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A 2008-as gazdasági válságot követően vált 
jellemzővé, hogy kis és nagy márkák is elkezdtek 
alternatív módokat keresni a kommunikációra, a 
fogyasztási mutatóik megtartására és a vásárlók 
szimpátiájának kivívására. Ha a fenti elveket 
vesszük alapul, úgy tűnik, hogy az új játéksza-
bályok a kínálat számára adtak fel komoly leckét.
   Ha a reklám evolúciójának menetét csak 
rohamléptekben akarnánk vázolni, akkor is közel 
négyszáz évet kellene áttekintenünk. 1839-ben 
már annyi plakát borította el London utcáit, hogy 
szankciókat kellett bevezetni. 1867-re datálják 
az első óriásplakát megjelenését. Az 1920-as 
években elindultak a tömeges rádiós reklámok, 
majd 1944-től az első tévéreklámok is. A háború 
után az amerikai háztartásokba érkező minden 
második telefonhívás valamely házaló ügynök 
ajánlata volt.
   A nyolcvanas években radikális fordulat 
következett be, a számítógépek megjelenésével 
jelentősen esni kezd a print médiában elhelyezett 
hirdetések száma, 1992-ben pedig kiküldik az 
első, SMS-ben megfogalmazott reklámot. 
1998-ban piacra lép a Google, és elkezdi „kat-
tintás” alapon rangsorolni a website-okat, ami 
új kihívások elé állítja a szereplőket. 
   Ugyanígy a kilencvenes évek vége a blogok 
térhódításának ideje, melyek demokratizálják a 
marketingpiacot: gyakorlatilag bárki bármivel 
üzenetet közvetíthet, amely egy sajátos má-
trixon keresztül osztódik és terjed. A kétezres 
évekre olyan dömpingben árad az információ, 
hogy 2003-ban szükségessé válik az antispam 
applikáció, egy évvel később pedig több mint 
300 millió ember állítja be e-mail címére a „do 
not disturb” (ne zavarj) állapotot, és ez pontosan 
a hagyományos reklámcélú megkereséseket 
szűri ki. Az évtized második felében a közössé-
gi média pár éven belül felforgatja az egész 
piacot, majd ezt a tendenciát gyorsan lekövetve a 

3G-alapú médiamarketing gyakorlatilag eluralja 
a terepet. Miután az ún. hagyományos 
kommunikációs csatornák befagytak, nem 
működtek többé, sőt egyenesen taszítani 
kezdték a vásárlókat, új módokat kellett találni a 
megszólításra, megtartásra, és a hűség fenn-
tartására. Ennek egyik izgalmas módja – mely a 
divat felől érkezett, hiszen a reklámnak általában 
ez a legérzékenyebben reagáló szegmense –, 
a fogyasztáskritikával és sokszor önkritikával 
operáló gerillamarketing lett, amely jellegéből 
adódóan vizuális művészeti alkotásként öltött 
testet.
   De mi is a gerillamarketing lényege? A ha-
gyományos reklámhordozók és üzenetektől meg-
fáradt fogyasztói szem számára egy olyan alter-
natíva, ami a márka üzenetét közvetíti ugyan, de 
lehetőleg nem tolja az orrunk alá a termékét. A 
lényege, a szíve a kreativitás, meghökkentés, és 
nem a ráfordított hatalmas összegek. Sőt: minél 
egyszerűbb és tömörebb, annál jobban működik: 
mész hazafelé, egyszercsak valami bizarr, félel-

