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Esettanulmány: Egyetemi felvételi 
kampány kommunikációja a 
Z generációval

A felsőoktatási szektorban is fellelhetőek a globalizáció hatásai: főként a 
nemzetközi felsőoktatás piacosodása és a nyugat-európai trendek által diktált 
versenyhelyzet kialakulásában mérhető ez a legjobban. Ezen tendenciákhoz fel-
zárkózva a kelet-európai egyetemek is tudatos, tervezett kommunikációs tevé-
kenységet folytattak az elmúlt évtizedben, saját, jól diff erenciálható és verseny-
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képes intézményi arculat kialakítására törekedtek. A nemzetközi felsőoktatási 
rangso rok felmérése1 szerint Románia első számú egyeteme, a Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) is a versenyhelyzetet felismerve, a hallgatói és oktatói közös-
ség, a munkaerőpiac és a gazdasági szektor állította elvárásoknak kíván megfelelni. 

A BBTE magyar nyelvű tervezett kommunikációs tevékenységét az egye-
tem Kommunikáció- és PR-irodájában látják el, a magyar tagozatot vezető 
rektorhelyettesek megbízásából. Az egyetem külső, intézményi kommunikációjá-
nak szerves részét képezik a karok és ezeken belül működő intézetek (tanszékek) 
promováló tevékenységei is, amelyeket az intézet munkatársai valósítanak meg, 
és a szakterület által meghatározottak. Az éves intézményi kommunikációs tevé-
kenység egyik fő stratégiai irányvonala és célkitűzése az éves felvételi kampány 
megtervezése és kivitelezése. A soron következő egyetemi tanév felvételi kampá-
nya különböző eszközökön és felületeken valósul meg az éppen aktuális tanév so-
rán, jellemzően promováló rendezvények köré szerveződve. 

Jelen tanulmány a 2018–2019-es tanévet meghirdető egyetemi felvételi kam-
pányának tervezési szakaszát és lépéseit mutatja be a kampányszervezés folya-
matának módszertanára alapozva. A 2017-es év második fele és a 2018-as év ele-
jét felölelő kampánytervezés, előkészítés és szervezési szakasz vizsgálatára kerül 
sor a továbbiakban.  

Célkitűzése a tanulmánynak a kampánytervezés módszertanát (lépéseit) re-
leváns szakirodalomra alapozva ismertetni, és alkalmazhatóságát a 2018–2019-es 
egyetemi felvételi alapján, esettanulmány-szerű formában bemutatni. 

Az elemzés a márkázás (branding), arculatépítés módszertanából kiindul-
va a kampánytervezés eljárására (stratégiájára) épül, kiegészülve a reklámkom-
munikációból ismert integrált kommunikációs tevékenységbe ágyazódó eszkö-
zök vizsgálatával. 

A BBTE kampány megtervezése a Z generáció médiafogyasztási szokásaihoz 
és az általuk befolyásolt infokommunikációs trendekhez, kihívásokhoz igazodik. 
E keretbe ágyazódik a kommunikációs stratégia megalkotása és a kommuniká-
ciós eszközök kiválasztása. Szerkezetileg a tanulmány elsőként az oktatási mar-
keting és a kampánytervezés mibenlétét járja körül, bemutatja a kommunikációs 
tevékenység célcsoportját, a Z generációt és médiafogyasztási szokásait, valamint 
a kampány tartalmi összetevőit. Részletesebben áttekinti a kampány során alkal-
mazott promováló eszközöket. 

Oktatási marketing – a felsőoktatási intézmények kommunikációja

A fokozottan csökkenő továbbtanulási hajlandóság és a demográfi ai válto-
zások eredményezte versenyhelyzetben ma már minden felsőoktatási intézmény 
részt vesz, annak érdekében, hogy potenciális felvételiző diákokat toborozzon, és 
egy állandó jelentkezési arányt biztosítson évről évre (Kazoleas és Kim és Mofi tt, 
2001. 207–208 o.; Driscoll és Wicks, 1998. 58. o.; Panda és Pandey és Bennett 
és Tian, 2019. 234. o.). Erre a versenyorientált, dinamikusan változó környezetre 
az egyetemek megfelelően úgy tudnak reagálni, hogyha folyamatos és rendszeres 
kommunikációs tevékenységet folytatnak az őket körülvevő világgal (jövendőbeli 
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és jelenlegi diákok, oktatói és kutatói közösség, gazdasági szereplők, érdeklődők, 
média stb.) (Kazoleas és Kim és Mofi tt, 2001. 208. o.). 

