hatás érhető el rajtuk keresztül a szűkebb környezetükre. A szeniorok ugyan-
is jelentős hatással vannak gyermekeik, unokáik fogyasztói szokásaira, választásaira is. 
Különösen azokra a felnőttekre, akik még mindig a szüleiknél élnek, illetve azokra a csa-
ládosokra, akiknél a nagyszülők sokat vigyáznak az unokákra. A pénzügyi szolgáltatások 
igénybevételénél tipikusan nagy az idősek befolyása. A fiatalok márkaválasztása pedig 
visszafelé hatással van a fiatalosságukat megőrizni akaró idősekre.

Az időseknél továbbá nagy szerepe van a „szájreklámnak” nevezett (word of 
mouth, WOM) jelenségnek – a fogyasztók egymás közötti kommunikációjának, ami-
kor átadják egymásnak az adott termékkel, reklámmal kapcsolatos élményeiket, benyo-
másaikat, tapasztalataikat.
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(Az időseknek szánt reklámkommunikáció stílusa, nyelvezete, üzenete) A korcsoport he-
terogenitása dacára néhány kiindulópont általánosságban vázolható: az idősek az élet-
örömöt sugárzó, aktív, természetes dolgokat kedvelik, az ilyen stílusú reklámot fogadják 
szívesen, ami nem az idősödés problémáira fókuszál, hanem pozitív üzenetet közvetít az 
idősek számára.

Megszólítás. Az életkort, az idősséget nem szabad a kommunikáció központjába 
állítani, nem célszerű öregnek címkézni az 50 fölötti fogyasztókat. Fölösleges a 
reklámoknak hangsúlyozniuk, hogy időseknek szólnak, nem kell erre kifejezetten 
utalni, e nélkül nagyobb valószínűséggel ragadja meg őket a termék. Nagyrészt 
azért, mivel a szeniorok a koruknál jóval fiatalabbnak érzik magukat, és az életko-
rukra való utalást kényelmetlennek érzik – főleg azok, akik megbélyegzőnek érzik 
az idős kifejezést –, és nem is vonatkoztatják magukra (az nem nekik szól), ennek 
következtében közönyösek lesznek a termék iránt. Figyelembe kell tehát venni, 
hogy mennyi idősnek érzik magukat, s mivel általában koruknál bő egy évtizeddel 
kevesebbnek, ezért a nekik szánt kommunikációt a 40-50 éves korhoz kell igazítani. 
Az életkor-behatárolásos kommunikáció azért sem célszerű, mert ezzel más korcso-
portokat eleve kizárunk, elriasztunk a lehetséges vásárlói körből. Hagyni kell, hogy 
az ügyfél maga dönthesse el, hogy a termék célcsoportjába tartozik vagy sem.16 Az 
idős fogyasztókhoz eljutás másik módja, anélkül, hogy a korukra utalást tennénk, ha 
olyan napszakra, órára időzítjük a reklám sugárzását, amikor főképpen ők érhetőek 
el (pl. késő délelőtt, kora délután).

Ugyanakkor a szeniorok teljesen normálisnak érzik a korukat (némi lefelé módosítással), 
a marketingnek is ezt kell tennie, nem kell őket a reklámokban túlfiatalítani-fiatalosítani, a 
reklám legyen valamennyire fiatalos, de ne fiatal, azaz ne ábrázolja fiatalként az időseket. A 
felmérések szerint az 50 év fölöttiek 55%-a szerint az időseknek szánt reklámokkal az egyik 
fő baj, hogy fiatalok készítik, akiknek fogalmuk sincs az érett korúakról.17

Ha az idősek életkorát említjük, akkor mindenképpen pozitív módon kell utalni az 
idősségre, kidomborítva az idősödés pozitív oldalát (élettapasztalat, hozzáértés, tudás, 
bölcsesség, nagyszülőség). Az a reklám lesz vonzó az időseknek, ahol a nagy élettapasz-
talatukat hangsúlyozzák, akiknek a tanácsai sokat érnek, és a pozitívan ábrázolt időskor 
humorral vegyítve jelenik meg.18 Nagyszülőként is érdemes megszólítani őket, mert több 
elkölthető pénzeszközük van, mint a fiatal szülőknek, és az unokákra szívesen költenek. 
Az idősségre való utalás akkor szükséges, ha az időskori fogyatékosságokkal kapcsola-
tos termékről van szó (pl. hallókészülék), vagy az időskorhoz speciális engedményeket, 
akciókat kötnek.19

Tartalom. A reklámokat az idősek más szemmel nézik, mint a fiatalok. Náluk több-
nyire nem az érzelmi aspektus áll előtérben, nem érdekli őket a külcsín, főleg nem egy 
reklámé. Tartalmat, konkrét információkat várnak a termék valódi hasznáról, előnyei-
ről. A termék használhatósága az időseknél alapszempont, a reklám legyen informatív 
és szakszerű, tegye világossá, mire jó, mire kínál megoldást, szóljanak érvek, tények, 
információk a termék mellett. Egy időseknek szóló reklám ugyanakkor kevés szöveget 
tartalmaz, üzenete világosan és egyszerűen megfogalmazott, a túlbonyolított ügyek el-
riasztják az időseket, a reklám egy termékvariánst mutasson, egy árat, és egy üzenetet, 
néhány ütős érvvel alátámasztva. Olyan kulcsszavakat érdemes bennük használni, me-
lyeket az idősek magukénak, fontosnak éreznek, ilyen például a minőség, a kényelem, a 
biztonság, az önállóság, a tartósság, a hagyomány.20

Alapszempont a reklám szavahihetősége, hitelessége. Az idősek kritikusak, bizalmat-
lanok, a fiataloknál is szkeptikusabbak a reklámok iránt. Sok rossz tapasztalatuk van 
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piacról, termékekről, reklámokról, rutinos és profi fogyasztók. Egy szavahihető, korrekt, 
az üres lózungokat mellőző reklámot ezért sokra becsülnek (ne fárasszuk például a nyug-
díjasokat azzal, hogy milyen csodaszép az életük).

Mindemellett lehet a reklám érzelmes, ötletes és pozitívan (nem gúnyolódóan) humo-
ros is, de csak emellett. Ez nehéz műfaj, hiszen nehéz találni minden korcsoportnak tetsző 
humort. Egy jó idősreklám vitalitást, életörömöt, pozitív hangulatot áraszt; aktív, jókedvű, 
de teljesen természetesen viselkedő embereket ábrázol, szerepelhetnek benne romantikus 
párok, generációkat összekötő motívumok, gyerekek és a természet (állatok, tájak) is.21

Releváns szempont az is, hogy az időseknek szóló reklám milyen értékeket hangsú-
lyozzon. Alapvetően érdemes utalni az egészségre, a szépségre (közvetett módon ren-
geteg termék visszavezethető ezekre); illetve arra, hogy a termék használata erősíti a jó 
életérzést, életörömet, jó kedvet, szórakozást nyújt (pl. egy üveg jó bor, egy szép autó).

A fiatalosan, aktívan, egészségtudatosan élő időseket egy lendületes, dinamikus idős-
képet felmutató reklám meg tud fogni. Ez a csoport az idősek jelentős szegmense, akik 
a nyugdíjba vonulás után a rengeteg szabad idejükkel aktívan, tartalmasan akarnak élni.