metes tárul a szemed elé: egy hatalmas focilabda 
porrá tört egy parkoló autót. Megállsz, nézed a 
katasztrófát, aztán felismered, hogy egy Nike 
labda az, és rájössz, hogy amit látsz, pusztán a 
szemben lévő sportüzlet reklámja. 
   „A hippi mozgalom kezdte bevonni a kritikus 
gondolkodást, a politikailag tudatos állás-
foglalást. Amikor a hetvenes években véget 
ért, mindannyian elkezdtünk visszanyúlni saját 
történelmünkhöz, az én esetemben ez a lázadás 
gesztusainak kutatása volt. Így teremtettük meg 
Malcolm McLaren és én ezt a városi gerilla
imidzset. Malcolm egyik első kitalált szlogenje 
a „Viselj latexgumit az irodában is!ˮ Tényleg 
alternatívát kínáltunk az önkifejezés felszaba-
dítására, az S&M (szado-mazo – szerk.)
 és a pornográfia eszköztárának beemelésével”  
– mesélte Vivienne Westwood hetvenedik 
születésnapján készült interjújában a The 
Guardian hasábjain. Az európai punk teremtő-
anyja nemcsak a divatot forradalmasította, 
hanem a divatkommunikációt is és annak 
felelősségét. Nem véletlen, hogy a ma használt 
izgalmas gerillamarketing-elvek a divatban a 
punkból erednek: mint megannyi poszthatvan-
nyolcas mozgalom, erősen társadalom- és fo-
gyasztáskritikus, önkritikus, szubkulturális, azaz 
a kívülállóság erényét támasztja a beolvadással 
szemben, a rombolás, pusztulás esztétikáját emeli 
be a XXI. század apokaliptikus, világvége-han-
gulatára könnyen rezonálva. Nem véletlen, hogy 
a punk attitűdnek jelenleg is hatalmas come 
backje van a tömeggyártott Ramones pólóktól 
Karl Lagerfeld Chanel kommunikációjáig. 
   A reklámkánon – azaz a hiteles, elfogadott, 
„bejáratott”, és így túl kiszámítható üzenethor-
dozók – bombázása az utcán zajlik. A márkák 
egyszerűen kivonultak a köztérre, és elkezdték 
némi módosítással használni, ami ott van, hogy 
az emberek belebotoljanak; nem agresszívan, 
hanem a humorral operálva. Olyan szellemes 
példák születtek, mint a Folgers Coffee köztéri 
kampánya, amikor is gőzölgő csatornafedeleket 

KACSINT A FAL, 
GŐZÖLÖG A JÁRDA, 
KIHAJT A JELZŐLÁMPA
GERILLAMARKETING A JELEN!
EGYETEMISTA ÉVEIMBŐL VISSZAEMLÉKSZEM EGY GON-
DOLATRA – AMI AZÓTA SOKSZOR SZEMBEJÖTT –, EGY 
FÉLÉVEN KERESZTÜL TANULTUNK KÖZGAZDASÁGTANT, 
MELY SOKKAL INKÁBB ANNAK FILOZÓFIÁJÁRÓL SZÓLT. 
KARIZMATIKUS, NAGYHANGÚ TANÁRUNK BEJÖTT AZ 
ELSŐ ÓRÁN, ÉS AZT MONDTA: „JEGYEZZÉK MEG, A KÖZGAZ-
DASÁGTANNAK KÉT EGYMÁSSAL VITÁZÓ ALAPELVE VAN, 
KI AZ EGYIKET VALLJA, KI A MÁSIKAT: A KÍNÁLAT TEREMTI 
MEG A KERESLETET ÉS A KERESLET TEREMTI MEG A KÍNÁLA-
TOT. ELÁRULOM, HOGY MINDKETTŐ IGAZ.”
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Following the economical crisis in 2008 it be-
came typical that both smaller and bigger brands 
started to look for alternative methods in com-
munication, for keeping their consumer markers 
and gaining their customers’ attention. If we bear 
in mind the above, it seems that the new set of 
rules were most challenging for the supply side.
   If we just want to sketch the development of 
advertising in a nutshell, we would have to start 
at around 400 years ago. For example in 1839 in 
London there were so many posters they actually 
had to introduce regulations in the matter. The 
first billboard is dated 1867. 
   Mass radio advertisement started in the 1920’s 
and from 1944 television ads also appeared. 
Following the war every second phone call 
received in an American household was from 
a sales agent. From the 80’s there was a radical 
decline in print advertisement as computers 
appeared and in 1992 a company sends the first 
text message ad. In 1998 Google appears on 
the market and starts ranking websites based on 