A kommunikációs tevékenység ebben a kontextusban brandépítés 
(branding), tehát egy jól körülhatárolható, diff erenciált arculat, kép kialakítása 
és továbbítása az intézményről (Panda és Pandey és Bennett és Tian, 2019. 234. 
o.). A brandingnek (márkázás) vagy az arculatépítésnek számottevő szakirodal-
ma és meghatározása fogalmazódott meg évtizedekre visszamenőleg (Healey, 
2009; Olins, 2009; Ries és Ries, 1999; Olins, 2004; Holt, 2003; Govers és Go, 2009; 
Dagenais, 2002). A beazonosíthatóság lényegében tartalmazza mindazokat az 
egyedi sajátosságokat és szolgáltatásokat, amelyekkel az egyetem pozicionálja 
magát a versenyben és az érdeklődők fejében (Merchant és Rose és Moody és 
Mathews, 2015. 26. o.; Gray és Fam és Lianes, 2003. 110. o.; Palacio és Meneses és 
Perez, 2002. 486–505. o.).  

A branding és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló kutatások tárháza igen szű-
kös, jellemzően két különálló kutatási területként közelítik meg (Panda és Pandey 
és Bennett és Tian, 2019. 234. o.). A fokozódó versenyhelyzet eredményezte kom-
munikációs kihívások, hiteles márkaértékek és üzenetek megfogalmazása, haté-
kony kommunikációs eszközök, csatornák kialakítása és használata, valamint 
egységes, jól megkülönböztethető arculat létrehozása feltételezi e két összekap-
csolt terület vizsgálatának szükségességét. 

A többnyire „a szolgáltatás iparágába sorolt felsőoktatás (Durvasula–
Lysonski–Madhavi, 2011. 33–46. o. Idézi: Panda és Pandey és Bennett és Tian, 
2019. 235. o.) jellemzően nem kézzelfogható, heterogén, a szolgáltatást biztosí-
tó entitástól elválaszthatatlan, mulandó és változó” szolgáltatásformaként defi -
niálható (Panda és Pandey és Bennett és Tian, 2019. 235. o.). A felsőoktatási szol-
gáltatás komplexitásából kifolyólag egy egyetemi brand rendkívül összetett lehet: 
„együttese azon képekről, érzésekről, tapasztalatokról alkotott benyomásoknak 
és tényeknek, amelyet az egyetem alakított ki az emberek fejében (Caywood, 1997. 
Idézi: Panda és Pandey és Bennett és Tian, 2019. 236. o.). Egy olyan megnyilvánu-
lás, amellyel az intézmény diff erenciálja magát a többi egyetemtől, tükrözi az in-
tézmény profi lját és a képzés színvonalát (Nguyen és Yu és Melewar és Hemsley és 
Brown, 2016. 3105–3112. o.).” 

Az egyetemi kommunikáció révén a felvételiző diákok olyan „kézzelfogha-
tó információk birtokába juthatnak az érdeklődők, mint az egyetemi infrastruk-
túra, szolgáltatások, elhelyezkedés és felvételivel kapcsolatos információk” (Pan-
da és Pandey és Bennett és Tian, 2019. 236. o.) vagy „az egyetemi rangsorok, kar-
riertávlatok, a jelenlegi diákok ajánlásai stb. az egyetem honlapján” (Durvasula, 
2001. 33–46. o.; Kotler és Fox, 1995. Idézi: Panda és Pandey és Bennett és Tian, 
2019. 236. o.).

A kampánytevékenység folyamatának módszertana

A kampánytevékenység folyamatát a kampányterv kidolgozása és gyakorlat-
ba ültetése képezi (Gregory, 1996; Marcenac és Milon és Saint-Michel, 2002). A 
kampánytervezést szervezési lépésekbe fogalmazza meg a nemzetközi szakiroda-
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lom, Dagenais szerint a kampányszervezés egy logikus struktúrát (a lépések egy-
másból következnek, mindegyik az előtte lévőkre alapoz) követve határozza meg 
a kiinduló helyzetet, a célokat, a célcsoportokat, a hozzájuk rendelt üzeneteket, a 
felhasznált csatornákat és eszközöket (médiaterv). A struktúra kiegészül a stra-
tégia tevékenységeivel (tevékenységi terv), a beviteli források és kiadások megfo-
galmazásával (költségvetési terv), valamint tartalmazza a végső kiértékelés szem-
pontjait és módszereit (Dagenais, 2003). 

