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BEVEZETŐ

Az elmúlt években sok szakmai platformon még több 
megközelítésben felmerült már a programmatic hirdetések 
témája. Többen osztják a véleményt, hogy ez az online 
hirdetések jövője. A programmatic nem fogja teljesen kiváltani 
a hagyományos médiaértékesítést, de bizonyosan nagymér- 
tékben átformálja majd azt, elég csak a nemzetközi trendeket 
és előrejelzéseket megvizsgálni. Bár elég lenne talán valóban 
csak ezekre hagyatkozni, az IAB Hungary készíttetett egy 
hazai felmérést, amiből kiderül, hogy a hazai szakemberek 
szerint is 2015-ről 2016-ra a programmatic terület nő majd 
a legnagyobb mértékben. 

Ezt a változást több tényező is hajtja, a legkézenfekvőbb 
talán az az ígéret, hogy a hirdető a rendelkezésre álló adatok 
alapján akár valós időben tud dönteni egy megjelenésről. 
Így a rendelkezésre álló büdzsét hatékonyabban tudja 
elkölteni, mivel a megfelelő reklámüzenetet a megfelelő 
időben és helyen juttatja el a megfelelő embernek, mely 
első lépés a valósidejű reklámozás felé. Így kijelenthetjük, 
hogy mérföldkőhöz érkeztünk a (digitalis) reklámozás 
fejlődésében. 

Az automatizált hirdetésértékesítés sokban különbözik 
a tradicionális értékesítési modelltől. Elég, ha a szükséges 
technológia, vagy az adatok oldaláról vizsgáljuk azt meg. 
Érthető tehát, hogy rengeteg a nyitott kérdés a médiapiaci 
szereplők körében. 

Az IAB nemzetközi és hazai szinten is elsődleges feladatának 
tekinti a hasonló piacformáló megoldásokhoz kapcsolódó 
edukációt. Az alábbi dokumentumban megpróbálunk érthető, 
autentikus, nem utolsó sorban helyi szinten releváns értelmezést 
adni a programmatic mibenlétéről és jelenben ill. jövőben 
elfoglalt helyéről.
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MI A 
PROGRAMMATIC?

Megjelenése óta nagyon sok tévhit és félinformáció kering 
a programmaticról, mint technológiáról és mint médiavásárlá-
si folyamatról egyaránt. Sokszor hallani olyan hangzatos 
kijelentéseket is, hogy “egyértelműen ez a médiavásárlás 
jövője”. Bár vitathatatlan tény, hogy a programmatic már itt 
van és virágzik - évről-évre növekvő súllyal - , de azért mind-
enképpen jóideig megfér majd egymás mellett a hagyományos 
módon történő értékesítés és az új technológia. 

Röviden összefoglalva a programmatic – vagy programozott 
médiavásárlás – egy olyan vásárlási technika, mely során 
technológiák (szoftverek és az ezekhez kapcsolódó 
algoritmusok) használatával automatizáltan tudunk 
kampányainkban reklám megjelenéseket vásárolni 
és azokat tovább optimalizálni a hatékonyabb eredményért. 
Ez a folyamat egy virtuális piactérben történik, mely összeköti 
a hirdetőt és a médiatulajdonost.  

R_TIBI
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Az évek során a programmatic folyamatosan fejlődött 
és fejlődik továbbra is, de jelenlegi formájában is alkalmas 
már összetett, több csatornán (pl: search, desktop, mobil, 
video, natív, etc.) futó, célzott kampányokat hatékony 
és egyszerű lebonyolítására.

A programmaticot sokan és sokszor az RTB-vel azonosítják, 
ez azonban alapvetően tévedés és csak részben fedi 
a valóságot. A Real Time Bidding ugyanis csak egy része 
a programmatic színtérnek. Lényegében minden RTB 
programmatic, de nem minden programmatic RTB. 
A programmatic RTB (vagyis Real Time Bidding) a felajánlott 
inventory valós időben történő nyílt aukciós értékesítése. 
Itt bárki licitálhat a kiadók által felajánlott megjelenésekre 
(impression), ha hirdetői részről a technológiai feltételek 
adottak, azaz van DSP platformhoz hozzáférés.