the number of clicks which is a new challenge 
for the players. The end of the 90’s we see 
how blogs start reigning which is a democratic 
turn, from that time on practically anybody can 
convey the message and it is spread through a 
special matrix. By the year 2000 information 
comes in such huge measures that in 2003 an 
application becomes necessary – we get Anti 
Spam and exactly one year later more than 300 
million people set their email accounts to ’do not 
disturb’ which is against advertisements. In the 
second half of the decade social media is the new 
feature that gives a totally new approach to the 
communication industry and in no time 3G based 
media marketing rules the market. Since tradi-
tional communication channels stopped working, 
in fact became disturbing for the customers, 
experts had to come up with new ideas to keep 
the loyalty. An exciting new form emerged from 
fashion, an ironic genre, even operating with self 
irony, a visual art concept – guerilla marketing. 
What is guerilla marketing? An alternative for 

the tired customer, 
what conveys the 
message of the brand 
but in a highly enter-
taining way. The point 
is not the huge amount 
which it costs, rather 
the surprise element 
and the creativity. In 
fact the more simple 
and compact, the better  
it works. You walk 
home for example 
and all of a sudden 
something scary and 
bizarre happens: a 
huge football crashes a 
car parked by the side 
of the road.  You stop 
and watch the drama 

when you realize it is a Nike ball and it is only 
the ad of the sport store across the street. 
   Vivienne Westwood in The Guardian in an 
interview for her 70th birthday tells us all about 
her experiences. „The hippie movement started 
to incorporate critical thinking and political 
consciousness. When it was over in the 70’s we 
all started to reach back to our historical roots, in 
my case it was the research of the revolutionary 
gestures. This is how Malcom McLaren and I 
created this urban guerilla image. Malcolm’s first 
slogan was: ’Wear latex to the office too!’ We 

THE WALL IS BLINKING, THE PAVEMENT 
IS STEAMING, THE STREETLIGHT IS 
BLOOMING. THE PRESENT IS  
GUERILLA MARKETING!

I REMEMEBER AN IDEA FROM BACK IN MY 
UNIVERSITY YEARS THAT HAS COME ACROSS 
SEVERAL TIMES EVER SINCE. WE STUDIED 
ECONOMY FOR A SEMESTER OR EVEN MORE 
ABOUT THE PHILOSOPHY OF ECONOMY. THE 
TEACHER , A CHARISMATIC AND LOUD MAN 
CAME IN THE ROOM ON THE FIRST LESSON 
AND SAID: REMEMBER, ECONOMY HAS TWO 
BASIC ANTAGONISTIC THESISES AND AL-
THOUGH SOME AGREE WITH ONE, SOME 
WITH THE OTHER, BOTH ARE CORRECT. 
ONE IS SUPPLY CREATES DEMAND AND THE 
OTHER IS DEMAND CREATES SUPPLY.

Szöveg Text Oltai Kata
Fotó Photography PressArchive
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fedtek le felülről fotózott, teli kávéscsészét mutató
matricákkal, így az emberek az utcán gőzölgő,
ínycsiklandó kávéfoltok mellett mentek el. A 
Mini Cooper 2013-as egyik gerillakampányában 
az Egyesült Királyságban London bizonyos pont-
jaira a kukák mellé hatalmas, kibontott karton-
dobozokat rakott le, oldalukon az autó sematikus 
rajza volt látható, elültetve az agyakban a Mini 
egyik fő vonzerejét, hogy „kicsi városi autó”.
   A mai napig sokkal jellemzőbb ez a fajta 
bátorság a kis- és középbrandekre. A luxus-
márkák sokáig távol tartották magukat a gerilla 
fogásoktól, azonban a piaci verseny „rákény-
szerítette” a legéberebbeket a nyitásra. Az első, 
aki rendszeresen és tudatosan használni kezdte, 
Donna Karan volt, 2012 márciusában Dél-
Koreában rendezte meg első gerilla-divatbe-
mutatóját: a modellek egyszercsak feltűntek az 
utcán és mint egy színes tömeg (akár tüntető 
tömeg – sic!) végigvonultak. A forgalom megállt, 
az emberek bámulták a demokratizált catwalkot. 
   Ha a hazai helyzetet vesszük górcső alá, igaz 
sajnos itt is, mint más területeken, hogy „kicsit 
sárgább, kicsit savanyúbb”. Sok igazán bátor és 
innovatív ötlet bukik el a kreatívügynökségek 
középvezetésének szűrőjén, akik jellemzően a 
biztonságosabb, „dominál a termék” utat választ-
ják. A zöld joghurtot zöld pólóban reklámozzák, 
a kék bankot kék sapkában. Ha eltekintünk 
a kis üzletek, tervezők, szórakozóhelyek low 
budget, általában ismeretségen alapuló, helyes, 
merész-pimasz, jellemzően egymás felületein 
– WC-kben, táblákon, falakon – megjelenő mat-
rica- vagy festett üzeneteivel, amelyek szubkul-
turálisan nagyon erősen hatnak, a nagy márkákat 
illetően is van ok az idealizmusra.
   Tavaly a Vodafone több hazai fiatal kreatívot 
hívott együtt gondolkodni, a Sziget Fesztiválon 
való megjelenésükre. Az eredmény egy hatal-
mas, izgalmas LED-konstrukció lett, melyre 
a Kiégő Izzók készítettek animációt és egy 
speciális, erre fejlesztett alkalmazással lehetett 
tartalmat küldeni a felületre, ha a szolgáltató 
utasításait követted. 