A közkapcsolati kampányok tervezése tíz általános részre bontható, ame-
lyek lényegében a kampányszervezés lépéseit és módszertanát fogalmazzák meg: 
a probléma meghatározása (1); helyzetelemzés (2); célok meghatározása (3); 
célcsoportbontás vagy szegmentálás (4); a kampány tengelyének a megfogalma-
zása (5); stratégiák kiválasztása (6); technikák kiválasztása, médiaválasztás, fel-
használt felületek (7); az üzenetek megfogalmazása (8); költségvetés és ütemterv 
elkészítése (9); az értékelési módszerek meghatározása (10) (Dagenais, 2003; Idé-
zi: Kádár, 2008).

 

I. táblázat: A kampánytervezés lépései

Jelen tanulmány a kampánytervezés lépései közül bővebben ismerteti a cél-
csoport meghatározását és szegmentálását (a).  

A defi niált célcsoportot úgy tudjuk hatékonyan elérni, ha „targetálás” révén 
megfi gyeljük, hogy mire érzékeny és milyen a viselkedésük, jelen esetben a mé-
diafogyasztásuk során. A folyamat következő lépése a célcsoportra szabott mé-
diaválasztás és felhasznált felületek (eszközök) beazonosítása (b), valamint az üze-
netek meghatározása (c). 

A tanulmányban bemutatott kampány során használt eszközök a reklám-
kommunikációból ismert integrált kommunikációs tevékenységbe szerveződnek. 
Az integrált kommunikáció azt jelenti, hogy együttesen tartalmazza a klasszikus, 
tömegkommunikációs ATL (Above Th e Line)-eszközöket és az úgynevezett „rend-
hagyó”, személyesebb kommunikációt elősegítő BTL (Below Th e Line)-felületeket 
(Brochand és Lendrevie, 2004; Idézi: Kádár, 2008). 
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Az ATL- és BTL-megnevezés a nemzetközi szakirodalomból származik, 
Brochand–Lendrevie szerzőpáros fogalmazza meg a két kategória létrejöttének 
okát: „A piac telítődése miatt vált szükségessé, hogy pontosabb célcsoport-meg-
fogalmazások, precízebb elérések szerepeljenek a kommunikációs tervben, a 
médiavásárlás pedig kiegészült más, promováló tevékenységekkel, amelyeket a 
reklámbefektetési táblázatban külön, a médiaköltségek után vonalat húzva tün-
tettek fel. Ezek a vonal alatti vagy BTL (...) reklámkiadások, amelyek kiegészítik a 
vonal feletti ATL (...) eszközök hatását” (Brochand és Lendrevie, 2004; Idézi: Ká-
dár, 2008). 

Az ATL-eszközök lehetnek a szakirodalom szerint: az írott vagy nyomta-
tott sajtó; elektronikus média (rádió, audiovizuális); internet (multimédia). To-
vábbá a BTL-eszközök közé sorolják: a promóciót; designt; direkt marketinget; 
PR-eszközöket (pl. sajtókapcsolatoktól a lobbitechnikákig); eseménymarketinget; 
támogatási tevékenységeket (Kádár, 2008).

A két eszközcsoport kombinálásával jön létre az integrált kommunikáció: 
„(...) a nagyobb tömegeket elérő ATL-eszközöket kiegészíthetik a behatároltabb 
csoportokat elérő, de intenzívebb, meghatározóbb élményű BTL-eszközök. (...) 
jobban eléri a fogyasztókat, ezáltal növeli a kampány hatékonyságát. Az ATL-
médiumokon keresztül kialakul az általános kép, amelyet a BTL-kapcsolatokkal 
személyesíteni lehet, mindegyik célcsoporthoz kiválasztva a megfelelő kommu-
nikációs eszközt (...)” (Brochand és Lendrevie, 2004; Idézi: Kádár, 2008). 

A tanulmányban bemutatott kampány is integrált az eszközök használatát 
illetően, a célcsoport elérésére alkalmazott eszközök közül ismertetésre kerül a 
továbbiakban az eseménymarketing; sajtókommunikáció mint PR-eszköz; a de-
sign és a multimediális internet adta lehetőségek, mint a közösségi média. 

Kik a Z-k? Hogyan kommunikálunk a Z generációval? 

A felvételi kampány célcsoportja a továbbtanulni vágyó és szándékozó kö-
zépiskolás diákok, jelen esetben az 1995 után született fi atalok, akiket a generá-
ciós marketing Z korcsoportnak, Z generációnak vagy „digitális bennszülöttek-
ként” nevez meg (Rosen, 2010; Smith és Churman, 2003; Tari, 2015; Törőcsik, 
2015).

