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Sztereotípiák vs. valóság
• Lassúak, inaktívak. Tele vannak egészségügyi gondokkal. Nem rugalmasak. Nem nyitottak a 

változásokra. Nem tudnak új dolgokat tanulni. Csak feltartják a sort a boltokban.  ….

• Az 55 + nagyon sokszínű csoport, jellemzőjük az élet kihasználásának és élvezetének igénylése. 

Nem akarják, hogy „öregként” vagy értéktelenként kezeljék őket és azokra a reklámokra  

rezonálnak, amelyek ezt képviselik. 

• Sem a reklámokban, sem a média elhelyezéseknél nem tükröződik az idősebbek változó 

médiafogyasztása, az online térnyerése

• Már nem csak TV! A netet használó idősek aránya 50% fölé emelkedett. Okostelefont 35% 

használ a hatvan feletti korosztályból.

• Napi másfél órát „lógnak a neten”, kedvelik a YouTube-ot. A Facebookot elsősorban nem 

barátkozásra, kapcsolattartásra, hanem szórakozásra használják. 



Szeniormarketing
A „fogyasztási idő” nem ér véget a nyugdíjba vonulással

• Az idősödő emberek száma és aránya egyre nő, 2050-re minden harmadik ember 60 év 
feletti lesz. Az idősek láthatók maradnak és mindenütt jelen vannak.

• Az aktív idősödés fontos összetevői: a meghosszabbodott munka időszak,  az élethossziglan 
tartó tanulás és élethossziglan tervezett fogyasztás

• Jelentős vásárlóerőt képviselnek, 

o Aktívabbak és mozgékonyabbak, mint az előző generáció, 

o A legtöbb idős ember nem tekinti magát idősnek, általában 10 évvel fiatalabbnak érzik 
magukat és életmódjuk is olyan

o Intenzív médiafogyasztók, mind jobban az online térben élnek

• Nem homogén csoport, kor, életstílus, jövedelem, aktivitás alapján sokfélék 

• 2015-30 között Nyugat-Európában 60-74 év közöttiek fogyasztása 35, 75+ korúaké 25%-kal 
fog nőni 

A demográfiai változásokat alig követi a reklámszakma



Több idős arcot!

Még a  fiatalok szerint is több idős arc kellene 

a reklámokba, a ráncoktól hiteles az üzenet.

A reklámok 

• mutassanak aktív időseket tele életkedvvel

• olyan helyzetekben jelenítsék meg őket,  

ahol szükség van rájuk, hasznosak

• nyíltan beszéljenek az idősödéssel járó 

gondokról

Gfk-compact és UK 

byUM

Leáldozóban a digitálisan idealizált fotóknak 



GFK kutatás az ÖRT számára 2016

• Az 50-es korosztály egyáltalán nem 
érzi, hogy ők az ‚idősebb’ korosztályhoz 
tartoznának, öndefiníciójuk szerint ők 
középkorúak 

• A 60-asok magukat érett korúaknak 
tartják

• A 70-es korosztály sem tekinti magát 
igazán idősnek – bár tisztában van vele, 
hogy a fiatalok szemében ők már azok

„Idősek - Emberi méltóság a reklámokban” 

600 fős kérdőíves országos reprezentatív minta és  csoportos  

beszélgetések

2016 augusztus- október

GFK az ÖRT számára

Reklámokban idealizált kép:

• összességében  minden csoportban jobb anyagi feltételeket sugallnak mint a valóság

• általában fiatalok szerepelnek olyan termékek reklámjaiban, melyek az idősebbek részére is 

relevánsak (utazás, bank, élelmiszer, telefon stb.)

• Nem hiteles, ha időseknek szóló termékeket fiatalokkal akarják eladni

Kockázatok

• Online kamu reklámok

• Internet hirdetések hiteltelenebbek



Fontos fogyasztók, de miért nem 

reklám célcsoport? 

A reklámszakma felelőssége - és tévedése

• Kevés a kutatás és az adat 

• A reklámügynökségek a „ fiatalság” és a brandek folyamatos 
fiatalításának  mítoszában élnek és alig veszik a fáradságot az idősebb 
fogyasztói szegmensek megismerésére. 

• Még a „kortalan” fogyasztóhoz szóló korsemleges termékeket is 
fiatalokkal reklámozzák, pedig a fő vásárlók sokszor az 50 +.

• Elavult tévhit a márkahűség amit a fiatal generációkban kell kiépíteni

• David Ogilvy 39 éves  korában írta az első reklámszövegeit és 25 évig 
aktívan részt vett a  kreatív munkákban. 70 évesen szövegíróként 
mutatkozott be. Ma már egy 28 éves kreatív szakembert idősnek tart a 
szakma.



Fiatalokat célzott meg akik nem 

engedhették meg maguknak

Sértette a meglévő vásárlókat

A reklám világában először történt, hogy 

egy cég azt üzente saját vásárlóinak, 

hogy a terméke nem nekik való.

Ez nem az apád 

Oldsmobilja



A hitelesség kortalan