   Ugyanúgy az interaktivitás előmozdítására épült 
a Fashion Street tavalyi Megmozdult a kirakat a 
Fashion Streeten!  kampány, ami egy ügyesen 
szervezett, utcahossznyi üzletsor közös brandingje 
volt. Adott volt egy üres kirakat, amelyet kreatív 
ötletekkel kellett megtölteni. A koncepció a mo-
soly köré épült, mivel ez az egyetlen dolog, amit 
ha adunk, több lesz belőle. Célunk minél több 
derűs tekintet összegyűjtése volt – jegyezték meg 
a szervezők. A helyszínen szenzor és egy LED-
tévé felület összekapcsolásával a digitális tartalom 
jelen időben reagált a járókelők mosolyára. A két 
hétig futó kampány előzetes célja 1000 mosoly 
össszegyűjtése volt. A számláló a második hét 
végére 7200 mosolynál állt meg, és a kampány 
után rövid idővel az üzlet is újra gazdára talált.
   A fiatal építészeket és kommunikációs szakem-
bereket tömörítő Hello Wood 2013 karácsonyán, 
a MÜPA előtt 365 szánkóból álló karácsonyfát 
hozott létre, mely hetekig állt a létesítmény előtt, 
hirdetve a kulturális intézményt, a jótékony célt-
hiszen a végén az S.O.S Gyermekfalu kapta meg 
a játékokat – és a szponzort, a Telekomot, ame-
lyik ugyan logóelhelyezéssel nem élt, de sajnos 
nem tudott eltekinteni attól, hogy sötétedés után 
magenta fénnyel legyen megvilágítva a szobor, 
tudat alatt kódolva a járókelőkben a társaság 
brandingjét. 
   Itthon jellemző módon a társadalmi felelős-
ségvállalás jegyében születnek olyan kampány-
ok, melyek adott esetben vizuális művészeket 
vagy alternatív helyszíneket is bevonnak, azon-
ban a legtöbb esetben a logóerdő, a brand imázsa 
vagy éppen a ráfordított összeg kevéssé elegáns 
feltüntetésével sérül a nagyvonalúság. 
   Hol vagyunk még attól, hogy egy politikai 
kampányban az egyik elnökjelölt plakátját egy 
street artist rajzolja meg...
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1.a-1.i: Ramones divat
Ramones fashion

2-3: Óriás Nike labda 2013
Giant Nike Ball 2013

4-5: Donna Karan kifutó, 2012 Dél-Koreában
 Donna Karan catwalk, 2012 South Korea

