10. Határozza meg a kereskedelmi grafika sajátosságait!
Soroljon fel és röviden jellemezzen korszakokat, híres alkotókat és márkatörténeteket!
Mutassa be a legfontosabb magyar vonatkozásokat történeti és kortárs példákkal!
Mutassa be a kortárs kereskedelmi grafika jellegzetességeit, működési mechanizmusait, a legfontosabb
ügynökségeket, munkáikat példákkal!
Határozza meg a branding fogalmát! Milyen összetevőkből áll a márkaépítés folyamata?
– A branding fogalma, lényege, összetevői
– A kereskedelmi grafika kialakulása, alkotók, stílusok
– A kereskedelmi grafika története Magyarországon
– A kereskedelmi grafika műfajai, hagyományos és kortárs médiumai
– A kortárs kereskedelmi grafika működési mechanizmusai, ügynökségek, alkotók
– Márkaérték, márkavédelem, márkanév
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Coca Cola, 1900
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Branding fogalma, összetevői
A márka egyedi névvel és vizuális megjelenéssel, értékekkel és ismertséggel rendelkező
termék, szolgáltatás vagy szervezet megjelölése.
Azaz a márka alapvető része az egyedi név, a márkanév. A márkanév azért értékes a márka tulajdonosa számára, mert a fogyasztók azt a cég termékével, szolgáltatásával, és annak minőségével azonosítják. Ismert
márkanevek: Coca-Cola, Sony, BMW, Túró Rudi, ...
Mind a márkanevet, mind annak írásának, megjelenítésének módját védjegyként lehet levédetni.
brand (márka): A márka vagy brand egy termék vagy szolgáltatás minősége, fajtája, amit egy megkülönböztető
jel, szimbólum vagy ezek kombinációja, arculati elem, szlogen, márkanév, logó reprezentál, amellyel markánsan
megkülönböztethető a termék a piaci versenytársak hasonló termékétől.
A márka azonosítja a gyártót vagy forgalmazót is. A köznyelvben a védjegy iparjogi fogalom helyett főleg a
márka, márkanév, logó, brand szavakat használják. Azonban a márka közgazdasági fogalom, a védjegy
viszont egy jogi fogalom. Magyarországon a védjegyjogot a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény szabályozza.
A márka szó jelentésének kifejezésére gyakran az angolból átvett brand szót használják. A fogalom
összefoglalja egy termék, szervezet akár szolgáltatás arculatát, szlogenjét, logóját és mindazt,
amit a fogyasztók, alkalmazottak és egyéb érintettek képzelnek a márkanév hallatán az adott
termékről, szolgáltatásról, szervezetről (előnyök, értékek, kultúra, közösség). Ezek pozicionálják a piacon a
márka helyzetét, ez ad összehasonlítási alapot a konkurensekkel. Ezekkel a képzelt vagy valós értékekkel lesz
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több, értékesebb a márka. Az igazi brand felépítése hosszú folyamat, ennek során a szervezetek célja az általuk
értékesített termék, szolgáltatás megkülönböztetése a versenytársak termékeitől, szolgáltatásaitól.
Az eladások érdekében kívánatosabbá kell váljon a márka a potenciális fogyasztók számára, mint a hasonló
kategóriájú, tudású, ízű... stb. termék, szolgáltatás, szervezet. Ezért felárat is hajlandó fizetni a vásárló, így a
többlet a márkaneveknek önállóan is értéket ad. Vagyis a márka pozíciója miatt versenyelőnyre tesz szert a
márkázott termék.
Philip Kotler megfogalmazásában a márka célja, "hogy adott eladó vagy eladók csoportjának termékeit vagy
szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse őket a versenytársakétól

A márkák csoportokba sorolhatók:
"A" márkák: nemzetközi márkák, jelentős marketingtámogatásban részesülnek;
"B" márkák: minden olyan kisebb márka, ami alacsony marketingtámogatásban részesül;
Kereskedelmi márkák: az olyan márkák, amelyeket csak azt birtokló kereskedelmi lánc
egységeiben lehet megvásárolni.
Az elmúlt években a személyes márka (personal brand) vagy énmárka (me brand) fogalma is
általánossá vált. A digitális térben egy adott egyén személyes márkája leginkább egy tudatosan épített
reputációnak felel meg, melyet különböző közösségi média felületeken keresztül érzékelhet a külvilág.
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márkanév

szlogen
mottó

logó
embléma
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MÁRKAVÉDELEM, MÁRKANÉV
A márkanév olyan szó vagy szóösszetétel, amelyet a márka verbális részének megjelölésére használnak a
köznyelvben, illetve a marketing szóhasználatában.
A marketing és a köznyelv a szóból álló megjelöléseket „márkanév”, a jelmondatokat „szlogen” vagy
„mottó” szóval illeti, míg az ábra elterjedt neve „logó” vagy „embléma”.
A márkanév tehát csupán az egyik márkaelem.