A programmatic RTB mellett lehetőségünk van programmatic 
Direct módon is vásárolni, mely a használt technológiától 
eltekintve lényegében megegyezik a hagyományos 
médiaértékesítéssel. A megrendelő és a kiadó közvetlenül 
állapodik meg a kampány paramétereiről és feltételeiről. 
Ezeket hívjuk private dealeknek.
Szemléletesen összefoglalva az alábbi vásárlási típusokat 
különböztethetjük meg a programmaticben:
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Sokan vallják, hogy a programmatic technológia igazi ereje 
a hatékony célzásban rejlik. Ehhez rengeteg eszköz áll 
a rendelkezésünkre az ökoszisztéma mindkét pólusán. 
A hirdetők indíthatnak kampányokat saját adatbázis vagy 
külső adatszolgáltatók (DMP – Data Management Platform) 
támogatásával is, a kiadók pedig saját adataik becsa-
tornázásával növelhetik az általuk felajánlott felületek értékét. 
A programmatic adathasználat fontosságáról és típusairól 
a Big Data fejezet ad majd válaszokat.

OPEN EXCHANGE
Jellemzők: nyíltvásárlás, megállapodás nélkül is, 
nehézkesen korlátozható

Mikor érdemes: alapvetően mindig, 
de elemezni kell a vásárlásokat

PRIVATE MARKETPLACE (PMP)
Jellemzők: egyedi előny mentén kötött sales termék, 
prémium inventory

Mikor érdemes: 
ha van kézzelfogható előny

PROGRAMMATIC GUARANTEED
Jellemzők: akár a hagyományos direkt vásárlás, 
prémium inventory

Mikor érdemes: ha van elkülöníthető, 
dedikált felület

PREFERRED DEAL
Jellemzők: mint a private marketplace + 
árgarancia

Mikor érdemes: ha kiemelnénk az ügyletet 
az aukcióskörből
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MAGYAR 
PIACI ÁTTEKINTÉS

„a piac összességében a globális 
szereplők erősödését várja”

A Magyar Reklámszövetség adatai alapján 2015-ben 
a hazai reklámpiac mérete net-net 194,37 milliárd forintra 
rúgott, amely a megoszlik a televízió, sajtó, internet, DM, 
outdoor, ambient, rádió és mozi között. Ez volt az első év, 
amikor a digitális költés részaránya megelőzte a televíziót, 
és így 27,6%-kal megszerezte a legnagyobb szeletet 
a reklámtortából.
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Források:
http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2015
http://www.slideshare.net/IABHungary/iab-hungary-adex-2015-hungarian
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Források:
http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamkoltes-2015
http://www.slideshare.net/IABHungary/iab-hungary-adex-2015-hungarian
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Automatizált/programmatic költések IAB definíciói:

•Az automatizált display médiaköltésekbe tartozik 
minden olyan vásárlás, ami egy automatizált, 
technológiai platformon történik.
•Az automatizált költésen belül megkülönböztetjük 
a programmatic költést, amelybe a Google (non-search) 
és a Facebook költéseket nem számoljuk bele.
•A programmaticot további két részre bontjuk: 
RTB (Real Time Bidding) és non-RTB.

- Az RTB esetén minden egyes hirdetés-megjelenésre valós 
idejű, egyedi licit (aukció) zajlik a vásárlói és az eladói 
oldal között, így az árak is a licit során kerülnek 
meghatározásra.W
- Non-RTB alatt értünk minden olyan display költést, 
ami automatizált, de nem RTB.