Azt se feledjük, hogy nincs univerzálisan teríthető reklám, a civilizációs-nemzeti, kul-
turális sajátosságokra is tekintettel kell lenni. A De Beers gyémántcég például ugyanazt 
a kampányt akarta levezényelni az USA-ban és Japánban, de az előzetes felmérésekből 
kiderült, hogy ez nem célravezető. Amerikában általában a férfiak vesznek ékszert a 
párjuknak, míg Japánban a nők, és azon belül főleg az idős nők maguknak. A reklámmal 
tehát az USA-ban a férfiakat, Japánban az idős nőket kellett megszólítani.22

Forma, képi világ. Ami a megformálást illeti, az időseknek szóló reklám legyen 
világos, átlátható, strukturált – a nagyon zavaros, színes, zsúfolt tipográfia, a látványos 
képek, dekoratív illusztrációk, a bonyolult, sokvágásos klipek a fiatalokat vonzzák, az 
időseket azonban nem. A feliratok és a képek erősítsék meg egymást, az üzenetet. A rek-
lám színvilága sem lényegtelen aspektus, meleg és pasztellszíneket érdemes használni, 
hogy ne legyen túl tarka, túl harsány, túl éles.

Nosztalgiára építés. A retro manapság nagy divat – termékben, reklámban egyaránt. 
Több autógyártó cég elővette régi, jól bevált, legendás modelljeit és modernizált változatban 
újra piacra dobta, a Nike megvette, és újra piacra vezette a 70-es évekig divatos Converse 
cég márkanevét és termékeit. A korabeli zenékkel, filmbejátszásokkal előidézett nosztalgia 
érzésére alapozva lehet az eladásokat növelni. Érdekes, hogy elég keveset használnak ehhez 
idős hírességeket (pl. a szelíd motoros Dennis Hopper idős korában reklámozta autót és ru-
házati céget). Inkább eleve speciálisan időseknek szóló termékek esetében használnak idős 
celebeket (egészségügyi, pénzügyi cégek), de ilyenkor nem nosztalgiakeltésről van szó.23

Zene. Mivel a reklámok 70%-a rádióban és tévében tűnik fel, a reklámzene kulcs-
elem, atmoszférát teremt, a terméket illusztrálja, karakteressé, egyedivé, emlékezetessé 
teszi, érzelmileg telíti, a jól eltalált zenei aláfestés lendít a reklám hatásán. A reklámzene 
küldetése, hogy megerősítse a képi és szövegbeli üzenetet, legyen aktív, életvidám, ter-
mészetes, és főként jellegzetes. A cégnek, a terméknek lehet akár egy állandó, rövid ze-
nei motívuma, szignálja, ami mindig visszaköszön a reklámjaiban. A 60-as, 70-es évek 
híres zenéit érdemes az idősek felé használni, mivel a fiatal korukban kedvelt zenéiket 
szeretik később is leginkább, és ezek a muzsikák jó érzéseket keltenek bennük. Ennek 
szellemében készültek Amerikában Mercedes és Cadillac reklámok Janis Joplin és Lep 
Zeppelin zenével. De a zeneválasztás még nem elég az üdvösséghez, az idősek megnye-
réséhez. Egy angliai kutatásból kiderült, hogy 35 éves kor fölött az emberek jóval kevésbé 
kötötték a termékeket a reklámok zenéjéhez, mint a fiatalok, vagyis az idősek kevésbé 
kapcsolják össze a szeretett zenéiket termékekkel.24
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1. táblázat. A reklámok megítélése fiatal és időskorban (%)

14–29  
évesek

30–49  
évesek

50+ Együtt

Hasznos információkat, tippeket ad 66,9 62,1 55,1 59,9

Jó áttekintést, segítséget adnak 64,9 59,6 53,3 57,9

Viccesek és szórakoztatóak 73,2 67,0 55,9 63,2

Szívesen nézek, hallgatok reklámot 47,0 42,4 35,7 40,3

Forrás: Meyer-Hentschel 2009, 38. o.

Nyelvezet. Nem angol nyelvterületen a fiatalok körében világszerte népszerű angli-
cizmusok használata kerülendő, sok idős nem beszél angolul, de a többiek is fölösleges-
nek, fárasztónak tartják az ilyen kifejezéseket. Az anglicizmusok Nyugat-Európán belül 
német és skandináv területen hódítanak elsősorban, a frankofon és mediterrán államok 
reklámjainál ez nem jellemző. A köztes-európai régió volt szocialista országaiban szin-
tén rendkívül erőteljes az angol kifejezések beszivárgása a közbeszédbe.

Az angol szavak reklámokban való használata még egy olyan országban is zavaró, 
ahol elég sokan beszélnek angolul. A németországi reklámok, hirdetések például tele 
vannak angol szavakkal, kifejezésekkel, ez a „denglisch” keveréknyelv az időseket 
inkább taszítja. A felmérések szerint a német népesség fele nem érti a reklámok an-
gol szavait. Kimutatták azt is, hogy a tisztán német nyelvű reklámszlogenek sokkal 
erősebb hatással vannak a fogyasztókra, mint az angol szavakkal megtűzdeltek – és 
ez még a fiatalokra is igaz, szinte teljesen független életkortól, nemtől, képzettségtől. 
Vagyis téves az a képzet, hogy a denglisch reklámok figyelemfelkeltőbbek, ennek 
éppen az ellenkezője igaz. A legnagyobb hatású szlogenek anyanyelvűek, rövidek és 
provokatívak.25

Az ezüstkorúak a fiatalok nyelvezetét sem értékelik egy reklámban, hiszen az min-
den, csak nem udvarias és tiszteletteljes. A szakkifejezések használata sem célszerű, a 
termék hasznosságára és nem a működési-technikai háttérinformációkra kíváncsiak. 
Írott szövegnél lényeges a nagy és olvasható betűtípus, a betűk feketék, kontrasztosak, a 
mondatok legyenek rövidek, pozitívak, jelen idejűek, kevés idegen szóval.

(A reklám szereplői, reklámarcok – idősebb szereplők használata) Az idősbarát új mar-
ketingkommunikáció részeként érdemes az univerzálisnak szánt (tehát nem csak kife-
jezetten időseknek szóló) termékeket is idősebb modellekkel reklámozni, egy 60 évest 
jobban vonz egy árucikk, ha egy ötvenéves reklámozza egy 25 éves helyett, a korcsoport 
ugyanis nem tagadja le drasztikusan a korát, nem tekinti magát fiatalnak. A reklámok 
tekintetében elkerülhetetlen a változás, egyre több idősebb modell jelenik meg, illetve 
fog megjelenni a reklámokban.26

Többé-kevésbé helytálló általánosítás, hogy a reklámokat a szubjektív-kognitív 
életkornak megfelelő szereplőkkel kell ellátni az idősek hatékony megszólításához. 
Az idősek ugyanis az olyan reklámokkal tudnak leginkább azonosulni, amiben az őket 
reprezentáló szereplő az ő valós koruknál 10-15 évvel fiatalabbnak néz ki – a 65 évesek 
például az 50 év körüli szereplőket kedvelik leginkább. Egy ilyen életkorú híresség, 
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közszereplő, vagy presztízsfoglalkozású illető (pl. orvos) szerepeltetése még vonzóbbá 
teszi a reklámot. Számos modellügynökség foglalkoztat ma már idősebb modelleket. 

