


Bemutatkozás
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 az IAB Hungary Adex 2008 óta az iparág hivatalos

reklámköltési adatsora

 a szakma várakozása az éves reklámpiaci költés alakulásáról

 az év legfontosabb digitális reklámpiaci trendjeinek 

vizsgálata



Visszatekintés: 2016

AdExpect Adex

Reklámpiaci összköltés változása

+11,49% +22%
Legmeghatározóbb trendek

1. programmatic 1. programmatic

2. mobil 2. mobil

3. video 3. display*

*Adex egyéb kategóriáival átfed2



IAB Adexpect

 Négy kérdés a 2017-es naptári évre vonatkozó növekedés

várakozásokra és meglátások a legfontosabb trendekre

 Kitöltők: IAB tagvállalatok vezetői és IAB Hirdetői Klub

képviselők

 60+ válaszadó, 4 szegmensben
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média

ügynökség

hirdetők

szolgáltatók



I. Kérlek becsüld meg, hogy 2017-ben hogyan fog 

változni a digitális reklámköltés hazánkban 2016-hoz 
viszonyítva! 

 a növekedés várakozás: 11,11%

 a hirdetők a legoptimistábbak
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I. Kérlek becsüld meg, hogy 2017-ben hogyan fog 

változni a digitális reklámköltés hazánkban 2016-hoz 
viszonyítva! 

 a 2016-os várakozást közelítő optimizmus

 a szegmensek sorrendje változott
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II. Kérlek becsüld meg, hogy az alábbi területeken 

milyen irányba és milyen mértékben fog változni idén a 
digitális reklámköltés hazánkban a 2016-oshoz képest!

6

Social (1,22)

Email (-0,14)

Display (0,28)

Kereső (0,98)

Mobil (2,11)

Tartalommarketing (1,63)

Natív (1,77)

Video (1,92)

Programmatic (2,31)

jelentősen csökken jelentősen nő



II. Kérlek becsüld meg, hogy az alábbi területeken 

milyen irányba és milyen mértékben fog változni idén a 
digitális reklámköltés hazánkban a 2016-oshoz képest!

 A válaszadók megoszlása szegmensenként (-3 jelentősen csökken, +3 

jelentősen nő):
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Média Ügynökségek Hirdetők Szolgáltatók Súlyozott átlag

Programmatic megoldások 2,37 2,36 2,00 2,57 2,31

Mobil eszközökön megjelenő 

reklámok
2,07 1,79 2,54 2,14 2,11

Video tartalmakon megjelenő 

reklámok
1,87 1,86 2,23 1,71 1,92

Natív hirdetések 1,97 1,43 1,85 1,43 1,77

Tartalom marketing 1,93 1,14 1,38 1,71 1,63

Social media marketing 0,97 1,43 1,54 1,29 1,22

Keresőhirdetések 0,70 1,21 1,62 0,57 0,98

Display reklámok 0,53 0,14 -0,15 0,29 0,28

Email marketing -0,30 0,00 0,00 0,00 -0,14

ÁTLAG 1,34 1,26 1,44 1,30 1,34



II. Kérlek becsüld meg, hogy az alábbi területeken 

milyen irányba és milyen mértékben fog változni idén a 
digitális reklámköltés hazánkban a 2016-oshoz képest!

 A három legfőbb trend változatlan

 Hirdetői különvélemény
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PROGRAMMATIC 
(2016, 2017)

hirdetők: MOBIL

MOBIL (2016, 2017)
hirdetők: VIDEO

VIDEO (2016, 2017)
hirdetők: PROGRAMMATIC



III. Véleményed szerint hogyan fog változni 2017-ben a 

hazai és globális szereplők piaci aránya a digitális 
reklámköltésekben a magyar piacon?
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-1

Hirdetők (-0,14)

Ügynökségek (-0,64)

Média (-0,47)

Szolgáltatók (-0,46)

 a piac összességében a globális szereplők erősödését várja

 2016-os várakozásokkal szemben idén már a hirdetők is a globális 
szereplők erősödésére számítanak
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globális szereplők
súlya nő

nincs változás
globális szereplők

súlya csökken
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IV. Hogyan befolyásolja a hazai reklámpiaci 

eredményességet a reklámblokkolás jelensége? 
(új dimenzió)
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Média (-0,57)

Szolgáltatók (-1)

Ügynökségek (-0,21)

Hirdetők (-0,38)

kedvezőtlen kedvező

 Mindenki veszélyesnek látja a helyzetet, leginkább a médiaszereplők

 Az iparági összhatást a saját szegmensénél mindenki fenyegetőbbnek látja



IV. Hogyan befolyásolja a hazai reklámpiaci 

eredményességet a reklámblokkolás jelensége? 
(új dimenzió)

 A válaszadók megoszlása szegmensenként (-3 kedvezőtlen, +3 kedvező):
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Média Ügynökségek Hirdetők Szolgáltatók Súlyozott átlag

Iparági szinten -0,83 -0,43 -0,46 -1,14 -0,70

Saját cégben -0,57 -0,21 -0,38 -1,00 -0,50



AdExpect 2017
összegzés

+11,11%
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1. programmatic

3. video
2. mobil

gabor.kardos@iab.hu

adex@iab.hu

endre@iab.hu