A display piacon belül a fentiek alapján definiált 
automatizált költések elérték 2015-ben a nettó 6,325 milliárd 
forintot. Ebből a Google és Facebook levonása után a magyar 
programmatic piac mérete nettó 580 millió forintra nőtt, ame-
lynek nagy részét (nettó 513 millió forintot) RTB aukciók során 
bonyolították le az önbevallásos 
adatok alapján

Automatizált

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000 millió Ft

RTBProgrammaticAutomatiztált

85

580

85
513

    
Programmatic

RTB

2014 20152015 2015

Automatizált

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000 millió Ft

RTBProgrammaticAutomatiztált

85

580

85
513

    
Programmatic

RTB

2014 20152015 2015



hungary
PROGRAMMATIC KISOKOS

0

10

20

30

40

50

60

0

20

10

40

Milliárd Ft arány a reklámtortából (%)

2007 20082006200520042003200220012000 2015201420132012201120102009

54.100 MFt
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AZ IAB Adexpect 2016 kutatása rávilágít, hogy az IAB 
tagvállalatok vezetői és az IAB Hirdetői Klub képviselői 
milyen várakozásokkal tekintenek a 2016-os évre a digitális 
reklámköltéssel kapcsolatban.

•Várakozás a digitális reklámköltés változására 2015-ről 
2016-ra: átlagosan 11,49%-os növekedés.

•Várakozás a display reklámköltés változására 2015-ről 
2016-ra: kis mértékben nő.

•Várakozás a programmatic reklámköltés változására 
2015-ről 2016-ra: jelentősen nő - a legjobban az összes 
terület közül.
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PROGRAMMATIC 
ÖKOSZISZTÉMA
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A MAGYARORSZÁGI 
PROGRAMMATIC 
SZEREPLŐK TÉRKÉPE
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HOGYAN KEZDJÜNK 
NEKI A PROGRAM-
MATIC-NAK? 

Tedd fel magadnak a kérdést:  
“Mi a célom?”

1., Hatékonyabb integrációt szeretnék 
a belső rendszereimmel?
2., Nagyobb kontrollt szeretnék az 
elérhető adatok használatához?
3., Átfogó és egységesített mérési eredményeket szeretnék 
látni a különböző csatornák és kampány típusok között?
4., Azonnali insight-okat és riportokat szeretnék?
5., Teljes kontrollt szeretnék a választott tech platform fölött?

Amennyiben legfeljebb kétszer válaszoltál igennel válaszd 
az 1-es opciót. Amennyiben legalább háromszor válaszoltál 
igennel, úgy inkább a többi működési modellekben 
gondolkozz:

1. opció 
Megfelelő technológiával rendelkező 
ügynökségi együttműködés

Egy megfelelő technológiai partnerekkel és saját 
szoftverekkel rendelkező ügynökséggel való együttműködés 
legnagyobb előnye, hogy a munka gyorsan el tud indulni 
és minimális kockázattal jár. Az ügynökség megfelelő 
tudással, technológiai szoftverekkel és több éves, akár 

minimum rizikó
lassabb reakció
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nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, így nagyban elősegí-
thetik a teljesítmény fókuszú marketing törekvéseink siker-
ességét. Emellett bizonyos vásárlási módok esetén 
az ügynökség érvényesíteni tudja egyedi kedvezményeit, 
amely komoly üzleti előnnyel járhat.
A napi teendőket az ügynökség szakértői (trader-ei) végzik 
több ügyfél több márkájára, így az együttműködés hátránya 
lehet, hogy nincs azonnali insight, illetve valamivel lassúbb 
lehet a reakcióidő az esetleges változásokra, mintha házon 
belül építenénk ki az egyébként drága 
és komplex rendszert. 

2. Opció 
Technológiai partner által menedzselt 
szolgáltatás (Managed service)

Ebben az esetben saját magunknak kell körbejárni 
a technológiai platformok nyújtotta lehetőségeket, szolgál-
tatásokat és saját magunk választjuk ki a céljaink eléréséhez 
leginkább illeszkedő partnert. 
Ebben a modellben a partner végzi a napi teendőket, 
az optimalizálást, az eredmények riportolását, így ebben 
az esetben kimondottan kritikus, hogy valóban megfelelő 
partnerrel társuljunk, hiszen sokkal kevésbé látunk majd bele 
a “hogyan” és a “miért” kérdésekbe. Nagyon fontos, hogy 
pontosan ismerjük minden aspektusát a számunkra kialakított 
programmatic és médiavásárlási stratégiáknak.

