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Media Showcase podcast
élőben a Lounge Group kapszulastúdiójából.

event.lounge.hu
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Amikor az utcán sétálunk, érzékszerveink sejtjeinek 
milliói dolgoznak, ennek ellenére lehet, hogy
a figyelmünket néha el sem kapják a reklámtáblák,
a plakátok, valójában azonban mégis beépülnek 
tudatunkba. Mennyire hatékonyak ezek a hagyományos 
reklámeszközök a digitális korszakban? Milyen
a relevanciájuk a mai fogyasztói trendekhez 
kapcsoltan? Hogyan lehet ezt mérni? Milyen szerepük 
van az üzleti életben, a brandépítésben és a 
marketingkommunikációban? Kampányok, személyre 
szabott vagy kirívó megoldások, helyspecifikus 
tartalmak és a kreatív jelen a magyar utcákon.
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A Netflixszel nem lehet, és nem is kell versenyezni, 
a hazai gyártásnak más lehet a fókusza: lokális
sorozatok és teljesen élő, a nézőt interaktívan 
behúzó tartalmak kellenek a képernyőre; erről 
beszélgetünk a következő pár napban. Mi van 

azokkal, akik edukatívabb, tartalmasabb 
televíziózást szeretnének, ez a kor tényleg elmúlt? 
Ugyanis a trendek inkább a celebekre és a könnyen 

fogyasztható tartalmakra reagálnak. Mi van a 
főzőműsorokkal, a szigetre elszigetelten berendelt 

sportolókkal és a legjobb 40 celebünkkel, akik 
minden műsorban szerepelnek? Nem egyszerű és 

sok kérdést felvet a televíziózás jövője, mi viszont 
ebben a beszélgetésben szeretnénk mindenkorra
a térképen elhelyezni, és megmutatni, miről szól

a következő pár év tévézése hazánkban.

A napilapok mellé megérkezett
a Facebook-hírfolyam scrolling,
a magazinnak viszont soha nem 

lesz kihívója a social, előbbi 
elengedhetetlen egy nyári 

utazáshoz, sőt a rejtvényfejtés is 
ott van a magyarok kedvenc 

időtöltései között. Hogyan 
változott a szerepe a printnek, és 

melyik területen találhat valódi 
keresletre a piacon?

A prémiumszegmensben még 
mindig mérvadó? Hogyan 

viszonyulnak ehhez a márkák
a hirdetési piacról, meg lehet velük 

tölteni egy kiadványt?
A print újságírókból pedig 

akarva-akaratlanul is blogger lesz? 12
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14:10-14:40

Úgy tűnik, mintha a márkák saját médiamegoldásai mindent elborítanának: blog, podcast, DM, honlapok, 
applikációk - tele van vele a falunk. Pedig jól meghatározható oka van, hogy hirtelen mindenkinek
a célközönsége lettünk. És nem titok, ennek elég sok köze van ahhoz, hogy már nem annyit és nem úgy 
fogyasztjuk a hagyományos médiát, mint korábban. Nyugalom, a tévés, rádiós és sajtómunkatársaknak 
még nem kell aggódniuk, hogy a saját márkás média elveszi a munkájukat. De ezt a hatalmas mennyiségű 
tartalmat elő is kell állítani, és akkor még nem beszéltünk a tervezésről és a mérésről. Tudják mindezt
a márkák házon belül menedzselni, úgy, hogy a tartalom is minőségi maradjon?
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9:20-9:50

Míg régen egy egész szerkesztőbizottságon ment át minden tartalom, mire a fogyasztóhoz került, ma már 
bárki kikerülhet a netre. Bármiféle mérlegelés nélkül ontják magukból a tartalmakat a különböző 
véleményvezérek. Mit gondolnak erről a szabadságról, a korlátokról, akik máshogy nőttek fel, és soha nem 
látták a média működését úgy, ahogy mi? Ez a generációs különbség lehet a bátorság és a siker titka? 
Kell-e a socialbe átgondolt, edukatív tartalom, vagy ezt csak sokan túltolják?

2023.
04.26.

14
:5

0
-1

5
:2

0

2023.
04.25.

