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60 milliárd forint felett a televíziós reklám bevételek
Túllépte a 60 milliárd forintos határt tavaly a hazai televíziós reklámbevételek összege –
derül ki a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) és az EY
tanácsadócég elemzéséből. Változatlanul a reklámspotok határozzák meg a szektort,
amelyben egyre nagyobb arányt képviselnek a versenypiaci szereplők az állami
hirdetésekkel szemben.
Tovább nőttek a reklámbevételek 2018-ban az előző évhez képest – mutat rá a MEME és az EY
14. alkalommal kiadott jelentése. A bővülés mértéke elérte az 510 millió forintot, ami 1
százalékos erősödést jelent. A reklámtorta nagysága 60,7 milliárd forintot tett ki, amely
tartalmazza a klasszikus televíziós hirdetéseket (spot) és minden egyéb reklámértékkel bíró
megjelenést is, mint például a termékelhelyezés vagy a műsorszponzoráció (non-spot).
„Az elmúlt három évben, lassuló növekedés mellett, összesen több mint 17 százalékkal bővült a
televíziós reklámköltések piaca. Míg a piaci hirdetésekből származó bevételek emelkedtek,
addig az állami reklámköltések láthatóan visszaestek" – mondta el Kovács Krisztián a MEME
elnöke.
Az állami megbízások a televíziós reklámköltések 11 százalékát tették ki 6,9 milliárd forint
értékben, ami 7 százalékos csökkenést jelent a 2017-es összeghez viszonyítva. Mindeközben a
versenypiaci hirdetésekből származó bevételek 2 százalékkal növekedtek és megközelítették az
53,8 milliárd forintot.
„A szektort a tavalyi évben is a klasszikus spotokból származó bevételek uralták. Ezek a
költések tették ki a csatornák reklámbevételeinek 94 százalékát, közel 57 milliárd forintot. A nonspot jellegű bevételek idén 9 százalékkal, 3,7 milliárd forintra emelkedtek, és egyre nagyobb

hangsúlyt kapnak a hirdetők marketing stratégiájában” – tette hozzá Bindics Judit, az EY
kockázatkezelési szolgáltatásokért felelős vezetője.
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A felmérésről
Az idei felmérés alapját a korábbi gyakorlat jelentette: 69 magyar nyelven sugárzó televízió-csatorna
reklámbevételeit vizsgálták. Az adatszolgáltatásban részt vevő televíziós csatornák a Nielsen adatai
alapján a piac 99 százalékát fedik le. A piac méretének megállapításához a tényadatokat közvetlenül a
MEME tagjai, a televíziós társaságok, illetve a megbízásuk alapján a sales house-ok szolgáltatták. Az
összegeket minden esetben a kedvezményekkel csökkentett, ügynökségi jutalékok levonása utáni
értékekből számolták. Az adatok továbbá nem tartalmaznak egyéb bevételi forrásokat (pl.: emeltdíjas
SMS, rendezvény-bevételek, stb.). 2016-tól a MEME döntése alapján a tagok az állami és nem állami
forrásból származó bevételeket külön is feltüntetik.

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületéről
A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (röviden: MEME), szakmai érdekképviselet, mely
céljának tekinti az audiovizuális médiumok médiaszolgáltatási kultúrájának emelését, az audiovizuális
kereskedelmi tevékenység, valamint a tagok erkölcsi súlyának emelését, szakmai munkájának
elősegítését, s az ehhez szükséges szakmai környezet fenntartását, javítását.
A MEME 2005 óta végzi a televíziós reklámpiacra vonatkozó felmérést, valós - nem becsült - adatokat
szolgáltatva ezáltal a televíziós reklámpiac méretéről, hangsúlyozva a piaci transzparencia fontosságát.
Az egyesület elnöki tisztségét 2012 áprilisa óta Kovács Krisztián tölti be.
További információ: www.memeinfo.hu
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