3. opció 
Menedzseld Te!

Nagyban hasonlít a 2. opcióra abban a tekintetben, 
hogy saját magunk választjuk ki a megfelelő technológiai part-
nereket, de ebben az esetben közvetlen kapcsolatban állunk 
velük és magunk menedzseljük a projekteket. 

saját döntésekhez
háttérismeret szükséges
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Fontos megjegyezni, hogy a programmatic szemlélet 
új szerepkörök meglétét is szükségessé teszi a szervezeten 
belül. Többek között modellező, optimalizációs és adate-
lemzés kompetenciákkal rendelkező erőforrást kell biztosíta-
nunk a megfelelő működés érdekében. A választott partner 
segítségünkre lehet abban, hogy milyen új kompetenciákra 
lehet szükségünk. A hosszú és komplex kezdeti időszakban 
érdemes a partnerünk szakértelmére támaszkodni. 
Az átmeneti időszakban ők ún. Managed Service-ben 
tudják kezelni a kampányainkat, illetve folyamatos 
tréninggel támogathatják a munkatársainkat, amíg 
nem állunk készen arra, hogy önállóan működjünk tovább.

 

Third-party management
Ügynökségi partner menedzsment – a triumvirátus

Ebben a modellben az ügynökségi partnerünket 
és az általunk választott tech platformokat “egyesítjük”, 
végső soron egy hármas együttműködést alakítunk ki.
Számos előnnyel járhat ez a fajta együttműködés, ugyanis 
ebben az esetben egyrészt megtartjuk a közvetlen kapcsolatot 
az általunk választott technológiai partnerekkel 
(ami többek között biztosítja a nagyobb kontrollt a 1st party 
adatstratégia kialakításakor és alkalmazásakor; átláthatóbb 
és hatékonyabb integrációt biztosíthatunk a belső rendsze-
reinkkel; illetve csatornákon átívelő, átfogó és egységesített 
mérési eredményeket láthatunk), másrészt továbbra 
is élvezzük az ügynökség által nyújtott előnyöket (úgy, 
mint egyedi kedvezményszint, adatvezérelt kreatív 
kiszolgálás, professzionális service, stb). 

A választott technológiai partner segítséget tud nyújtani 
a számunkra megfelelő további partnerek kiválasztásában.

kompetencia 
bővítés
szükséges
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ALAP 
TARGETÁLÁSI 
TAKTIKÁK

BT: Behavioral targeting
A viselkedés (avagy érdeklődés) alapú targetálás olyan hird-
etésmegjelenítési stratégiát jelent, amely a felhasználó korábbi 
viselkedésén, például keresésein, aktivitásain, 
korábbi vásárlásain, böngészési előzményein alapul. 
Célja, hogy a lehető legrelevánsabb és minél kevésbé 
tolakodó, kifejezetten az adott látogató számára hasznos 
hirdetések jelenjenek meg, így maximalizálva a hirdetések 
konverziós hatékonyságát.

Előnye: Testreszabott és releváns tartalom, emiatt 
a leghatékonyabb célzási eljárás.
Hátránya: A többi módszerhez képest a legösszetettebb, 
komoly infrastruktúrát és szaktudást igényel.

Kattintotta

Nézte

Szerette

Keresett rá

Olvasta

Megosztotta

Bővebben: 
http://www.iabuk.net/disciplines/behavioural-targeting/guide
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CT: Contextual targeting
A legtöbb hirdetési hálózatban alapértelmezett célzási 
eljárás, aminek az alapját az oldalak és a rajtuk elérhető 
tartalmak kategorizálása szolgáltatja. Az azonos tematikával 
rendelkező oldalakat csokorba gyűjtik és feltételezik, hogy 
a látogatóik érdeklődése megegyezik az oldal tartalmával. 
Ezt a logikát követve például egy gumiabroncsot forgalmazó 
hirdetőnek célszerű a kampányával autós 
tematikájú oldalakon megjelennie.