A Z generáció az első olyan generáció, amely egy fogyasztói társadalom és in-
formációs technológia által dominált világba született és nevelkedik (Rosen, 2010; 
Smith és Churman, 2003; Tari, 2015; Törőcsik, 2015). Ezen tényezők befolyásolják 
(életszakasz, aktuális körülmények) a generációra vonatkozó „kohorszélmények” 
által az értékrendszerüket, preferenciáikat és a vásárlói (fogyasztói) magatartásu-
kat. A kohorszélmények lényegében azok az élmények, amelyek „a nemzedékek 
tagjaival közösek, kialakítják a nemzedékeket meghatározó és megkülönbözte-
tő felfogásokat és szokásokat. A kohorsszal közös élmények jelentik azt a szűrőt, 
amelyen keresztül egy nemzedék szemléli a világot, és értelmezi a további esemé-
nyeket” (Kádár, 2008).
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A kampánykommunikáció a generációs marketing eszközével vizsgálja és ke-
zeli a generációs korcsoportokat (Smith és Churman, 2003) a „kohorszélmények” 
és a médiahasználat tengelyén. 

A Z generáció rendszeres vizsgálata elengedhetetlen a célcsoport jellemző-
inek meghatározásához. Alapvetően jellemző rájuk a rövid ideig tartó, szórt fi -
gyelem (7–12 perc között) és az ebből fakadó ingeréhség; a „mozaiktudás”, amely 
az elméleti és lineáris tartalomfeldolgozás nehézségét jelenti; a szöveges tartalom 
nehéz feldolgozása, amely inkább a vizuális kultúra fogyasztását, könnyebb és 
gyorsabb befogadását eredményezi. Jellemzően az online életmód befolyásolja a 
korcsoport tagjainak a kapcsolattartását és a szocializációját, valamint a közössé-
gi médián keresztüli tájékozódását. Az online eszközök használata révén fejlőd-
nek ki az „online kompetenciák”, amelyek igazán erősségei ennek a feltörekvő ge-
nerációnak (Tari, 2015; Törőcsik, 2015).

A Z generáció online tartalomfogyasztására, „okoseszközök” és a közössé-
gi média használatára jellemzőek a következő megfi gyelések: a napi tájékozódás-
hoz a közösségi médiát és a hírportálokat használják; elsődleges eszközzé vált az 
okostelefon, amely felerősítette a mobilkommunikáció elterjedését, meglehető-
sen befolyásolva az infokommunikációs piacot és a közösségi médián történő tar-
talomfogyasztást. A mobileszközökön megvalósuló kommunikáció Messenger-
üzeneteken történik, emotikonok használatával az írott-beszélt nyelv szabályai 
szerint. Teret nyert a vizualitás, amely saját nyelvvel és eszközökkel operál, mint 
az infografi kák (amelyeket ma már cégek, kormányok és civil szervezetek is hasz-
nálnak könnyű áttekinthetősége okán), animációs videók és rövidfi lmek (Rosen, 
2010; Tari, 2015; Törőcsik, 2015).  

A felvételi kampány megtervezése a Z generáció médiafogyasztási szokásai-
hoz, valamint az általuk befolyásolt infokommunikációs trendekhez igazodik, és 
ezen pillérek mentén fogalmazódik meg a kommunikációs stratégia megalkotása 
és a kommunikációs eszközök kiválasztása. További célcsoportja a felvételi kam-
pánynak a felvételiző diákok szülei, családtagjai; osztályfőnökök, középiskolai ta-
nárok és a szélesebb közösséget elérő média. 

A kampány jellegét tekintve közkapcsolati és reklámkampány a toborzás 
szándékával, amelynek célja az egyetem potenciális felvételizőinek a megszólítá-
sa és meggyőzése arról, hogy az országban a legjobb továbbtanulási lehetőségnek 
tekintsék az érdeklődő diákok. Ilyenformán a kampánycél az elérni kívánt ered-
mény révén motiváló cél, ugyanis „a célcsoportot kívánja meggyőzni valamiről, 
majd cselekvésre bírni” (Kádár, 2008). A felvételi sikerességét a beiratkozott diá-
kok száma és a kampány láthatóságának a mértéke határozza meg. 

