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Bemutatkozás

⚫ az IAB Hungary Adex 2008 óta a hivatalos
digitális reklámköltési adatsor

⚫ az év legfontosabb digitális reklámpiaci trendjeinek 
vizsgálata

⚫ Köszönjük a segítséget az adatelemzésben

⚫ a szakma várakozása az éves reklámpiaci költés 
alakulásáról 2016 óta



IAB Adexpect
⚫ Három kérdés a 2021-es naptári évre

vonatkozó növekedési várakozásokra, 
trendekre

⚫ Kitöltők: az IAB tagvállalatok és az IAB 
Hirdetői Klub képviselői

⚫ 71 válaszadó, 4 szegmensben

⚫ Többségében döntéshozók

Adatfelvétel:
február 23 – március 5

Szolgáltatók

Ügynökségek

Média szereplők

Hirdetők



Visszatekintés

AdExpect Adex
Reklámpiaci összköltés változása

2016 +11,5% +21,7%

2017 +11,1% +16,1%

2018 +14,0% +13,7%

2019 +13,0% +16,2%*

2020 +12,7% 5,1%

*Helyesbített adat: a listingen belül az ingatlan szegmenst korrigáltuk



IAB Adexpect 2021

Teljes piacbővülés:

12,7%

Hazai piacbővülés:

6,0 %

I. Kérlek becsüld meg, hogy 2021-ben hogyan fog 

változni a digitális reklámköltés 2020-hoz viszonyítva! 



2020-as (tavalyi) teljes
piacbővülési várakozás:

12,7%
„...nem ugorhatnánk inkább

át ezt az évet?!”



Vírus és adatfelvétel

⚫ A 2020-as adatfelvételünk
a Covid-19 első hulláma előtt történt
2020 február 21 – március 4 között

⚫ A most bemutatott adatfelvétel a 
magyarországi 3. hullám elején, 
február 23 – március 5 között

⚫ 2020-ban először múlta érdemben
alul az élet szakértői várakozásainkat



Forrás: Portuguese Tourism Board
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I. 2016-2021: összpiaci várakozások dinamikája

⚫ A szolgáltatók optimizmusa kiemelkedő

⚫ A szűkebb értéklánc szereplői közül a pénzköltők bizakodóbbak



I/b Kérlek becsüld meg, hogy 2021-ben hogyan fog 

változni a digitális reklámköltés a hazai tulajdonú 

médiafelületeken 2020-hoz viszonyítva!”

Értelmezési keret, támpontok:

⚫ A „hazai” IAB definíciója: az a digitális szereplő, amely működésének fő 
értékvezérlő tényezői (bevétel, költségek, döntéshozatal, adózás) magyarországi 
telephelyhez köthetőek

⚫ Belső fogyasztás: Decemberben a GKI 2021-re vonatkozóan a bruttó keresetek 4-
5%-os emelkedését, a fogyasztói bizalom javulását feltételezve, a közelgő OGY 
választásokra is tekintettel 3% körüli bővüléssel számolt

⚫ Inflációs prognózis: (MNB, éves, március végén): 3,8-3,9%

https://www.gki.hu/wp-content/uploads/2020/12/GKI-sajtoanyag-20201216.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/honlapra-fanchart-hu-11.pdf
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I/b Kérlek becsüld meg, hogy 2021-ben hogyan fog 

változni a digitális reklámköltés a hazai tulajdonú* 

médiafelületeken 2020-hoz viszonyítva!”

⚫ Összpiaci és hazai kézbe kerülő reklámköltési várakozások csoportonként

⚫ A hazai költések ügyében az ügynökségek a legpesszimistábbak

⚫ Mihez képest? „A válaszadók saját (sokféle) piac-érzékeléséhez képest!”
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I. Várakozások 2021-re felelősségi szintenként

⚫ A teljes piaci várakozások felelősségi szintenként konzisztensek a tavalyival
⚫ A hazai optimizmus-sorrend ellenben teljesen megfordult 2020-hoz képest



I. Várakozások szakterületi* bontásban

⚫ A saját szakterület kilátásai erősen hatnak az érintettek összpiaci várakozásaira
⚫ A social szakértők várakozásai között a leglátványosabb a teljes-hazai eltérés
⚫ A hazai piacbővülést minden szakterület intenzív szakértői a 6,0%-os összátlagnál

erősebbnek várják
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* Szakértő - az egyes területekkel gyakran v. folyamatosan dolgozók 



II. Kérlek becsüld meg, hogy mely területeken milyen 
mértékű változás várható 2021-ben! (-3 - +3-as skála)

(zárójelben a 2020-as, bázisévi adatok)
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Display reklámok ("hagyományos")

Natív hirdetések

Influencer együttműködések

Connected TV

Social media - tartalmi kommunikáció

Keresőhirdetések

Audio (podcast, zene)

Google shopping

Mobil hirdetések

Programmatic PMP

Video (instream, outstream)

Programmatic (teljes)



II. A legnagyobb növekedésű területek bontása 
válaszadói kategóriák szerint

⚫ Médiaszereplők: tartanak tőle, vagy számítanak a programmaticra? 
⚫ Ügynökségek: miért vannak „ennyire túl” a mobilon?
⚫ Hirdetők: a videó nem annyira kívánatos?
⚫ Szolgáltatók: ők miért nem számítanak a programmatic lendületére?
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média ügynökség hirdető szolgáltató



Ad Blocking (0,1)

Gazdaságélénkítő csomagok (0,55)

Negatív hatása 
lesz

nincs hatás
Pozitív hatása

lesz

Adatalapúság (1,49)

Sportesemények (1,28)

Viewability mérés (0,9)

Reader revenue programok (0,59)

Koronavírus (0,73)

Állami médiaköltés (1,44)

Brand Safety (0,96)

-3 30

III. Hogyan hatnak a piacra 2021 főbb trendjei?

Spontán említések:
• 3rd party cookiek kivezetése
• Hirdetői budgetek változása (hirdetők)

⚫ 3 egyértelmű csoport

⚫ az adatfelvétel
időpontja meghatározó



+12,7%

AdExpect 2021

1. Programmatic

2. Video

3. Mobil

gabor.kardos@iab.hu

adexpect@iab.hu

1. Adat

2. Állam

3. Sportesemények
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