Az IAB 23 fő kategóriát különböztet meg, 
amiket az alábbi linken lehet elérni: 
http://www.iab.com/guidelines/iab-quality-assurance-

guidelines-qag-taxonomy/  

KCT: Keyword contextual targeting  
A fentebb ismertetett tematikus targetáláshoz hasonló 
eljárás azzal a különbséggel, hogy itt nem az oldal 
témája alapján, hanem tetszőlegesen választott, az 
oldalakon megjelenő kulcsszavakra történik a célzás.

Előnye: Pontosabb célzást tesz lehetővé, mint a CT targetálás 
Hátránya: A megfelelő kulcsszavak  
megtalálásán áll vagy bukik a módszer sikeressége 

DT: Demographic targeting
A módszer lehetővé teszi, hogy a hirdetők a demográfiai sze-
mpontból legrelevánsabb látogatók sokaságának 
szolgálják ki a hirdetésüket.  Legjellemzőbb szegmentálás az 
alábbi ismérvek alapján történik: életkor, nem, 
jövedelem, lakóhely, családi státusz, foglalkozás, szociális 
helyzet, stb… 

HASZNALT
AUTO.HU

TOLTAL
CAR.HU

JO
FOGAS.HU
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Az adatok származhatnak helyszíni regisztrációs adatokból 
vagy következtetés alapú algoritmusból.

Előnye: Jól elkülöníthető, könnyen értelmezhető 
és skálázható szegmensek hozhatóak létre.
Hátránya: Nem minden esetben áll rendelkezésre megfelelő 
demográfiai információ a felhasználókról. A targetálás alapját 
szolgáló adatok gyakran önbevalláson alapszanak, ezért 
a hitelességük megkérdőjelezhető.

RTG: Retargeting
A retargeting célja, hogy újra megszólítsuk azon 
látogatókat, akik már jártak az odalunkon vagy webshopunk-
ban, de a számunkra értékes konverziós folyamat (pl.: 
vásárlás, feliratkozás, stb…) befejezése nélkül távoztak. 
A látogatásuk során cookie-k elhelyezésével a későbbiekben 
azonosítani tudjuk, hogy merre jártak és mik iránt érdeklődtek. 
Ennek ismeretében retargeting audience-eket képezünk 
a megfelelő cookie-val rendelkező userek 
sokaságából és az érdeklődésüknek releváns 
(pl.: webshopban megtekintett áru) hirdetéseket szolgálunk 
ki különböző felületeken, ezzel növelve a valószínűségét, 
hogy a vásárlást később nálunk fejezzék be.

ÉLETKOR

18

HOBBIK

JÖVEDELEM

NEM

CSALÁDI
ÁLLAPOT

ÉRTÉK-
RENDSZER

ÉRDEKLŐDÉS

LOKÁCIÓ
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Előnye: Egyszerű implementáció, széleskörben támogatott 
eljárás, egyszerűen mérhető megtérülés.
Hátránya: Időigényes a retargeting audience felépülése.

Bővebben: 
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/07/
US_AdRoll_State_of_the_Industry.pdf 

az ön 
weboldala
.hu

egyszeri internet
felhasználó

jár az Ön
weboldalán

más weboldalakat
is látogat

találkozik az Ön 
retargeting hirdetésével

jobban felkelti
a figyelmét

elégedett
vásárlóvá válik
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BIG DATA
“A Facebookra naponta 600 TB szöveget, fotót és videót 
töltünk fel. A Youtube másodpercenként 72 órányi videót 
tárol el. A Twitteren 280.000 üzenet jelenik meg 
ugyanennyi idő alatt”

Forrás: Mindenkinek.net

A „Big Data” a cégek, az intelligens hálózatok, 
a magánszektor és az egyéni felhasználók által világszerte 
és napi szinten előállított óriási adatmennyiséget jelenti.
Technológiai szempontból nem más, mint egy adattárolási 
és feldolgozási módszer, amivel akár több terabyte információt 
lehet nagyon gyorsan tárolni, visszakeresni, analizálni.