Az egyetemi felvételi kampány tartalmi összetevői

Az egyetem hivatalos internetes felületeit, honlapját és Facebook-oldalát2  

elemezve a vizsgált időszakban, a 2018–2019-es egyetemi tanév felvételijét előké-
szítő kampány két fő üzenet mentén szerveződött: az állami, ingyenes és a fi zetős 
helyek számai egyetemi és magyar tagozatos szinten (1); valamint az egyetem or-
szágos első helye a nemzetközi rangsorokban (2). 
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A kampány üzenete további tartalmi elemekből állt: a felvételi naptára (a); 
felvételi követelmények (b); a felvételit helyettesítő tantárgyversenyek (a legjobb 
helyezéseket elért diákok nagyobb pontszámmal juthatnak be az egyetemre) és 
felvételi felkészítők (c) stb. A sikeres felvételit követően, aktív egyetemi hallga-
tókra vonatkozó lehetőségek ismertetése: ösztöndíjlehetőségek (d); külföldi ta-
nulmányutak (e); tanrenden kívüli tehetséggondozó programok és tevékenységek 
(f); karriertávlatok szakiránytól függően (g) és a diákélet (h) Kolozsváron (lakha-
tási és étkezési lehetőségek, diákkedvezmények stb.). 

A fennebb vázolt üzenetcsoportok továbbításra kerültek olyan kommuniká-
ciós felületeken, mint a promováló rendezvények, a hagyományos, klasszikus ér-
telemben vett eszközök és a new media eszközei. 

A célcsoport által használt közösségi médiafelületeken is megjelenő üzene-
tek funkcionális információkat tartalmaznak, amelyek technikailag segítséget 
nyújthattak a felvételizni készülő érdeklődők számára. 

A felvételi kampány során alkalmazott promováló eszközök    

 Az egyetem már hivatkozott, hivatalos internetes felületein elérhető 
eseménybeszámolók elemzése alapján az alábbi eszköztár körvonalazódott az 
egyetemi felvételi kampányban alkalmazott kommunikációs eszközöket felsora-
koztatva. 

 Rendezvények – eseménymarketing: a személyes kommunikáció lehetősége

A promováló rendezvények rendeltetésüket és jellegüket tekintve tájékoz-
tató, interaktív középiskolásoknak szóló foglalkozások és programok együttese. 
A tájékoztatás magában foglalja a felvételi folyamatáról szóló bemutatókat, vala-
mint tudomány-népszerűsítő és készségfejlesztő előadásokat szakterülettől füg-
gően. Ilyen rendezvény az egyetemi nyíltnapnak felfogható Középiskolások hosz-
szú hétvégéje a BBTE-n, amely 250–300 középiskolás diákot foglalkoztat három 
napon keresztül az egyetem intézetei által biztosított programokkal. A szakosított 
bemutatókat kiegészítették kommunikációs készségfejlesztő csoportos foglalko-
zások és egy általánosabb jellegű felvételi tájékoztató az összes résztvevőnek. Ez a 
rendezvény lehetőséget biztosít, hogy a résztvevő diákok betekintést nyerjenek az 
egyetem oktatási kínálatába, az oktatókkal való személyes beszélgetésre és az ala-
posabb tájékozódásra a felvételi követelmények és a karriertávlatokat illetően. Az 
egyetemi tanévet megelőzően szeptember közepén kerül megszervezésre minden 
évben az egyetem főépületében és a karok székhelyein.

A nyílt napot követően az Iskola másként hét a BBTE-n egy olyan lehető-
ség ismét, ahol az egyetem „vendégül látja” a középiskolás diákokat előadásokra 
és tájékoztatókra. Az egyetem által szervezett alternatív oktatási hét az Oktatási 
Minisztérium által jegyzett héthez kapcsolódik. Egy októberben kiválasztott hé-
ten csoportokat fogad az egyetem (karok és intézetek), „egyetemlátogatás” céljá-
ból. Továbbá az iskolák által szervezett alternatív oktatási héten az oktatóknak le-
hetőségük van iskolákba látogatni és tudomány-népszerűsítő előadásokat tartani. 
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Ezek az informálisabb oktatási hetek átjárást biztosítanak az iskolák és az egye-
tem között, hatékonynak bizonyulnak az egyetemi felvételire való felkészülésben.