VÉDJEGYOLTALOM, MÁRKAVÉDELEM
Grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy az árut vagy szolgáltatást más árujától vagy
szolgáltatásától megkülönböztessen. Lehet szó, szóösszetétel, ábra, logó, szám, szín, térbeli ábrázolás,
valamint ezek kombinációja.
© COPYRIGHT
Szerzői jog, sokszorosítás joga; minden szellemi alkotás szerzőjét, megalkotóját megillető jog, amely a mű
megírásának, elkészítésének a pillanatában jön létre, és a megalkotott műhöz, alkotáshoz kötődik. Ez a jog az
alkotás jogtalan lemásolását, sokszorosítását, letöltését, lejátszását tiltja.
A copyright tulajdont a törvény védi. A copyright időtartama általában a szerző halála után hetven évvel jár le,
ezután a mű közkinccsé válik, és szabadon kiadható, bemutatható. A könnyűzenei albumot copyright védi.
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® REGISTERED TRADEMARK
A regisztrált, lajstromozott védjegyet jelöli. Akkor használatos, ha a hatáskörrel rendelkező védjegyhivatal
(Magyarországon az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) azt lajstromozta és nyilvántartásba vette.
TM TRADEMARK
A védjegyet jelöli. Minden olyan megjelölés, mely az oltalom megszerzése céljából be lett jelentve a
Hivatalnál.
A magyar jog nem követeli meg ezen jelzések használatát, de nem is tiltja (az Egyesült Államokban ellenben a
védett jelleg feltüntetése kötelező), így inkább marketing szempontból van jelentősége. Magyarországon a ®
szimbólumot használják, vagy a “Törv. védve” (értsd: törvény által védve) feliratot.
Előnye, hogy lajstromozott védjegy esetén első ránézésre jelzi az oltalom fennállását,
ezáltal akár egy esetleges bitorlás megelőzésében, a bitorlók elriasztásában is segíthet.
Megtévesztő módon, azaz védjegyoltalom nélkül az ilyen jelzést használni tilos.
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Bor reklám - falfestés, Herculaneum
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A kereskedelmi grafika (reklám) kialakulása
A kereskedelmi grafika nem más, mint a nyilvánosságnak szánt művészeti forma, amely fontos részét
képezi mind a kereskedelemnek, mind pedig a propagandának. Nagy szerepet kap a brand népszerűsítésében. Legelterjedtebb és legnyilvánvalóbb megjelenési formái a köztéri plakátokon, sajtóhirdetéseken, és ma
már weben mutatkoznak meg. Akár termékek eladásáról, érzelmek kihangsúlyozásáról vagy eseményekre való
figyelemfelkeltésről van szó, egy dolog biztos: a jó kereskedelmi grafikának/ plakátnak magára kell
vonnia a járókelők tekintetét.

EGYIPTOM
A reklámtörténet elsődarabjának egy egyiptomi ültetvényes kb. 3000 évvel ezelőtti, jelenleg a londoni
British Museumban papirusztekercs formájában őrzött hirdetését tekintik, amelyben a hirdető az elszökött
rabszolgáját keresi.

ANTIK KULTÚRÁK
Kr. e. 400 körül a görög és olasz házaló kereskedők olyan edényben árusították a bort, melyen fel volt tüntetve a bor évjárata. A különböző amforákra táblácskákat helyeztek,vagy színes feliratokkal látták el őket.
Ezek a mai palackcímke elődjeinek mondhatók. Ha a címke reklámnak tekinthető, akkor ez volt az első
borreklám. Kr.sz. 3. század elején már olyannyira elterjedt a reklámozás (főként Pompei-ben és Herculaneumban), hogy általánossá vált a cégérek, feliratok és jelképek alkalmazása. A gyógyszertárak
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kígyót, a tejkereskedők pedig kecskét ábrázoló táblát helyeztek üzletbejáratuk fölé. Világítóreklámnak
tekinthető az olajmécsessel megvilágított tábla egy herculaneumi vendéglő falán, mely a következőket tartalmazza: “A nálunk fogyasztott bor forróbbá teszi a szerelmet”. A korbeli kereskedők (borkereskedők után
fennmaradt leletek, táblák, amforák, amelyeken reklám célzatú leírások voltak feltüntetve, valamint cégérek
bizonyítják) előszeretettel villogtatták megtermékeik előnyeit, természetesen a hátrányok eltusolásával, így
ösztönözve potenciális vásárlóikat,fogyasztóikat termékeik fogyasztására. Ahhoz, hogy keresett legyen
egy termék, különböznie kell a másiktól: csomagolás, forma, minőség tekintetében.