A világ összes adatának a 90%-a az utóbbi 2 évben született.

rendsze-
rezettlen

90%

80%2.5
KVADRILLIRÁD BYTE

adat keletkezik
minden nap

2x2!
Kéthavonta megduplázodik
a fejenkénti adattároló kapacitás.

Az adatok sokaságának elemzése elsősorban a kapcsolatok 
megtalálásáról szól. Adott emberek kapcsolatairól 
és a viselkedési módok közötti összefüggésekről tárolt 
információk megértése és használata a cél.
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Big Data növekedését elősegítő legfontosabb tényezők:

•Tárolási kapacitás növekedése.
•Feldolgozási sebesség gyorsulása.
•Elérhető adatmennyiség növekedése.
Média és marketing szempontból vizsgálva, az adatok 
segítségével közel tudunk kerülni a felhasználókhoz és 
potenciális fogyasztókhoz és folyamatosan finomítani tudjuk 
az eszközöket, csatornákat, üzeneteket, melyeken keresztül 
elérjük őket. Az adatok választ adnak többek közt arra, hogy 
kik a fogyasztóink, mik a preferenciáik, hol töltik 
az idejüket és mivel motiválhatóak?
Ehhez többféle adatforrás áll rendelkezésre: 

First-party adat

Saját adatok, melyek direktben gyűjthetők a meglévő 
és potenciális ügyfelekről. Ezek több forrásból is 
érkezhetnek:  

•Regisztráció során gyűjtött adatok.
•Webanalitikai adatok, melyek online látogatás során 
    végbemenő interakciókból keletkeztek.
•Termék használatból keletkező adatok, szokások, minták.
•Marketing és média aktivitások során gyűjtött adatok.
•CRM adatok.
•Minden egyéb olyan adat, melyhez 
    kizárólagosan férünk hozzá.

A saját adatok hátránya a nevéből adódóan is az, hogy 
mindössze annyi áll rendelkezésre, amit magunk gyűjtünk.

1st
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Second-party adat

Egyedi megállapodás keretein belül egy adott 1st party adat-
bázis tulajdonosa másik fél rendelkezésére bocsájtja 
az adatokat. A Data Management Platform (DMP) használat 
terjedésével növekszik a 2nd party adat népszerűsége is, 
mivel ilyen módon könnyen, gyorsan és 
biztonságosan megoszthatóvá váltak az adatok.
A gyakorlott, képzett felhasználó számára az audience adat 
egyértelműen  versenyelőnyt jelent, hiszen ez az alapja a 
megfelelő szegmentációnak, fogyasztói insightok gyűjtésének 
akár stratégiai, akár pontos célzás szinten. 
Ma a programmatic vásárlás tekinthető a leginkább adat-
vezérelt média megoldásnak.

Third-party adat

Olyan harmadik fél által gyűjtött fogyasztói adatok, melyek 
használatára jogosultak vagyunk, azonban az adatgyűjtés 
irányítása harmadik fél által történik. 
•Offline adatok publikusan hozzáférhető forrásból.
•Online adatok 3rd party tracking cookie elhelyezésével.

2nd

3rd
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Ezen adathalmaz előnye, hogy olyan információkhoz 
biztosít hozzáférést, melyek saját (1st party) forrásból 
nem elérhetőek.

Hátránya, hogy nem látunk bele az adatgyűjtés technikai 
folyamatába és lehetnek adatgyűjtési limitációk, 
főleg mobil esetében.

HASZNOS LINKEK, 
OLVASNIVALÓK
http://www.iab.com/guidelines/programmatic-rtb/
http://www.displayadtech.com/companies
http://www.thalamus.co/?hide_landing=1
http://blog.adform.com/
http://doubleclickadvertisers.blogspot.hu/search/label/Programmatic
http://site.adform.com/resources/collateral/whitepapers/
https://www.thinkwithgoogle.com/programmatic-guide/
https://www.thinkwithgoogle.com/infographics/programmatic-the-
evolution-of-media-buying.html
http://www.mediapost.com/publications/search/?q=programmatic
http://www.iabeurope.eu/category/best-practices/programmatic-library/
http://rabbitblog.hu/?s=programmatic
http://realtimebidding.hu/
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SZÓSZEDET, 
DEFINÍCIÓTÁR

Automated trading: Automated trading (vagy programmat-
ic trading) egy automatizált metódus hirdetések értékesítésére 
vagy vásárlására. Az értékesítés CPM (cost per mille) alapon 
történik. 