Az idősmarketingben ezt felismerve évek óta gyakorlat, hogy a reklámokban a 
célcsoportnál körülbelül egy évtizeddel fiatalabb modelleket szerepeltetnek. Azonban 
még ez sem feltétlenül és mindig vezet sikerhez. Hiába érzik magukat az idősek egy 
évtizeddel fiatalabbnak a koruknál, ettől még nem biztos, hogy a példaképeiket is az 
ennyivel fiatalabbak között keresik. Erre már a reklámügynökségek is rájöttek, mert a 
fiatalabb, középkorú reklámarcokkal eladni kívánt egyes árucikkekre a várakozásoktól 
eltérően nem rezonáltak pozitívan az idősek. Nem törvényszerű tehát, hogy a valós 
vagy szubjektív koruknak megfelelő idős szereplők szimpatikusak lesznek az idős 
fogyasztóknak, ez nem általános recept: a legtöbb terméknél, reklámnál működhet, 
máskor azonban nem.27

Egyáltalán nem könnyű tehát eltalálni, milyen korú modellt érdemes alkalmazni. 
(Milyen korú-kinézetű nőmodell segíthet például megragadni egy 60 éves, 52-nek kiné-
ző, magát 46 évesnek érző nő érdeklődését?) A reklámmodelleknek autentikusan le kel-
lene képezniük a korcsoportot, hogy annak hiteles, de vonzó, megnyerő tagjai legyenek.

A szeniorok körében növekszik az idős szereplőkkel készített reklámok népszerűsége, 
az ilyenek 1999-ben az 50 éven túliak 63%-ának, 2003-ban már 70%-nak tetszettek.28

Erősen ajánlott a fiatalokat és idős szereplőket egyaránt felvonultató intergenerációs 
reklámok alkalmazása, mivel az idősek a társadalom integráns része kívánnak maradni, és 
az ilyen reklám ezt a vágyat elégíti ki. A több generációt felvonultató reklámok erősítik az 
idősek öntudatát, önbizalmát, főként, ha az idős szereplők tanácsot adnak a fiataloknak.

Összegzésképpen elmondható, hogy nem szükséges az időseknek is szóló reklámoknál 
a fiatalok megszólításához képest nagyon mást kitalálni – kis módosításokkal az idősek 
könnyen elérhetők. Stroud szerint négy alapszabályt kell követnünk, ha sikeresen szeret-
nénk kommunikálni velük: a megfelelő médiumot válasszuk ki; lássuk-ábrázoljuk a vi-
lágot az ő szemükkel; kezeljük őket teljes értékű emberként, tisztelettel, megbecsüléssel; 
bánjunk velük úgy, hogy nem sok mindenben különböznek a fiataloktól.29

Már az évezred elején megfogalmazódtak azok az aranyszabály-gyűjtemények, me-
lyek megpróbálták röviden és plasztikusan összefoglalni, milyen legyen az 50+ korosz-
tályt célzó reklám. Az egyik forrás 9 ilyen tanácsot gyűjtött össze:30

1. Put them in the picture: szerepeljenek idősek a reklámban, mégpedig úgy, aho-
gyan ők látják magukat (nagyszülőként is, de ne csak úgy).

2. Think younger: mivel 10-15 évvel fiatalabbnak érzik magukat – kinézetre is, ezért 
koruknál fiatalosabban, aktív, egészséges, életvidám módon kell ábrázolni őket.

3. Get it together: szinte mindegyikük párkapcsolatban él, így érdemes utalni rájuk.
4. Sex: yes we said sex: nekik is van érzelmi, szerelmi életük, ezt is fel lehet hasz-

nálni.
5. Treat them like grown-ups: kezeljük felnőttként, tisztelettel őket, tapasztaltak, 

felelősségteljesek, sok idejük van és minőséget várnak el.
6. Let them see it in writing: legyen informatív, felvilágosító a reklám, a tévés vál-

tozat is leírt szövegekkel kiegészítve.
7. Put a twinkle in their eyes: a tanult, öntudatos idősek vevők az iróniára és a jó 

humorra.
8. Make them the stars of your show: a korcsoport tagjai nagy véleményvezérek, 

hitelesek és tekintélyük van. Ilyen korú hírességek, szereplők legyenek a rek-
lámban.

9. Don’t call them names: az idősségről szó ne essék.
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(Példák az idősek felé nyitó sikeres és sikertelen reklámokra – nincs általános szabály) A 
pozitív áttörést a Nivea Vital sikertörténete hozta. A hamburgi Beiersdorf konszern korán 
felismerte az idők szavát, és 1994-ben Nivea Vital néven új termékcsaláddal állt elő, ame-
lyet kifejezetten idősebb nőknek szántak, ám a reklámkampányban nem említettek életkort, 
az csupán a bőr állapotára gyakorolt jótékony hatásáról szólt, és a terméket az „érett” bőrre 
ajánlották. A reklámkampányt is számukra dolgozták ki, a megcélzott korcsoporthoz tarto-
zó, 52 éves, életkorának megfelelően kinéző, ősz hajú hölggyel reklámozták, aki a fotókon 
önfeledten nevetett, sugárzott róla az életöröm. A cég bizonytalan volt, nem mert elsőre na-
gyot kockáztatni, ezért először csak Svájcban vezették be a terméket. A versenytársak és a 
marketingszakértők biztos bukást jósoltak, ők még mindig abban a stratégiában hittek, hogy 
az időseket is fiatal arcokkal lehet megnyerni, hiszen a nők 50 fölött is 30 évesnek szeretné-
nek látszani. Nem lett igazuk: a valósághű reklámnak köszönhetően a Vital átütő és ráadásul 
tartós siker lett, a 2000-es években is az egyik vezető termékcsalád volt Németországban, tíz 
évvel a bevezetése után évente 5 millió darabot értékesítettek belőle. A reklám sikerét közvé-
lemény-kutatások is alátámasztják: míg hagyományos kozmetikai reklámot a megkérdezet-
tek 30%-a tudott felidézni, a Vitalra 51% emlékezett, 80%-nak tetszett is a reklám.31 Az eset 
rávilágít arra is, hogy bizonyos termékeknél mégis érdemes kifejezetten az időseket megszó-
lítani. Mivel a fiatalok és az idősek bőre más, ezért más típusú ápolásukra van szükségük, így 
differenciált termékkel volt értelme az időseket megcélozni. Sok konkurens cég megpróbálta 
utánozni a Vital sikerreceptjét, de ez nem olyan egyszerű Sikerük titka a hitelesség, az, hogy 
komolyan vették a fogyasztóikat: valóban azt és úgy nyújtották az időseknek termékben és 
reklámban, amit azok elvárnak, amire szükségük van. 