A költségcsökkentés és a takarékosság jegyében 
egyre többen próbálják maguk megoldani a 

reklámelhelyezéseket, sőt a sok nemzetközi brand 
egyszerű hirdetési felületeinek köszönhetően 

sokan ezt már házon belül oldják meg. Mi a valódi 
értéke egy sales house-nak, egy ügynökségi 
kapcsolatnak? Hogyan működik ez az egész 

Magyarországon, és hogyan épül fel? Ahány ház, 
annyi szokás? Mit tud hozzátenni, és hogyan járul 
hozzá a kampányunkhoz? Mennyire új generációs: 

megjelennek például a Twitter-, a TikTok és a 
Snapchat-hirdetési lehetőségek?
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A rádiózás mindig túlélte, ha megszorongatták 
más betörő és népszerűvé váló műfajok, avagy a 
„Video Killed the Radio Star” mégsem vált 
valósággá. Hogyan és milyen eszközökkel kell 
jelen lennie az emberek életében, hogy a rádió ne 
veszítse el népszerűségét és helyét az életünkben? 
Milyen új módokon kell beépülnie a 
hétköznapokba, és ezek milyen hirdetési formákat, 
kampánylehetőségeket rejtenek magukban? És hol 
vannak a jelen és a jövő rádiós sztárjai?

Útravaló tippek az idei év 
konferenciájáról, fiatal generációs 
fókusszal. Szakértőnk Holló Márta, 
az L20 podcast műsorvezetőjével 

gyűjti össze azt, hogy melyik
az a 10 legfontosabb dolog, amire 

figyelnie kell valakinek, ha 
érvényesülni szeretne a hazai 

média- és kommunikációs 
szakmában. Saját történetek, 

tanulságok, krízisek, amiből bőven 
volt mit tanulni. 10
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Vendégünk Radnai Péter, akivel 10 
perces blokkokban végigvesszük az 

adott évtized legnagyobb 
fordulópontjait, pl.: médiatörvény 

hiánya (Villám Géza rádióműsora, amely 
miatt kirúgták), Fenyő-gyilkosság, 

ValóVilág indulása, terrortámadások stb.
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Ez a szegmens teljesen átalakult: ma már az 
influencerek a „híres emberek”, népszerűségük 
könnyen és gyorsan jön. Korábban ezért meg 
kellett küzdeni, rengeteg alázat és építkezés 
vezetett oda, hogy valakiből televíziós 
személyiség, ismert híresség legyen. Milyen volt 
az építkezés folyamata, milyen érzés volt 
megélni az első pillanatot a csúcson, és hogyan 
tudják megőrizni a hosszú építkezés 
gyümölcsét, miként képesek folyamatosan 
megújulni? – személyes sikersztori(k) a 
legismertebb és elismert műsorvezetőnőktől

12:00-12:30

A magyar nyelvű podcastek hihetetlen népszerűségre tettek szert, egyre több ember készíti és hallgatja 
ezeket. Az izgalmas beszélgetések során megismerhetjük az új generációs podcasterek élményeit, ötleteit 
és kreatív megoldásait, amelyek segítségével sikerült a magyar podcastpiacot a világ térképére helyezni. 

Talán azt is megtudhatjuk, hogy miért lesz egyre fontosabb szerepük a jövő médiafogyasztási trendjeiben.
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Digitális köztér

Samu Tímea  JCDecaux Hungary

Élő show-műsorok, hazai sorozatok –
a televíziózás jövője itthon

Fischer Gábor  TV2

Print that all

Ilku Miklós  Index.hu

Saját márkás média

Teremi J. Balázs  Lounge Group

Példa nélküli példaképek: influencerek
és a felelősségteljes tartalomgyártás

Trunk Tamás  DABLTY

Közvetítő szerepben – a sales house
a szükséges rossz?

Sopov István  Adaptive Media

A rádió ma már multimédiás tartalomgyártó-bázis

Abaházi Csaba  Retro Rádió

10 tipp ahhoz, hogy
jó médiaszakemberré válj!

Holló Márta  Magyar Telekom

30 év 30 percben: a hazai média-
történelem legnagyobb fordulópontjai

Radnai Péter

Műsorvezetés: akkor és most

Szily Nóra

A podcastek aranykorába léptünk

Kovács András Péter


