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Korábban is számos alkalommal értekeztünk szakmai cikkekben már az Influencerek, 
véleményvezérek felelősségéről, de a koronavírus hatására bevezetett kijárási korlátozásoknak 
köszönhetően talán minden eddiginél nagyobb felelősség influencerként kommunikálni.

Az elmúlt hetek statisztikái alapján megnőtt a közösségi média platformokon töltött ideje a fel-
használóknak, így amellett hogy online edzésekkel tartják magukat karban az emberek, számos 
egyéb témában is fogyasztanak tartalmakat, sok esetben influencerek csatornáin, oldalain.

Számos kreátor számolt be arról, hogy amellett hogy nőttek az eléréseik, követőszámuk, azt 
tapasztalják, hogy a felhasználók magasabb szinten vonódnak be a tartalmaikba, hiszen többet 
kommentelnek, hosszabban nézik a videókat és párbeszédet kezdeményeznek egymással. En-
nek is köszönhető, hogy a korábbiakhoz képest sikeresebben tudnak működni a kihívások, amely 
jelentős lehetőséget nyújt a cégek, márkák számára is.

Ahogy számos további területet, úgy a kreatív iparágat is nehéz helyzetbe hozza a járvány, eltolt, 
törölt kampányok és csökkenő reklámbüdzsé nehezíti az ügynökségek, marketingesek munkáját. 
Míg az eseménymarketing, nyomtatott sajtó, közterületi hirdetések nagyon jelentősen, addig az 
online hirdetési piac kevésbé vált érintetté, sőt vannak olyan területek, ahol akár növekedést is 
tapasztalhatunk az átcsoportosított költések végett. Ilyen lehet akár az influencer marketing, 
hiszen kreativitással nagyon sokféle kampányban alkalmazhatóak a véleményvezérek.

A koronavírus idején minden eddiginél körültekintőbben kell eljárniuk a kommunikáció és a kam-
pányok során a márkáknak, ügynökségeknek és influencereknek egyaránt. Az alábbiakban össze-
gyűjtöttünk számos iránymutatást hazai szakmai szervezetektől (GVH1, ÖRT2), amelyet érdemes 
szem előtt tartani a kommunikáció és reklámok kapcsán az influencer marketingben:

1. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel minden reklámozónak felelősen kell eljárnia és 
szem előtt tartania, hogy a fogyasztók félelmének, szorongásának kihasználása – akár figye-
lemfelkeltés céljából – nem lehet etikus.

2. Egyetlen reklám sem használhatja ki a fogyasztó félelmét azáltal, hogy megtéveszti őket 
a reklámozott termék használhatóságával, tulajdonságával kapcsolatban. Különösen igaz ez 
olyan termékekre, amelyekről a fogyasztó alappal vagy alaptalanul azt vélheti, hogy támo-
gatják az egészségét, immunrendszerét. Ilyenek elsősorban az élelmiszerek, étrend-kiegészí-
tők, orvostechnikai eszközök, védőfelszerelések.

3. Kerülendő a járvánnyal, kórral, vírusokkal, azok hatásaival, ellenhatásaival történő kom-
munikációs elemek használata még abszurd, vicces formában is.
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4. Ugyancsak nem etikus a felelőtlen magatartás – indokolatlan testi kontaktus és szükség-
telen tömegjelenetek – bemutatása. Minden reklámban a távolságtartó érintkezés, a “maradj 
otthon” viselkedés támogatása lehet csak elfogadható. 

5. A gúnyos, a kialakult járványügyi helyzetet elbagatellizáló, felelőtlen magatartást támo-
gató elemek nem elfogadhatók.

6. Az indokolatlan, túlzó félelemkeltés, pánik, a tényleges veszélyek eltúlzott bemutatása 
ugyancsak etikátlan lehet, különösen az idős vagy egyébként kiszolgáltatott fogyasztókat 
célzó reklámozás során.

7. Törekedni kell arra, hogy a reklámok fogyasztói üzenete legyen összhangban a rendkívüli 
törvényi intézkedések vonatkozó rendelkezéseivel, elkerülve ezáltal a fogyasztó elbizonytala-
nítását, megtévesztését.

8. Figyelni kell arra, hogy most követőik az átlagosnál sokkal kiszolgáltatottabbak, ezért 
különös jelentősége van a tényszerű, túlzásokat nélkülöző tájékoztatásnak

9. A hatóságok most fokozottabban ellenőrzik a kereskedelmi kommunikációkat, így alapo-
san vizsgáljuk át, hogy a posztok, videók betartják-e a GVH iránymutatásában foglaltakat (pl.: 
#hirdetés, stb)

A fenti tanácsokat, iránymutatásokat betartva elkerülhetőek olyan kellemetlen meglepetések, 
kínos szituációk, amely nemhogy segíti, sokkal inkább rombolja egy márka kommunikációját. 
Bízunk benne, hogy jelen cikkel sikerült az influencer marketing piac szereplőinek hasznos  tip-
peket, tanácsokat adni.
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1https://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2020-as-sajtokozlemenyek/a-gazdasa-
gi-versenyhivatal-gvh-a-covid-19-megbetegedesekre-tekintettel-az-alabbiakra-hivja-fel-a-fogyas-
ztok-a-hirdetok-a-hirdetesek-kozzetevoi-figyelmet
2 http://www.ort.hu/hirek/