A minden korcsoport igényeinek megfelelni igyekvő reklámkampány ma még elég ritka, 
de azért több pozitív példát is találni lehet. Ezekből a példákból arra is következtethetünk, 
hogy a különböző hasznos tanácsok dacára nincs általános szabály, hogyan és milyen reklá-
mokkal lehet megnyerni az időseket. Teljesen eltérő stílusú hirdetések is telitalálatok lehet-
nek minden korosztályban, bár abban többnyire hasonlítanak, hogy humorosak.

Minden idők öt legkedveltebb angol hirdetésének egyike a Hamlet szivar mintegy három 
évtizede készült reklámja. Egy 50 év körüli férfi ül egy automata fotófülkében, próbál 
mosolyogni, de a gép nem exponál. Ezért egy idő után elkezd mocorogni, igazgatja a 
haját, ekkor készül az első fotó, amire dühében grimaszolni kezd, ezt örökíti meg a má-
sodik fotó, mire ugrik egyet és a szék összetörik alatta, és ő lezuhan a földre. Vágás: a 
férfi rágyújt és teljesen kisimul. Jól sikerült a Guinness egyik sörreklámja, amiben egy 
hajdani úszóbajnok szerepel idősen, aki fogadásból elúszik a kikötői bójáig és vissza, 
amíg a kocsmáros lecsapolja a pint sörét. A fiataloknak cool volt, az időseknek pedig a 
fiatalosság, illetve az idősen elért teljesítmény tisztelete miatt volt rokonszenves.

Az egyébként fiataloknak szóló márkának elkönyvelt Nike 2004-ben készített egy 
nosztalgikus, többgenerációs szereplőgárdával forgatott szenvedélyes, érzelmeket meg-
mozgató reklámot. Az alapötletet az adta, hogy 1918 után 2004-ben nyerte meg a Boston 
Red Sox újra az amerikai baseball bajnokságot. A nyitóképen két gyerek nézi szüleivel 
a stadionban az 1918-as döntőt, majd a reklám ideje alatt a két fiú mindig meccset néz, 
de közben telnek az évek, a szülők helyett már a barátnőkkel, feleségekkel, később gye-
rekeikkel, unokáikkal nézik mindig az adott korszaknak megfelelő ruhákban, és eljutnak 
egészen a 2004-es győzelem eksztázisáig, amire 86 évet vártak.32

Egy német cég a higiénés termékeihez két reklámot készíttetett, az egyikben fiatal, a 
másikban idősebb nők szerepelnek, mindkettőben aktívak, tevékenyek és mosolygósak a 
szereplők. Az üzenet világos: az árucikkre idősnek, fiatalnak egyaránt szüksége van, segít-
ségével minden korosztálybeli nő könnyebben el tudja látni mindennapi teendőit. Vagyis itt 
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időseket és fiatalokat egyaránt egészségesnek és életerősnek ábrázoltak, az idősekre nem 
húzták rá a beteg stigmát. Hasonló stratégiát választott az egyik német optikai üzletlánc. 
Több reklámfilmet is forgattak, mindegyikben különböző korosztályú emberek szerepeltek, 
azt üzenve ezzel, hogy egy jó szemüvegre minden életkorban szükség lehet.33

Az Unilever Dove termékcsaládjának „Campaign for real beauty” kampánya egyszerre volt 
reklám és PR, mivel meg akarta változtatni a női szépséggel kapcsolatos beidegződéseket, 
hogy ne csak a fiatalt lássák szépnek az emberek. A kampány előtt kutatást végeztek arról, 
hogy a nők szerint mi a szép és hogyan látják önmagukat. A reklámkampány hat darab, egy-
egy kérdéssel ellátott fényképes hirdetésből állt, három fotón egy-egy 22-35 év közötti fiatal 
nő arcképe, a másik három fényképen egy-egy idősebb asszony portréja szerepelt. Az idősebb 
nők egyike sem volt profi modell, hanem amatőr, átlagos, hétköznapi emberek (két negyvenes 
és egy 96 éves). A három „idős” hölgyes változaton a következő kérdések szerepeltek:

• Elfogadja valaha a társadalom, hogy egy idős nő is lehet gyönyörű? (Ezen a képen 
szerepelt a 96 éves asszony). 

• Miért ne érezhetné jól magát egy nő ősz hajjal?
• Lehet egy nő vonzóbb 40 évesen, mint 20 évesen?34

(Időseknek szóló sikeres reklámstratégiák az idős kifejezés elkerülésével) Pozitív, sikeres 
példákat főként a vendéglátás, a hotelek és utazási irodák világában találunk. Az egyik 
jelentős angol utazási iroda, a néhány éve lecserélte a „Szívében fiatal” (Young at Heart) 
jelmondatát, amit csaknem negyedszázadon át használt, mivel azt érzékelték, hogy ezzel 
az öregséget sugallják, miközben a mai 55 éven túliak nem tartják magukat idősnek. Egy 
másik cég, a szimplán „55 év fölötti utazóknak” (55+ Travellers) címkéjű linket tett fel a 
honlapjára, amivel elkerülte az idős vagy annak bármilyen szinonim megfogalmazását. Az 
egyik hotellánc a kifejezetten idős vendégekre szakosodó hoteljait úgy reklámozza, hogy a 
tradíciókat, a kiszolgálás minőségét hangsúlyozza, miközben életkorra, idősségre egy szóval 
sem utal. Egy utazási iroda külön kínál programokat a 45–65, a 65–70 éves, és a 70 éven fe-
lüli korosztálynak, és mindegyiket más stílusban teszi. Nem nevezi idősnek egyik csoportot 
sem, csupán adott életkorú utazóknak szólítja őket. A programok az idősebb célcsoportoknak 
egyszerűbbek, fizikailag kevésbé megterhelőek, a nyugodt pihenést célozzák.35

(Rossz példák, elrontott idősreklámok) A Volkswagennek a 2004-es év rosszul sikerült: 
az eladások stagnáltak, az új Golf elsősorban az ára és a nem túl jó reklámkampánya 
miatt nem fogyott úgy, ahogyan azt remélték. Ami a reklámot illeti, viccesre próbálták 
venni, és azt sugallták, hogy nagyot változott az autó, ám a fogás visszafelé sült el, el-
riasztotta a vevőket. A VW idős és tapasztalt vevői éppen a márka óvatos változtatásait 
becsülték, az új Golfok sosem voltak nagyon mások, hanem egyszerűen csak jobbak az 
elődeiknél. Az eddigi stratégia ezzel a reklámmal megdőlt, és ez nem tetszett a márka 
idős fogyasztóinak.

A Novartis leányvállalata az „idős” kifejezés direkt használatával követett el hibát. A 
cég felismerte, hogy idősek is vásárolnak bébiételeket, ezért ellátta egy idősekre utaló 
címkével e termékeit, ezt követően azonban a forgalma semmivel sem növekedett. Az idős 
fogyasztókat inkább zavarba hozta, elriasztotta, hogy egy alapvetően gyermekeknek szánt 
termékkel kapcsolatban explicit és látványos módon megszólították őket.