A BBTE-karaván egy fontos állomása a felvételi kampány eszköztárának, 
amely szintén a személyes találkozásra, kommunikációra és kapcsolattartásra 
fekteti a hangsúlyt. Négy tájékoztató körút keretében iskolákba látogat el az egye-
temet képviselő stáb, amely egy bemutató keretében ismerteti meg a középisko-
lás diákokkal az egyetem oktatási kínálatát. A bemutatók során egyetemi bemu-
tatófi lmet vetítenek le a diákoknak és egyetemi arculattal ellátott szóróanyagokat, 
reklámhordozókat osztanak ki. 

A promórendezvények sorát egészíti ki a Budapesten minden évben meg-
szervezésre kerülő Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállításon való részvétel, amely 
sajátos célcsoportot, a Magyarországról érdeklődő diákokat célozza meg. Jelenleg 
a BBTE-n évfolyamonként körülbelül száz magyarországi fi atal tanul különböző 
szakokon, jelentős közösséget, célcsoportot alkotva, amely tervezett kommuniká-
ciót feltételez és igényel. A magyarországi célcsoport eléréséhez a fenn bemutatott 
üzenetek és eszközökön kívül sajátos, e csoportra szabott kommunikációt foglal 
magában a felvételi promótevékenység, amelynek részletes ismertetésére ebben a 
tanulmányban nem kerül sor.

Az úgynevezett „központilag” szervezett promórendezvényeket kiegészítik a 
karok és intézetek által szervezett nyílt napok és tudomány-népszerűsítő előadá-
sok. Ezek a programok meghatározottak a szakterületek jellegét illetően, és a tel-
jes egyetemi tanév keretében kerülnek megszervezésre különböző időpontokon a 
karok székhelyén. Továbbá az iskolák igényei szerint lehetőség van egyetemláto-
gatásra is, amikor a karok, intézetek fogadják a diákcsoportokat kísérőtanáraik-
kal. Ezekre a látogatásokra lehetőség van az iskolák által megjelölt időpontokon 
vagy az egyetem által kijelölt Iskola másként héten. 

Összességében ezen események kapcsán elmondhatóak a módszertani rész-
ben megfogalmazott jellemzők, miszerint a BTL-eszközökhöz sorolt esemény-
marketinggel behatároltabb csoportokat lehet elérni és megszólítani, amelyek sa-
játosságuk révén meghatározóbb élmény nyújtásával hatékonyabban tájékoztat-
ják az érdeklődőket. A fentebb bemutatott egyetemet népszerűsítő eseményeknek 
külön-külön sajátosan jól körülhatárolt célcsoportja van, amelyek széles körű, in-
tenzívebb tájékoztatást tudnak nyújtani. 

 Közösségi média, avagy a „digitális bennszülöttek” elsődleges tájéko-
zódási eszköze

Az elsődleges célcsoport megszólításának kulcsfontosságú felülete az online 
kommunikáció adta lehetőségek tárháza. Az általános egyetemi promótevékenység 
szerves részeként alkalmazza az online eszközöket, ilyen az egyetemi weboldal és 
a közösségi médiafelületek. Az egyetem hivatalos közösségi médiafelületein idő-
szerűen megjelenítésre kerülnek hírértékükhöz mérten a promórendezvényekhez 
kapcsolódó hírek és felhívások. 

Tágabb, általános megközelítésben a közösségi médiafelületek közül, a leg-
frissebb felmérések szerint a Facebook és az Instagram bizonyul a leghatéko-
nyabbnak a középiskolás korosztály megszólításában. A standard organikus el-
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érést eredményező tartalmak (bejegyzés) mellett hangsúlyos szerepet kapnak a fi -
zetett Facebook-hirdetések, amelyek széles tömegeket tudnak elérni a kampány-
időszakban. A 2018-as év elején bevezetett Facebook-algoritmus-változások okán 
az organikus tartalommegjelenítés és -elérés hatékonysága csökkent, előtérbe he-
lyezve ezáltal a fi zetett tartalommegjelenítés, hirdetések lehetőségét. A közössé-
gi kommunikációra szakosodott Social Media Today szakmai portál 2018. szep-
temberi cikke („Do Facebook Page Likes Still Matter?”) szerint fi zetett hirdetések 
hozzák azt a lényeges tartalomelérést <reach> és engagementet, amit korábban a 
Facebook-oldal követőinek számaránya feltételezett (Mendenhall, 2018). 

A BBTE online kommunikációs kampánya a felvételi kezdetét megelőző-
en egy hónappal indult4, amelynek keretében a fennebb már ismertetett üze-
netek megjelenítésre kerülnek szöveges, vizuális és audiovizuális formában 
(animáció). A Facebook- és Instagram-bejegyzések mellett felvételit hirdető 
Facebook-esemény közzétételére került sor a 2018-as kampányban, amelynek kö-
vetői hasznos információkban, tartalmakban részesülhettek, mint a szálláslehe-
tőségek a felvételi időszakban; a felvételi naptár; a felvételi eredmények stb. 