Ad Exchange: Egy technológiai platformon alapuló piactér, 
mely lehetővé teszi a tartalomszolgáltatóknak, hogy invento-
ry-jukból értékesítsenek, míg a hirdetőknek, hogy megvásárol-
ják azt. Lehet ez display, video vagy akár mobil hirdetés is. 

Ad Network: Az ad network (advertising network, azaz 
hirdetési hálózat) jellemzően az online hirdetési piac szereplői, 
melyek tradícionálisan az online médiumok, kiadók eladat-
lan inventory-ját aggregálják, és kereskednek ezekkel, de 
számos egyéb üzleti modell is létezik. Az eladott hirdetés után 
a kiadó meghatározott százalékot vagy fix jutalékot kap az ad 
networktől. 

Bidder: Egy technológia, a „döntéshozó agy” vagy 
optimalizáló motor, mely saját kódja segítségével kommunikál 
az ad exchange-vel és meghatározza, hogy milyen licitárat 
adjon meg a valós idejű aukció során.

CPM (Cost per Mille): 
1000 reklám megjelenésre jutó költség.

Data: Felhasználói információ, mely megléte értékesebbé 
teszi őket a hirdetők számára. Ez az információ lehet életkor, 
nem, lokáció, vásárlási szándék, demográfiai jellemzők, 
múltbéli vásárlások és még sok más.

Data Management Platform (DMP): A DMP  
(Data Management Platform, azaz adatkezelési  
platform) használatával a digitális reklámügynökségek, 



hungary
PROGRAMMATIC KISOKOS

illetve akár közvetlenül a hirdetők kontrollálhatják az online 
kampányukban szereplő összes adatot, így olyan átfogó képet 
nyerhetnek, melynek segítségével hatékonyabb kampányokat 
futtathatnak. A DMP ugyanis egy központosított adatkezelési 
platform, melynek segítségével célcsoportunkat úgy állíthatjuk 
össze, hogy saját és külső adatforrásból származó, részletes 
közönségadatok kombinációját vesszük alapul. Ennek alapján 
pontosan tudjuk célozni kampányainkat az így összeállí-
tott célcsoportnak hirdetési hálózatokon (ad networkökön) 
vagy ad exchange-eken keresztül, és precízen tudjuk mérni 
kampányaink hatékonyságát szegmens és csatorna tekinteté-
ben, ami által folyamatosan alakíthatjuk médiavásárlásunkat 
és a kampánykreatívokat. A közönség- és kampányadatok 
együttes kezelésének köszönhetően a hirdető az adatok ele-
mzését követően kezd kampányt tervezni, targetálni, 
optimalizálni, és mindezek együttesen végül jobb ROI-t 
(Return on Investment) fognak eredményezni a 
médiaköltésből. 

Demand Side Platform (DSP): DSP azaz Demand Side 
Platform egy hirdető oldali technológia, mely lehetővé teszi 
a hirdetőknek és ügynökségeknek, hogy hirdetést vásároljanak 
programmatic módon. 

Dinamikus árazás: A valós idejű piactéren az az árazási 
metódus, amikor egy megjelenés ára nem fix, hanem 
a kereslet-kínálat alapján dinamikusan kerül meghatározásra. 

IAB Hungary: Az IAB Hungary a Magyar Reklám-szövetség 
keretein belül létrejött tagozat, mely a nemzetközi Interactive 
Advertising Bureau (IAB) szakmai szervezet hazai képviselő-
je, az IAB Europe tagja. A szervezetet 46 cég alapította, 
köztük ügynökségek, kiadók, kutatócégek, hirdetők és egyéb 
az online hirdetési piacon tevékenykedő szolgáltató cégek. 
A szervezet célja az online, interaktív, digitális marketing és 
reklámeszközök és megoldások ismertségének, használatának 
és elfogadottságának növelése, a digitális marketing iparág 
fejlesztése, a digitális média további erősítése. Szakmai 
érdekképviseletet lát el és érdekérvényesítést folytat hazai 
és nemzetközi fórumokon, üzleti, társadalmi és kormányzati 
szervezetekben. 
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Open exchange: Az Open Exchange egy nyitott piactér, 
melyben a rendelkezésre álló hirdetési inventory-t vásárlásra 
kínálhatnak a hirdetőknek.