Néhány cég egymáshoz hasonlóan elrontott stratégiával próbálkozott az idős vevők 
megnyerésével. Így járt például a 90-es években a Kraft is, amikor egy 78 éves gazdával 
reklámozta a Milkát, akivel az öregek erejét, dinamizmusát szándékoztak szimbolizálni. 
Ám a felvételek nem csak a gazda természetes közegében, a földeken készültek, hanem 
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egy diszkóban is, ahol az öreg fiatalos szlengben kiabált. Az öreg gazda kultfigura lett 
– ám csakis a fiatalok körében, akik karikatúrának, viccnek fogták fel az egészet. Az 
idősek viszont gúnyolódásnak érzékelték a reklámot, és elutasították.36

Hogy milyen könnyű a megnyerni kívánt célcsoportot rosszul megkörnyékezni, jó pél-
da még a Johnson & Johnson amerikai konszern esete a 80-as évek közepéről. Új sampont 
(Affinity) vezettek be a piacra, amit kifejezetten a 40 éven felüli, ősz hajú nőknek kínáltak. A 
reklámszlogen a következő lett: against old hair – az öreg haj ellen, ami a termék csomagolásán 
is nagy betűkkel szerepelt. Senki nem volt hajlandó egy ilyen árucikket a kasszához vinni, hogy 
mindenki lássa, milyen problémája van a hajának. Ez volt a konszern történetének egyik legna-
gyobb bukása.37 Az utóbbi példa azt is mutatja, hogy Amerikában már korán felismerték az idős 
korosztályok jelentős vásárlóerejét. Egyre több amerikai cég áll elő időseknek szánt termékek-
kel, és időközben meg is találták a szükséges stílust és nyelvezetet: egy időseknek szánt árucikk 
messziről megismerhető: barátságosan nevető idős férfiak és nők arca látható a csomagoláson.

(Idősek a magyarországi tévéreklámokban) A marketing egyik kulcsterülete a televíziós rek-
lám, tekintettel az idősek tévénézési szokásaira különösen érdemes elemezni, milyen 
képet sugallnak ezek a reklámok az idősekről. Magyarországon már több kutatás vizs-
gálta az idősek (50+) magyar kereskedelmi és közszolgálati televíziós reklámokban való 
megjelenését. Több száz reklám elemzése alapján mindegyik esetben az derült ki, hogy 
az idősek alig jelennek meg a reklámokban, és akkor is inkább negatív összefüggésben. 
Az egyik kutatásban a vizsgált 350 reklám 77%-a nem foglalkozott az idősekkel, illetve 
nem jelent meg bennük idős szereplő. A reklámok 18%-a használt idős statisztákat, sze-
replőket, egy másik vizsgálat 100 reklámból mindössze hat ilyet talált.38

A mennyiségi adat önmagában még nem árul el mindent, attól még, hogy az idősek 
kevés reklámban szerepelnek, akár pozitív színben is feltűnhetnek bennük. A vizsgálatok 
azonban nem ezt igazolták. Azokban a reklámokban, melyekben idősek szerepeltek, alig 
az ötödében ábrázolták az időseket pozitívan (értelmes tanácsadó, narrátor, beszélgető, se-
gítő – a magyar reklámokban a nyugat-európaiakhoz képest kevés az idős narrátor). A rek-
lámok 22%-ában negatívan ábrázolták őket (vicc tárgya, rossz tanácsadó, szomorkodó, be-
teg ember), míg semleges, lényegtelen háttérszerepben az esetek negyedében tűntek fel.39

A kutatások következtetése a reklámok tartalma alapján az volt, hogy a reklámszakma sze-
rint az idős emberek nem jók semmire, ezért eleve foglalkozni sem érdemes velük. Jobbára 
csak akkor szerepeltetnek időseket, ha kifejezetten idős szerepről van szó, ezen kívül ritkán 
pozitív figurák, inkább statiszták vagy negatív, nevetséges szereplők.

Magyarországon 10 éve még kezdeti stádiumban voltak azok a próbálkozások, melyek 
szakítanak az idősek diszkriminatív ábrázolásával, de több esetben kudarcot vallott a jó 
szándék, a pozitív ábrázolás is sokszor visszatetsző és irreális: az „egészségtől kicsattanó, 
keep smiling-tekintetű” időseknek nincs sok közük a valósághoz. Néhány reklám azért 
ebből a szempontból jól eltalált, az idősek ezekben okos, tapasztalt segítői a fiataloknak, 
akiknek érdemes a józan tanácsaira hallgatni. Ilyen például a korosabb híres színésznővel 
forgatott tisztítószeres reklám, vagy az egyik nagypapás chips-reklám.40

A magyarországi reklámipar és marketing idegenkedése az idősektől több tényezőre is 
visszavezethető. Kétségtelenül ok lehet a hazai 50+ korcsoport átlagosan szerény anyagi, 
jövedelmi helyzete. Szerepet játszhat az a máshol is megfigyelhető jelenség, hogy a rek-
lámszakemberek a saját, idősekkel szembeni negatív előfeltevéseikből, beállítódásaikból 
indulnak ki. A fő ok mélyebb, ez az előítéletes beállítódás visszatükrözi azt, ahogyan a 
magyar társadalom az idősekről vélekedik. Ezt alátámasztja, hogy az időseket rossz fényben 
feltüntető reklámok idehaza népszerűek, legalábbis a fiatalabbak körében.
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(Saját kutatási eredményeink 2012 őszén és 2018 tavaszán) 2012 októberében saját 
kutatást végeztünk az idősek tévéreklámokban megjelenítésének témájában. Kéthetes 
periódus alatt a főbb közszolgálati és kereskedelmi csatornákon (m1, TV2, RTL Klub, 
Viasat3) futó összes reklámot (180-at) megnéztük, és azt vizsgáltuk, mennyire tekintik 
célcsoportnak az időseket, hogyan szerepelnek az idősek a reklámokban. Az időseknek 
szánt reklámok főműsor-időben, a késő délutáni és esti órákban alig-alig bukkantak fel 
a televízióadásokban, azokat inkább délelőttönként sugározták, nevezetesen akkor, ami-
kor a tévénézők között arányaiban a legtöbb idős ember található.

Kutatásunk nagy részben megerősítette a korábbi hasonló vizsgálatok eredményeit. 
Idehaza 2012 végén is a reklámok töredéke szólt időseknek, illetve vonultatott fel idős 
szereplőt. A 180 reklám csaknem 90%-ában, egészen pontosan 161 esetben egyáltalán 
nem tűnt fel 50 évnél idősebb szereplő, és ezek a reklámanyagok nem is szólították meg 
az időseket. Mindössze 19 reklámban (vagyis nagyjából minden tizedikben) találkoz-
hattunk idős szereplőkkel. Ezek közül csupán három anyag szólt kifejezetten időseknek 
szánt termékekről (Supradyn 50+, Proenzi3, Corega műfogsor), ezeket érthetően idős 
szereplőkkel is forgatták le. Tartalomelemzést is végeztünk, a három reklám pozitív, 
kedvező színben tüntette fel az időseket, különösen a Supradyn idősábrázolása sikerült 
kiválóan, a bicikliző, sportos ötvenes férfi figurája jól eltalált. A többi 16, nem idősek-
nek szánt termékről szóló reklámban korosabb szereplők is feltűnnek, többségében (13 
esetben) pozitív és életszerű beállítással. Közülük öt reklám idős főszereplővel készült, 
további 8 reklámban idős mellékszereplők, háttérszereplők, statiszták tűntek fel.41

A tartalomelemzés során csupán három olyan reklámot találtunk, melyben problé-
más az idősábrázolás. Ebből kettő a Nestea termékhez fűződik, mindegyiket lendületes 
képekkel, egy fiatal és egy idős főszereplővel forgatták le. Az üdítőitalos reklámokban 
eddig szinte mindig fiatalok szerepeltek, ezért a Nestea újítása izgalmas fejlemény, ám 
az egyik darabban az idős hölgyet habár pozitívan, de teljesen irreális módon fiatalosan 
ábrázolták (például tíz méter magas sziklafalról veti magát a tengerbe), míg a másik 
anyagban az idős férfi szinte debil, fura figuraként tűnik fel. Kifejezetten negatív beál-
lítással egyetlen reklám jelenített meg idős szereplőt: az Erste Bank egyik lakáshiteles 
alkotása a rosszindulatú idős főbérlő nénivel.