6: Vivienne Westwood
Vivienne Westwood

7-8: Mini Cooper kampány 2013
Mini Cooper campaign 2013

9: ’Hello Wood’ karácsonyfa 2013
’Hello Wood’ Christmas Tree 2013

10-11: Névtelen
Nameless

12: Folgers Coffee kampány
       Folgers Coffee campaign

13-16: Megmozdult a kirakat a Fashion Streeten! 
The shop window is moving on Fashion Street
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really offered an alternative for the freedom of 
expressing oneself involving the tools of S&M 
and pornography.” The mother of European 
punk not only revolutionized fashion but also 
fashion communication and the responsibility of 
that as well. It is no coincidence that the basic 
guerilla marketing ideas in fashion basically 
root from punk. As many movements following 
1968 it strongly criticizes society, consumption, 
the self, it is very subcultural and praises being 
an outsider as opposed to blending in, it lifts 
the aesthetics of destruction rhyming with the 
apocalyptic mood of the 21st century.  No coin-
cidence that the punk attitude has an enormous 
comeback these days from the mass production 
of Ramones T-shirts to Karl Lagerfeld’s Chanel 
communication. Advertising takes place on the 
streets. Brands simply went out to public spaces 
and started using what was there so people bump 
into them. Not aggressively, rather operating 
with humorous tools. We could see very witty 
examples, like Folgers Coffee’s campaign, when 
they covered steaming drain lids with pictures of 
coffee cups photographed from above, so people 
walked on the streets among tasty steaming cups 
of coffee. In Mini Cooper’s campaign in 2003 
in the UK on various points in London they put 
huge cardboard boxes with drawings of the car 
on the side so representing the main attraction 
of the car, how the Mini Cooper is a small 
urban car.
   Even today this kind of brave attitude is rather 
typical of the smaller to medium size brands. 
Luxury brands stayed away from guerilla 
marketing for quite a while until the market sort 
of forced the bravest ones to open up to new 
solutions. The first one who consciously started 

using it was Donna Karan. She made her first 
guerilla fashion show in March 2012 in South 
Korea where models suddenly and like a colorful 
crowd appeared on the street and started their 
walk. Traffic stopped immediately and people 
stared mesmerized at the democratic catwalk.
   If we examine the Hungarian situation, in this 
field like on others it is true that not everything is 
perfect. Many innovative and brave ideas never 
make it through the filter of the middle level 
managers of the creative agencies who rather go 
for the safer product-oriented solutions. Green 
yoghurt is being advertised in green T-shirts, 
blue banks in blue hats. But we have a reason to 
be optimistic, even with the big brands because 
the messages of small boutiques, designers or 
bars on stickers or paintings on walls, boards or 
in restrooms are there and are strong, no doubt 
about that. Last year for example Vodafone 
called many young Hungarian creatives to do a 
brainstorming for their installation at Sziget 
Festival. The result was a very exciting huge 
LED construction on what Kiégő Izzók created 
an animation and on following the requirements 
of the operator you could send your own message 
with a special tailor-made application.
   Fashion Street’s campaign The shop window 
is moving on Fashion Street last year was also 
to encourage interactivity which was a common 
branding activity of a whole street-long commu-
nity of shops. There was an empty shop window 
which had to be filled with creative ideas around 
the concept ‘smile’ being the only thing which 
becomes more when we give it out. The target 
was to collect a lot of smiling faces, so on loca-
tion there was a sensor and a LED TV connected 
and it reacted onto the smiles of the passers-by. 

Initially they meant to collect 1000 smiles during 
the two-week campaign but at the end of the 
second week they reached 7200, and soon after 
the campaign the shop was again rented.
   Another example was the installation of Hello 
Wood (gathering young architects and communi-
cation experts) at Christmas 2013. They created a 
Christmas tree construction made of 365 sleighs 
in front of MÜPA which stood there for weeks 
advertising the cultural institution and the ben-
eficiary aim since after it was pulled down, the 
sleighs went to SOS Kidvillage. The sponsor was 
Telekom who did not put their logo on set but 
unfortunately could not refrain the installation 
to be lit with a magenta light in the evenings so 
coding the company’s branding into passers-by’s 
minds.
   In Hungary we mostly see CSR campaigns 
which involve visual artists or alternative 
locations but most of the time the generosity is 
damaged by tons of logos, the brand image or 
even showing the amount spent in a not very 
elegant way. We probably have a long way to go 
until one of the presidential election campaign’s 
posters will be drawn by a street artist.
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