Optimalizáció: Arra irányuló folyamat, hogy egy adott 
kampány teljesítménye javuljon. 

Prémium Inventory: A „prémium” kifejezés több mindenre 
vonatkozhat, leggyakrabban azt az inventory-t illetjük ezzel 
a jelzővel, mely előre direkt csatornákon kerül eladásra, pl. 
programmatic guaranteed. Az ilyen inventory prémium jellege 
megmutatkozhat az elhelyezésében (pl. nyitóoldali), speciális 
méretében, formátumában, vagy egyébb jellemzőjében, ami 
miatt értékesebb lehet a hirdető számára. 

Programmatic Buying: Programmatic buying, azaz 
programozott vásárlás egy automatizált vásárlási mód 
a hirdetők számára, hogy megjelenéseket vásároljanak 
gyorsan és egyszerűen. 

Retargeting/Remarketing: Marketing technika, mely 
lehetővé teszi, hogy egy oldal korábbi látogatóját újra 
megcélozzunk akár az oldalon tapasztalt interakcióktól 
függően különböző üzenetekkel. 

RTB Ad Exchange: Egy technológiai platformon alapuló 
piactér, mely lehetővé teszi a tartalomszolgáltatóknak, hogy 
inventory-jukból értékesítsenek, míg a hirdetőknek, hogy 
megvásárolják azt. Lehet ez display, video vagy akár mobil 
hirdetés is. 

Real-Time Bidding: azaz valós idejű licit. A programozott 
médiavásárlás egyik módja, melyben hirdetők licitálhatnak 
egy adott inventory egységre, majd a legmagasabb licit nyer. 

Real-Time Inventory: Az az inventory, melyet az oldal 
betöltődésével egy időben, valós időben kínálnak eladásra. 

Second Price Aukció: Aukciós típus, melyben a győztes 
(legmagasabbat) licitáló hirdető egy egységgel fizet többet 
a második legmagasabb licitnél.
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Segment (szegmens): Egy adott hirdetői célközönség 
„tagjai”, melyek hasonló jellemzők alapján lettek definiálva 
és ezen keresztül egy „szegmensbe” allokálva. Ez utóbbi 
történhet az alapján, hogy milyen tartalmú oldalakat 
olvasnak jellemzően, mit vásárolnak, de akár nemük, 
geolokációjuk, stb alapján is. 

Supply Side Platform (SSP): a média oldali technológiai 
platform, mely lehetővé teszi a médiatulajdonosoknak, 
hogy inventory-jukat menedzseljék és értékesítésre kínálják.
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Összeállította az IAB Hungary 
Programmatic munkacsoportja:

Osipovich Marianna 
(Head of Amnet Hungary)
Kassai Péter 
(RTB Manager – CEMP SH)

Ács Tamás 
(Head of Cadreon CEE)
Bálint Barnabás 
(Advertising Analyst – CM Sales)
Bennó Kata 
(Head of Publisher Relations – Adaptive Media)
Csingár Zoltán 
(Country Manager – Crimtan Hungary)
Farkas Péter 
(Digital Solutions Expert – Vodafone Hungary)
Kurucz Gábor 
(Head of Performance & Programmatic – GroupM)
Semsei Balázs 
(Digital Marketing Senior Manager – Telekom HU)
Szabó Ákos 
(Country manager – Tailwind EMEA)
Yasar Umut 
(Head of PPC – Omnicom Media Group Hungary)
Vándor Attila 
(csoportvezető, CEO – HOPPex)

Graphic design:
Beliczki Róbert 
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