2018. március végén megismételtük a vizsgálatot, és egy hét alatt összesen 209 rek-
lámot találtunk az egyes televíziós csatornákon, melyek közül 191 reklámnak (az összes 
reklám 91,8%-a) egyáltalán nem volt semmilyen idősvonatkozása (sem termékben, sem 
a szereplőkben, bármiféle utalásban). 18 reklámot forgattak le részben vagy egészében 
idős szereplőkkel (az összes reklám 8,2%-a), egy kivételével (Fujitsu, az idős hárpia 
anyós alaptípusával) ezek mindegyikében az időseket pozitívan (vagy semleges módon 
az apróbb mellékszerepekben) ábrázolták, ami kétségkívül némi előrelépés a korábbi 
adatfelvételekhez képest. Ezekből mindössze három reklám szólt kifejezetten és kizá-
rólag időseknek (két gyógyszer – Prostamol uno, Dolgit, illetve 4 Life Direct, idősek 
életbiztosítása). a többi 14 univerzális reklámnak minősíthető. Közülük 6 esetben az 
idősek mellékszerepekben tűntek fel, a többi 8-ban pedig a több főszereplő egyikeként, 
vagy kizárólagos főszereplőként.42

Ezekből a reklámokból megítélésünk szerint újításuk és kreativitásuk miatt a Burger 
King, a Coca Cola reklámokat érdemes külön kiemelni. A gyorséttermi láncok, illetve a 
szénsavas üdítők hagyományosan a fiatalokra összpontosítanak, vagyis esetükben egy 
nagyon régi trend tört meg, előbbi a steak krumplit, utóbbi a Zero kólát reklámozza 
rendkívül ötletesen. (A Coca Cola reklámja némileg az 5 évvel ezelőtti Nestea reklámo-
kat idézi, szintén merészen, de azért visszafogottabban.)
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2. táblázat. Idős-szerepek magyarországi reklámokban

2012. október 2018. március

Nincs idős szereplő, nem időseknek szól 161 191

Reklám idős-szereplővel 19 17

Negatív vagy irreális idősábrázolás 3 1

Pozitív és reális időskép 16 17

Időstermék idős szereplővel 3 3

Egyéb reklám idős főszereplővel 5 8

Egyéb reklám idős háttérszereplővel 8 6

Forrás: saját kutatás

Összességében a Magyarországon futó tévéreklámok között alig-alig találni idős 
szereplőkkel forgatott és/vagy időseknek szóló reklámokat. Ugyanakkor apró trend-
szerű előrelépéseket lehet érzékelni a 10 és az 5 évvel ezelőtti, illetve a mai helyzet 
összevetéséből. Amennyiben ugyanis idős szereplők is feltűnnek a képernyőn, őket 
zömmel pozitív színben tüntetik fel, valamint a korábban kizárólag fiatalokkal rek-
lámozott, világszerte népszerű „kulcstermékek” esetében is megjelentek már rokon-
szenves idős szereplők.

(A médiacsatorna kiválasztása) Az elektronikus médiumokban érdemesebb szórakozta-
tóbb, az írott médiában pedig informatívabb reklámokat elhelyezni – az idősek megszó-
lításának a szempontjából is.

Televízió, rádió. A tévével és a rádióval a korcsoport nagy része elérhető, de az itt 
elhelyezett reklámok sikere nem egyértelmű, sok idős szkeptikus a tévé- és rádióreklá-
mok üzeneteivel szemben, sok nézőt-hallgatót zavarnak a reklámok. Óvatosságra intő 
jel, hogy az idősek bő egyharmada egy idegesítő, rossz reklám hatására az adott termé-
ket többé nem hajlandó megvásárolni.43 Érdemes odafigyelni arra, hogy a korcsoport-
nak szóló tévéreklám ne legyen túl gyors, ne legyen túl sok vágás benne, az időseket 
akkor éri el az üzenet, ha tiszta és világos az információközlés. Tekintettel arra, hogy 
a rádióban kiváltképpen rosszallják a reklámokat, ezért e médiumban egy komplexebb 
megközelítést érdemes alkalmazni. Vagy egy nyereményjátékkal egybekötve, vagy 
egy többcsatornás (crossmediale) reklámkampány egyik elemeként (összekapcsolva a 
nyomtatott sajtóban elhelyezett reklámmal).

Napilapok, újságok, nyomtatott reklámanyagok. Az általuk olvasott napilapokban, 
tematikus hetilapokban, újságokban érdemes az időseknek hirdetni. Azt a lapot érdemes 
kiválasztani, amihez a termék valamilyen módon illeszkedik. Míg a nagy cégeknek 
elegendő pénzük van a nagy volumenű, összetett reklámkampányokhoz, a kisvállalko-
zások lehetőségei meglehetősen behatároltak, zömmel szórólapozásra, apróhirdetések-
re hagyatkoznak, ezért az írott sajtóban megjelenő reklámok az esetükben fokozottan 
nyomnak a latban. Az egyik német szerző összeszedett néhány javaslatot, hogy a kis-
vállalkozók újsághirdetéseit hogyan lehet az idősek számára vonzóbban megjeleníteni:

• Nagy, jól olvasható betűtípus (legalább 12-es), a cím, telefonszám se legyen apró betűs.
• Markáns, világos, figyelemfelkeltő logó, nem baj, ha nem esztétikus, csak hasson.
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• A hirdetés a színével is tűnjön ki a mezőnyből, különbözzön az oldal többi 
színétől (ez a szürke valamilyen árnyalata is lehet, ha a többi hirdetés színes).

• A hirdetés az újságoldal jobb oldalán legyen (megfigyelt tény, hogy jobb felé 
jobban figyelnek az emberek), illetve olyan oldalon, ahol az olvasókat kifeje-
zetten érdeklő témák szerepelnek (helyi cég a lap helyi híreket közlő oldalán).

