
A reklámok hatásai 

 

A reklám a hírcsere egy formája, egy bizonyos termék vagy szolgáltatás megvételére, 

illetve igénybevételére ösztönöz. Lehet egy egész márka, cég, terület vagy pusztán csak egy 

cél javára szóló hírverés. Bővebb értelemben ezek összes-, szűkebben csak a fizetett 

változatait soroljuk ide. A reklámok elkészítése és sugárzása szolgáltatás, ennek igénye 

működteti az úgynevezett reklámipart, így többek között ennek köszönhetően működnek 

olyan sikeresen a kereskedelmi televíziók és rádiók. 

A reklám a marketing része. Mindkettőnél cél egy bizonyos termék vagy szolgáltatás 

eladása, a fogyasztásra ösztönöz. Míg azonban a reklámnál egy üzenetet juttatnak el a 

fogyasztóhoz („válaszd ezt”), a marketing magát a terméket próbálja vonzóbbá, jobban 

eladhatóvá tenni. A közösségi oldalak lehetőséget biztosítanak arra, hogy internetet használók 

hatalmas közösséggel osszák meg az általuk készített fényképeket, filmeket, írásokat, 

animációkat stb.  

Vegyük például a sampon márkát eladni kívánó reklámot. Manipulálják az embereket, 

azzal, hogy gyönyörű, fényes fürtöket varázsol már az első hajmosás után, közben a 

valóságban lehet, hogy nem is létezik olyan ember, akinek ilyen haja van. Elsősorban a nőket 

célozzák meg. A modell arcán vidámság, elégedettség sugárzik, és az adott sampon, sőt az 

egész reklám színvilága is derűt tükröz. Mostanában ez egyik legnagyobb reklámfogás, ha az 

adott terméket egy szép, igényes, ismert színésznő reklámozza. Így szinte meg vagyunk 

győződve arról, hogy a sampon kiváló minőségű, és használatával mi is így nézhetünk ki. 

Mindezt összemossák a nézők egoista beállítottságával: „l’Oréal. Mert Ön megérdemli!” 

 



A ránctalanító krémes reklámokról is ejtsünk néhány szót. Olyan embereket 

szerepeltetnek a reklámokban, akiknek még jóformán nem is lehetnek ráncaik, mert 

fiatalabbak. Vagy akik idősebbek, alaposan ki vannak retusálva a felvételen. Mivel rövid az 

idő, egy reklámnak feltűnőnek kell lennie, kellő érveket kell felsorakoztatni, és jó benyomást 

kell kelteni a termékről. Sokszor kínálják az árucikket feltűnően szép, csinos emberek. Az 

ilyen jellegű reklámok csak a testi szépség és a jó megjelenés fontosságát hangsúlyozzák.  

A gyerekek manipulálása is reklámokkal történik. Gondolok itt az édességekre vagy 

akár a játékokra. A csokoládé életre kel a hűtőben, és olyan gusztusosan néz ki, hogy a 

valóságban meg sem közelíti. A játékok a valóságot szintén nem tükrözik. Ahogy a 

hírverésekben játszanak velük a gyerekek, hogy életre kelnek, maguktól mozognak. Egy 

Barbie mögött már egy egész Barbie-ház áll. Sőt, hogy még jobban megszerettessék velük 

őket, édes gyerekhangok mondják a bizonyos monológokat, „Disney csillogó hercegnők, 

mind játszana veled, s mind csillognak, ahogy a kezedben veszed”, sőt fülbemászó dalokat is 

játszanak az eladni kívánt játékok bemutatója alá. Torzítja a valóságot, és sajnos a gyerekekből 

azt az érzést váltja ki, hogy nekem kell ez a baba, és hogy milyen jó vele játszani. És sajnos 

sóvárognak utánuk, hogy a szülő, ha megteheti, sokszor megveszi a terméket. 

Én károsnak tartom a legtöbb reklámot. Jobb lenne, ha a ránctalanító krémeket idős 

emberekkel, a testápolókat, hajsamponokat átlagos nőkkel reklámoznák. Ami megfelel a 

valóságnak, és nem torzít ennyire. Jobb lenne, ha nem éreztetnék azt a mai fiatalokkal, illetve 

a mai nőkkel, hogy „nekem így kell kinéznem” , „ilyen kell, hogy legyen a hajam, vagy a 

bőröm, mert ez a normális.” 
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