A Facebook biztosította eszközök mellett az Instagram még egy nagyon ha-
tékony felület a Z generáció körében, amellyel szintén el lehetett érni az organikus 
és a fi zetett hirdetések követőit. Világviszonylatban az Instagram követőinek leg-
több, 31%-át a 18–24 éves korosztály képezi a Statista statisztikai portál 2018-as 
felmérése alapján. 

II. táblázat: Az Instagram követőinek világszintű eloszlása 2018-ban kor-
csoport szerint
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Románia-viszonylatban az Instagram-felhasználók 44,6%-át teszi ki a kö-
zépiskolás generáció a Gemius Audience 2017-es felmérése szerint.

Az egyetemi Instagram-oldal vizsgálata alapján használatra került a be-
jegyzés és a story mint tartalommegjelenítő felület. A kampány lejártával a story 
„analitikája” (nézettségi és kattintási mutatói) jelezte a legnagyobb elérést, és a 
Facebook esetében a Messengerben megjelenő hirdetések. Az online felületek elő-
nye, hogy az érdeklődők direkt módon kérdéseket tudtak feltenni a felvételivel 
kapcsolatban a közösségi oldal működtetőinek, létrehozva ezáltal egy online ügy-
félszolgálati tevékenységet. 

A BBTE Facebook és Instagram-oldalán közzétett bejegyzésekre adott lájkok 
száma, valamint az oldalak kezelőfelületein elérhető sikerességi (elérési, kattintá-
si) mutatók vizsgálata alapján értelmezhető az online kampány sikeressége. Mód-
szertanilag az ATL-eszközökhöz sorolt internetes tartalmak szélesebb tömegeket 
tudnak elérni, viszont a felületek sajátosságainak köszönhetően jól behatárolt cél-
csoportot lehet elérni a célzott tartalmakkal (fi zetett hirdetések esetében). 

Vizuális és sajtótartalmak a felvételi kampányban

Az online tartalmak hatékony megjelenítő felületei az egyetemi kommuni-
káció vizuális tudatosságának, a főbb színkódok és formavilág mellett hangsúlyo-
san jelennek meg az éppen aktuális reklámgrafi kai trendek is. A módszertanilag 
BTL-eszközökhöz sorolt design meghatározóbb élményt nyújt a klasszikus esz-
közöknél. Lényeges odafi gyelést igényel ez, ugyanis egy olyan célcsoportot meg-
célozva történik a kommunikáció, amely fokozottan érzékeny a vizuális ingerek-
re. Az online és vizuális eszközök fejlődésével és elterjedésével (Breakenridge, 
2008) egy időben a nyomtatott alapú eszközök háttérbe szorulása tapasztalható 
(pl. szórólapok). 

A vizsgált időszakban az egyetemi közösségi médiafelületeken megjelenő 
felvételit hirdető makettek a legfrissebb reklámgrafi kai trendeknek megfelelő-
en zömében képi információt jelenítettek meg, kiegészítve szöveges tartalommal. 
Felmérések szerint az online térben a képi információ gyorsabban és jobban rög-
zül, valamint kelti fel a követői érdeklődést.5

A szélesebb közönség, valamint a másodlagos célcsoport (a középiskolások 
jellemzően nem követik a sajtó tartalmait), a felvételizők családtagjai, oktatók, az 
egyetem és közéleti témák iránt érdeklődők eléréséhez állandó sajtókommuni-
kációs tevékenységet folytat az egyetem, az egyetemi Facebook-oldalt (a sajtóban 
megjelent tartalmak közzététele) és honlapot vizsgálva (ahova feltöltésre kerül-
nek a sajtóközlemények). A sajtókommunikációs tevékenységen belül a felvételi 
egy hangsúlyos időszaknak bizonyult. A felvételivel kapcsolatos cikkek kiegészül-
nek a sajtótermékekben megvásárolt reklámfelületeken megjelenő makettekkel. 