• Érdemes megjelenni tematikus hirdetési oldalakon, kiadványokban (amelyek 
egy termékcsoport hirdetőit gyűjtik össze), de ott az is szükséges, hogy a szer-
kesztőségi újságcikkek minőségiek legyenek, különben a kiadvány gyorsan a 
kukában végzi.44

A szórólapok, reklámlevelek esetében a lényeg főleg a tartalom. Akár egy hosszabb 
anyagot is elolvasnak az idősek, ha az valóban érdekes, érthető és hasznos informá-
ciókat hordoz. Minél idősebb valaki, annál kevésbé boldogul az összetett, bonyolult 
tartalmakkal, ezért a reklámlevelek, -kiadványok esetében is érdemes a mondandót 
egyszerű módon megformálni, ez akár teszteléssel is tökéletesíthető.45

Kültéri reklámok, plakátok. Az idősek szerényebb mobilitása miatt a kültéri reklá-
mokat nem érdemes túlságosan erőltetni, bár a 68-as nemzedék a korábbi generációkhoz 
képest aktívabb, mozgékonyabb, náluk már lehet ezzel a reklámfelülettel is próbálkozni. 
A plakátoknak figyelemfelkeltőnek kell lennie, hogy az ingergazdag környezetből meg-
ragadja az idősek figyelmét. Az idős emberek vizuális figyelme nehezen felkelthető, 
ráadásul több időre van szükségük az üzenet észleléséhez, befogadásához. Ezért nem 
érdemes őket hirdetőoszlopon, a plakátdzsungelben egy plakáttal a sok közül megcé-
lozni. Ehelyett olyan helyen érdemes hirdetni, ahol kevés dolog vonja el a figyelmet a 
plakátról, továbbá az legyen jól kivilágított, minél nagyobb méretű óriásposzter.

Eventmarketing. Érdemes bizonyos eseményekhez, rendezvényekhez kötődő reklám-
kampányt is indítani, akár azok szponzorálásával egybekötve. Az idősek életstílusának 
megfelelő rendezvényeket célszerű választani (pl. autózási-utazási szenvedélyükhöz mér-
ten autó-kiállítások, turisztikai vásárok), ott a termék bemutatásával, promóciójával, ki-
próbálásának lehetőségével (emlékezetes élményt adjon). Ügyelni kell rá, hogy a termék 
kapcsolódjon az esemény tematikájához.46

3. táblázat. Milyen események érdeklik az időseket?
(németországi adatok %-ban)

50 év felettiek 60 év felettiek 30–49 év közöttiek

Top sportesemények 34 32 38

Premier előadások 21 21 16

Kiállításmegnyitók 21 19 18

Nagy népünnepélyek 19 17 29

Klasszikus zenefesztiválok 18 19 8

Divatbemutatók 18 18 15

Tudományos előadások 17 17 13

Gasztronómiai rendezvények 13 11 14

Forrás: W&V Compact, 2007, 17. o.
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Telefon, direkt marketing. A direkt marketing alkalmas eszköz lehet az idős fogyasztók 
megnyerésére, mivel közvetlen kapcsolat jön létre a cég és az ügyfél között, és ez az idősek 
esetében sokat számít, minden más egyéb kommunikációs módnál előnyösebbé teszi.

A telefon az idős fogyasztók felé különösen fontos szolgáltatási csatorna, bár ők a telefont a 
fiatalokhoz képest másképp használják. Az idősek telefonálási szokásai még a mobilkor előtt 
alakultak ki, amikor még ritkaságnak számított a saját telefon, és drága volt a telefonhívás.

A koppenhágai egyetem vizsgálta az idősek telefonálás szokásait. Az derült ki, hogy 
a termék- vagy szolgáltatás-eladásról szóló telefonhívásokat szinte zaklatásnak veszik 
és elutasítják. Barátaik és rokonaik telefonhívásainak viszont nagyon örülnek. Ebből 
következik, hogy egy cég visszajáró, tartós kliensévé tudja tenni egy idős fogyasztóját, 
ha az első vásárlása után rendszeresen telefonon tartja vele a kapcsolatot. Az idős ügy-
felekkel való sikeres telefonos kapcsolatnál alapfeltétel a türelmesség, az udvariasság.47

Angliában külön tanácsadó vállalkozás (Senior Response) foglalkozik azzal, hogyan javít-
hatják a cégek az idősekkel való telefonos kapcsolatokat, munkatársai 50 éven felüliek. A cég 
felmérést végzett arról, van-e összefüggés a telefonos eladással próbálkozó ügynök életkora 
és teljesítménye között, ha időseknek szánt termékről van szó. Kiderült, hogy ugyanolyan 
képzettségi szint esetén az idős munkatársak jobb eredményt értek el, mint fiatal kollégáik.48

(Internet, interaktív médiumok) Ma már az új, nem-klasszikus, interaktív médiumok 
egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, míg a klasszikus médiumokban elhelyezett 
reklámok hatása kezd visszaesni. Az új, interaktív kommunikációs csatornákat (e-mail, 
internet, sms, chat, digitális tv stb.) néhány évvel ezelőttig a marketing még nem hasz-
nálta eléggé, mivel nem értették-érezték a bennük rejlő lehetőségeket, a jelentőségét.

Az internet reklámereje egyelőre még szerény, de dinamikusan növekvő tendenci-
át mutat, egyre fontosabb lesz az interaktív reklámozás. Míg a kézezres évek elején a 
hirdetésekre költött összegek töredéke ment az online-felületeken, előrejelzések szerint 
rövidesen az írott sajtóban megjelentekhez képest is nagyobb piacot jelentenek majd az 
interaktív reklámok. A többi médiummal összehasonlítva a net sajátos előnye, hogy egyé-
ni igényekhez lehet szabni az információközlés formáját (például e-mailen). Az interaktív 
médiumok területén a marketing még kevésbé igazodott az idősek szükségleteihez – 
pedig számos felmérés áll rendelkezésre, amely feltérképezte az igényeiket, illetve be-
mutatja, hogy egyre nagyobb számban jelennek meg a digitális világ fogyasztói között. 
A következő években az internet fontossága az idős fogyasztók felé irányuló reklámok 
szempontjából robbanásszerűen növekedni fog.49

Elsősorban az internetre, a honlap-készítésre és az e-mailen keresztüli kommunikációra 
fókuszálva próbáltunk összegyűjteni praktikus tanácsokat a gyártóknak, a marketingnek a 
tekintetben, hogyan alkalmazkodhatnak az új médiacsatornák az idősek igényeihez.

Ma még kevés honlap, webhirdetés, e-mailes marketing veszi figyelembe az idősek 
igényeit. Az egyik amerikai egyetem időseknek szóló honlapokat vizsgált, és azt találta, 
hogy használatuk nehézkes, túlbonyolított, nem adnak kellő információt (legalábbis nem 
egyszerű azokat megtalálni), kivitelezésük, a design sem idősbarát.

