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Előzmény

 2015-ös Adex kutatás: 580 millió forintos programmatic költés.

 A teljes digitális költés 1%-a programmatic.

 2015-ben hazai programmatic piacterek megjelenése.

 Felmérni a hazai programmatic piac helyzetét, feltárni a 
területtel kapcsolatos vélekedéseket, elvárásokat, hátráltató 
tényezőket.
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A kutatás célja



A minta

 IAB Hungary és MAKSZ online szekció lista. 

 Online kérdőív és mélyinterjúk.

 Szegmensek: hirdetők, ügynökségek, médiatulajdonosok, sales
house-ok, egyéb.

 60+ kitöltő – a válaszadók leképezik a piac jelenlegi helyzetét.
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Mikor kezdték?

Összesen Médiatulajdonos/Sales house Médiaügynökség Hirdető
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 A hazai programmatic piac fejlődése 2015-ben felerősödött.

 A szegmensek fejlődése egyenletes, egymástól nem szakadnak el.



Programmatic a digitálisban
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 A programmatic átlagosan 10-11% körül van a digitálison belül. 

 A médiaügynökségeknél található a legnagyobb programmatic 
arány.

Az adatokba nem tartoznak a Google non-search és Facebook költések, azokat automatizáltnak, de nem programmaticnak tekintjük



Programmatic aránya 
szegmensekre bontva 

 Mindhárom válaszadói szegmensben az 5-10%-os kategóriába esik a legtöbb 
válaszadó.

 A médiaügynökségeknél látható 20%-nál magasabb kategóriában vannak olyan 
szereplők, akiknél a kezelt budget több, mint 30-40%-a programmatic.
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Hirdető Médiaügynökség
Médiatulajdonos

/ Sales house

Kevesebb, mint 5% - 13% 26%

5 és 10% között 66% 44% 44%

11 és 20% között - 6% 4%

Több, mint 20% 17% 6% 9%

Nem tudja 17% 31% 17%



RTB/private deal aránya 
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 2015-ös Adex adatokhoz képest nem változott a private deal/RTB 
aránya 2016H1-re.

 Az alacsony private dealek aránya jelzés a piac érettségi 
állapotáról.



Programmatic platformok 
szegmensek szerint

 A desktop mellett a mobil is elsődleges hirdetési eszköznek 
számít.

 Médiatulajdonosok, sales house-ok programmatic portfóliójának 
nagy része elérhető mobilra.
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Hirdető Médiaügynökség
Médiatulajdonos/ 

Sales house

Mobil 100% 95% 91%

Desktop 100% 100% 87%



Programmatic formátumok 
szegmensek szerint

 A display banner még mindig a legnépszerűbb formátum 
programmatic-on belül is.

 A videó boom kezd megjelenni a programmatic-ban is, viszont 
több inventory-ra lenne igény.
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Hirdető Médiaügynökség
Médiatulajdonos/ 

Sales house

Display Banner 100% 100% 87%

Display Video in-line 33% 38% 22%

Video pre-roll/post-roll/mid-roll 33% 43% 17%

Egyéb: - 10% -

Nem tudja - - 13%



 Legfőbb indok a belépésre a kereskedelmi folyamatok hatékonyságának 
növelése.

 A hirdetőknél a célzás, és elérés kulcsfontosságú.

 A kiadói oldalon erős az ügyféloldali nyomás a belépésre.

Top indokok a belépésre
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ÜgynökségekHirdetők

Médiatulajdonos/Sales house

Kereskedelmi 
folyamatok 
javítása 

Versenyelőny

Felületek 
feletti 
kontroll

Hatékonyabb 
célzás 

Nehezen 
leképezhető 
célcsoportok 
elérése

Ügyféligények miatt 

Mert manapság keresett hirdetési forma

Adatminőség növelése



Programmatic várakozás
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150% 190%

135%

 Kiemelkedően optimista elvárások 2017 H1-re mindhárom 
szegmenstől.

 A kiadói oldal közel dupláját várja egy év múlva a 
programmatic-ból származó bevételeknek.



Programmatic várakozás
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 Közelednek egymáshoz a szegmensek, a fejlődés a következő évben is 
együtt fog mozogni.

 Ha bejönnek a várakozások, akkor a következő évben a szereplőknél közel 
20% lesz programmatic a teljes digitális forgalomból.



RTB/private deal arány 2017H1 
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 2017 H1-re nagy bővülést várnak a private dealek arányában.

 A kiadók által várt számok kiemelten optimisták, egy éven belül 
a tripláját várják a programmatic private dealek növekedésének.
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Gátló tényezők

Rossz a programmatic hirdetéseknél a viewability mérhetősége

Túl drága a technológia

Nem átlátható a programmatic hatása a teljes bevételre

Nem megfelelő az adatok minősége a programmatic hirdetéseknél

Kevés az adat a programmatic hirdetésekbe való belekezdéshez

Problémás a megfelelő programmatic technológia kiépítése

Nem egységes a programmatic szakzsargon

Kevés a hazai programmatic fórum és workshop

Kevés a hazai programmatic esettanulmány

Túl kevés a hazai programmatic szakember
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 A legfőbb hátráltató tényezők edukációs eredetűek.

 Technológiai probléma az 5. helyen jelenik meg leghamarabb.



Mire lenne szükség?
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 A terjedés egyik fő kulcsa az edukáció, első sorban esettanulmányok publikálásával, de fontos 
még a workshopok szerepe, és a hazai szakemberek képzése.

 A médiaügynökségek számára fontos tényező a külföldi szakemberek meghívása.



Egyéb gondolatok
 A hirdetők közül többen is válaszolták, hogy kevés az elérhető, 

prémium inventory, illetve nem könnyű eldönteni, hogy melyik a 
legjobb technológia, amely később be fog válni számukra.

 A kiadók félnek a belépéstől, egyrészt az árverseny miatt, másrész a 
márka (tartalom) alapú helyére lépő profil alapú vásárlás miatt.

 A médiaügynökségek szeretnék elérni, hogy a hirdetők megfelelő 
méretű költéssel jelenjenek meg a programmatic szegmensben, 
részben a prémium inventory hiánya miatt ez nehézkes.

 A szegmensek egyetértenek abban, hogy az egyik legnagyobb 
kihívás jelenleg a célzáshoz szükséges, megfelelő mennyiségű hazai 
1st és 3rd party adatok hiánya.
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Összegzés

 2016-ban a programmatic fejlődése 
tovább folytatódik.

 Még mindig kevés a hazai szereplő.

 Alacsony még a privát deal-ek aránya.
 Optimista várakozások.

 Kevés 1st és 3rd party adat.

 Edukációra és a megfelelő 
adatinfrastruktúra kiépítésére van 
szükség.
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