A tanulmány további részében egy táblázat összegezi a felvételi kampány so-
rán alkalmazott kommunikációs felületeket és eszközöket, megjelölve a válasz-
tott eszköz célját és annak elvárt hatását a tevékenység lezárását követően. 
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Kommunikációs eszköz Célja Elvárt hatása
Rendezvények – eseménymar-

keting

Középiskolások hosszú hétvégé-
je a BBTE-n

 250–300 középiskolás 
részvétele a rendezvé-
nyen; 

 a diákok szakosított 
és általános egyete-
mi bemutatókon való 
részvétele. 

 alaposabb betekintést nyerje-
nek a diákok az egyetem okta-
tási kínálatába;

 részletesen tájékozódjanak 
a felvételi követelményekről 
szakiránytól függően;

 személyesebb beszélgetések ré-
vén tájékozódjanak. 

Iskola másként hét a BBTE-n

 a diákok szakterülete-
ket bemutató előadá-
sokon és foglalkozá-
sokon vegyenek részt;

 látogassanak el a ka-
rok székhelyeire.

 alaposabb betekintést nyerje-
nek a diákok az egyetem okta-
tási kínálatába és felvételi kö-
vetelményekbe.

BBTE-karaván

 az egyetem képvise-
lői látogatnak el az is-
kolákba Erdély-szer-
te, ahol általános be-
mutatót tartanak az 
egyetemről;

 minél szélesebb kö-
zösséghez eljutni 
(több száz diákhoz). 

 személyesebb beszélgetések ré-
vén tájékozódjanak a diákok;

 szélesebb tömegek találkozza-
nak az egyetemmel.

Részvétel az Educatio Nemzetkö-
zi Oktatási Kiállításon

 magyarországi érdek-
lődőket személyesen 
tájékoztatni az egye-
temről. 

 az érdeklődők alaposabban tá-
jékozódhatnak az egyetem-
ről és a kolozsvári egyetemis-
ta életről. 

Karok, intézetek által szervezett 
nyílt napok és tudomány-népszerűsítő 
előadások

 a diákok szakterülete-
ket bemutató előadá-
sokon és foglalkozá-
sokon vegyenek részt. 

 részletesen tájékozódjanak 
a felvételi követelményekről 
szakiránytól függően. 

Iskolás csoportok látogatása

 a diákok szakterülete-
ket bemutató előadá-
sokon és foglalkozá-
sokon vegyenek részt. 

 részletesen tájékozódjanak 
a felvételi követelményekről 
szakiránytól függően. 

Közösségi médiafelületek
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Facebook: oldalbejegyzés, ese-
mény, hirdetés

 tájékoztatás időszakos 
felvételi hírekről 

 az információk vizuális és 
trendi tartalmakkal gyorsab-
ban rögzülnek. 

Instagram: profi l-/oldalbejegyzés, 
story, hirdetés

 tájékoztatás időszakos 
felvételi hírekről

 az információk vizuális és 
trendi tartalmakkal gyorsab-
ban rögzülnek.

További PR-eszközök

Vizuális tartalmak, design
 közösségi médiumok 

látogatottságának nö-
velése

 információk hatékony továb-
bítása 

Sajtókommunikáció
 szélesebb közönség 

tájékoztatása
 az elsődleges célcsoport kör-

nyezetének tájékoztatása

III. táblázat: A felvételi kampányban alkalmazott eszközök összesítése

Összegzés

A tanulmány a 2018–2019-es tanévet hirdető egyetemi felvételi kampányá-
nak tervezési szakaszát és lépéseit ismertette a kampánytervezés módszertanára 
alapozva, kiegészítve a reklámkommunikációból ismert eszközök elemzésével. 

A vizsgálat célkitűzése volt a kampánytervezés módszertanát szakirodalom-
ra építve ismertetni, és alkalmazhatóságát bemutatni a 2018–2019-es egyetemi 
felvételi alapján. 

A promoválórendezvények kiváló lehetőséget nyújtanak adatgyűjtésre arról 
a célcsoportól, amelynek irányába zajlik a felvételi kampány tervezett kommuni-
kációja, mint a szakok iránti érdeklődés aránya, vagy hogy a választott szakterü-
letek milyen változó preferenciákat mutatnak; milyen érdeklődési körökkel ren-
delkeznek, és milyen tartalomtípussal lehet elérni az újabb feltörekvő generáció-
kat, stb. 

A jövőre való tekintettel fokozottabban lehetne alkalmazni majd a mobil-
kommunikációs eszközök új és aktuális vívmányait a felvételi kampány során. 
Az infokommunikációs felületek széles választékával ajánlatos szélesíteni a tevé-
kenység eszköztárát ahhoz, hogy az egyre digitalizálódó generációkat hatékonyan 
lehessen megszólítani. 
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