A gyakori hibák, amikre az idősek panaszkodnak:
• Nehéz megtalálni a honlapokon a keresett információkat.
• Nehéz a honlapok szövegét olvasni – a betűk nem emelkednek ki a színes, áb-

rákkal tarkított háttérből.
• Bonyolult, érthetetlen fogalmazások, pedig az idősek a tiszta és érthető szövege-

ket igénylik, idegen szavak, kifejezések nélkül.
• Könnyen el lehet tévedni a honlapon belül a különböző leágazások között.
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• Nem tudják online elintézni, amit akarnak, mert nem bírják idővel és türelemmel 
kibogarászni a teendőket, végigcsinálni a procedúrát (pl. nem intéznek el jegy-
vásárlást, foglalást), frusztráltak lesznek, és elintézik a dolgot a régi módszerrel 
(személyesen a jegy- vagy utazási irodában).50

Idősbarát honlapot alkotni egyáltalán nem magától értetődő és könnyű feladat, a 
honlapfejlesztőket, -készítőket instruálni kell. A honlapokat általában fiatalok készítik, 
és alapvetően fiataloknak szánják, maguktól nem tudnak idősbarát, időseknek valóban 
megfelelő verziókat kitalálni. A honlap-készítők zömmel nincsenek is tudatában a prob-
lémának, vagy ha igen, tévesen azzal érvelnek, hogy nem lehet egyidejűleg kiszolgálni 
a fiatalok és az idősek ízlését.

Milyen módosításokkal lehet idősbarát honlapot fejleszteni?51

• Látásproblémákhoz igazodás: nagyobb betűméret, jól olvasható betűtípus, kontrasz-
tos színek, szöveg alatt ne legyen zavaró háttér, fölösleges design elemek elhagyása.

• Kézmozgás-gondokhoz igazodás: a rákattintható ikonok, linkek legyenek na-
gyok, az egyes linkek között legyen nagy távolság, kerüljük a menürendszer 
legörgő almenükre bontását (ami csak finom kurzormozgatással aktiválható), 
legyen könnyen, a klaviatúrával is navigálható a honlap.

• A csökkent koncentrációs képességhez igazodás: legyen a honlap könnyen érthető, 
a „keresés” felület jól látható, használható; hiba esetén könnyű visszalépés az előző 
fázisba; legyen súgó-lehetőség; a honlap szövege kerülje a bonyolult fogalmazáso-
kat, a szakzsargont, legyen világos és precíz, egyszerű mondatokból álljon.

• Legyen minél több nyomtatható verziója a honlap oldalainak, az idősek szeretik 
kinyomtatva olvasni a fontos információkat.

• Az e szempontból jól bevált honlapon ne módosítgassanak csak a változtatás kedvéért.
Az idősek igényeit kutatásokkal kell felmérni, magától nem jön a megoldás. Pozitív 

példa a Fidelity Investments amerikai pénzügyi csoport, amely idősbarát honlapot 
fejlesztett ki, mégpedig kiterjedt kutatások alapján, vizsgálva az idősek igényeit, 
webhasználati szokásait, és azt, hogy mit várnak el egy pénzügyi szolgáltató honlapjá-
tól. Ami kiderült:

Meglepőnek hangzik, de nem minden felnőtt rendelkezik a webhasználathoz szük-
séges alapvető szövegértési, olvasási készségekkel, hiányoznak azok az alapok, ame-
lyek segítségével komolyabb témákról szóló információkat, tájékoztatókat megérthet-
nének. Az életkor és az ilyen alapkészségek hiánya-megléte korrelál, mivel az idősek 
átlagosan kevésbé iskolázottak a fiatalabb nemzedékekhez képest. Ez még inkább 
kiemeli a kutatás szükségességét: hogyan érthetné meg máskülönben egy diplomás 
huszonéves honlapkészítő, mire és hogyan van szüksége az interneten egy 65 éves, 
általános iskolai végzettségű idősnek?

Mivel a fogyasztóként jogi védelemben részesülő korlátozott képességű emberek 
jelentős része időskorú, közvetett módon az időseket is védik e jogszabályok, melyek 
a világhálóhoz való hozzáférést is biztosítják, ez elvben az időseknek is kedvezhet. A 
gyakorlatba ezt átültetni azonban nem egyszerű, illetve kevés honlapszolgáltató tesz en-
nek eleget. Az üzenet nem túl biztató: még az olyan fogyasztói csoport igényeihez is ne-
hezen igazodik ez a piac, amelyet a törvény véd és kiemelt figyelemben részesít. Mivel 
az idősekre ilyen közvetlen jogi védelem nem vonatkozik, az ő igényeiket még annál 
is kevésbé veszik komolyan, ami csak akkor változik meg, ha az online világ ráébred a 
korcsoport gazdasági jelentőségére.

A honlapfejlesztésnél az idős mintán végrehajtott tesztelés is ajánlott lenne. Ez még ak-
kor sem haszontalan, ha előzetesen kutatásokat végeztek az idősek igényeiről. Egyelőre ez 



32 CSIZMADIA SZILÁRD – GYŐRI SZABÓ RÓBERT: MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ...

Valóság • 2018. július

még nem általános gyakorlat, ritka a honlaptesztelés, és akkor sem figyelnek oda a teszt-
közönség életkori összetételére, vagyis nem reprezentatívak e szempontból a minták.

Az internet világában tehát az idősek igényeinek megfelelően át kell vizsgálni a 
honlapok funkcionalitását, navigációs struktúráját, design elemeit, a nyelvezetét, a 
webhirdetéseket és e-mail-marketinget. Ha ezek az elemek idősbaráttá váltak, és nem 
csak ad hoc módon (sok cég legfeljebb idáig jut el), hanem stabilan, folyamatosan, 
akkor a cég az interneten valóban az időseknek rokonszenvesen jeleníti meg magát.

Az idős fogyasztókat célzó internet kínálta eladási lehetőségek az e-mail, az e-mai-
les direkt marketing területén is jórészt kihasználatlanok. A tapasztalat az, hogy na-
gyon kevés eladó használja ki ezt a kommunikációs lehetőséget. Pedig az e-mailes 
kapcsolat sokkal olcsóbb, mint saját honlapot kifejlesztetni és fenntartani. Az idősek-
nek további előny, hogy az e-mail betűméretét növelni tudják, ki is tudják maguknak 
és olyan ismerőseiknek nyomtatni, akiknek nincs világhálós hozzáférésük.

4. táblázat. Mit vásárolnak az idősek online
(németországi felmérés, válaszok %-ban)

50–59 év között 60 év felettiek

Keresett információk online

Hotelek 60 56

Utazások 59 51

Repülő-/vonatjegyek 55 53

Könyvek 49 40

Az elmúlt évben online vásárolt/rendelt

Könyvek 31 25

Hotelek utazáshoz 30 28

Repülő-/ vonatjegyek 28 27

Színház-/ mozijegyek 25 16

Forrás: W&V Compact 2007, 15. o.

Növekszik a csomagküldő-szolgálatok és az online-vásárlás jelentősége is. Előbbit rég-
óta igénybe veszik a kevésbé mozgékony idősek, megbízható ügyfélszolgálattal, garanci-
ával, kicserélési lehetőségekkel vonzó a csomagküldés, hiszen nagy előnye a kényelem 
(a házhoz szállítás). A világháló a termékbemutatást tökéletesíti, és ez lökést ad ennek a 
vásárlási módnak. Az online-vásárlás a Nyugaton már évek óta jelen van, és várhatóan 
egyre fontosabb lesz a korcsoport életében – ehhez a professzionális és adekvát internetes 
reklámok, az időseknek testhez álló, egyszerűen kezelhető webes vásárlási felületek to-
vábbi lendületet adhatnak.
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