KÖZÉPKOR
Ebben az időszakban a kikiáltók reklámtevékenységének volt nagyobb jelentőssége, ugyanis a lakosság
nagy része nem tudott olvasni, így az írásos hírközlés hasztalan lett volna. A reklámok írásban való közlését
a könyvnyomtatás feltalálása (Gutenberg 1483) tette lehetővé.
Az első hirdetés jellegű képek William Caxton munkái voltak 1477-ből. Ebben az esetben főleg egy
könyvlapnál nem nagyobb, főleg vásári portékákról szóló röplapokra kell gondolnunk, amelyeket itt-ott ki is
ragasztottak. (William Caxton angol kereskedő, diplomata és író. Angliában elsőként, alapít nyomdát 1476ban. Az első angol nyomdásznak és az angol könyvnyomdászat megteremtőjének tekinthető.)
A reklám fejlődésében hatalmas mérföldkő volt a nyomtatás elterjedése, így Gutenberg e téren is
nagyot alkotott, bár valószínűleg nem marketing célok vezérelték. A fordulat pontos dátuma: 1453.
A kezdeteleges promóciók már széles körben terjeszthetők voltak, hiszen a nyomtatás megjelenésével
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William Caxton

Gutenberg
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ugyanaz a szöveg egyszerre sokakhoz jutott el, maradt meg. Igaz, ekkoriban még az írástudatlanok
voltak nagyobb számban, ezért még mindig a szóbeli reklámozás volt hatékonyabb, hiába jött létre az első
tömegmédium, a nyomtatott sajtó.
Valódi áttörést a plakátok nyújtotta lehetőségek kiaknázásában a litográfia (Alois Senefelder, 1798) feltalálása jelentette, amely lehetővé tette színes rajzok gyors és olcsó sokszorosítását. Valóban csak ekkor vált
igazán lehetségessé a figyelemfelkeltés.

SZÁZADFORDULÓ
Az 1890-es évekre a plakátművészet használata olyannyira elterjedt lett Európában és Amerikában is, hogy
plakáttal reklámoztak szinte mindent, a kerékpártól a bikaviadalokig. A 19. század végére Franciaországban
az úgynevezett Belle Époque korszakában a plakát kivívta, hogy innentől, mint önálló művészeti
formára tekintsenek.
1895 és 1900 között, Jules Chéret létrehozta a nagy kereskedelmi sikerű Maîtres de l’Affiche (Masters of
the Poster) sorozatot, ami ma már fontos történelmi kiadványnak számít. Alphonse Mucha, és Eugène
Grasset befolyásos plakáttervezői ennek a generációnak, a szecessziós stílus és stilizált ábrázolás
módjukról, az általuk megjelenített női figurákról ismertek. A reklámplakátok egy speciális grafikai művészetté
váltak ebben a korban.
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Toulouse-Lautrec: Ambassadeurs Aristide Bruant, 1892

Toulouse Lautrec: Moulin Rouge, 1896
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JULES CHÉRET (1836-1932)
Az első jelentős „reklámgrafikus” Julius Chéret volt, munkássága 1867-tól datálható. Színházi előadások népszerűsítésével foglalkozott. Stílusa magába olvasztotta a könyvillusztrátorok, valamint a freskófestők technikáját. Színes, tizenhat külön színnel készített, vibráló képei méreteikben is jóval nagyobbak voltak
az addig megszokottaktól.
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864–1901)
Chéret legismertebb kortársa a szakmán belül Henri de Toulouse-Lautrec volt. Az 1890-es években
Lautrec drámai módon képes volt jellemábrázolásokat megjeleníteni a hirdetési felületeken, amelyek
főleg éjszakai szórakozóhelyek népszerűsítését segítették. Művei a művészi vázlatok frissességével és biztos vonalakkal ábrázoltak egy olyan árnyakkal teli világot, amelynek főszereplői kacér primadonnák és éjszakai pillangók voltak. Egyszerű formanyelvet hozott létre a szecesszió stílusától nem mentesen.

ALPHONSE MUCHA (1860-1939)
Cseh származású művész plakátjain megjelenő alakok egy olyan idilli álomvilág szülöttei, amely szimbólumokon keresztül hat a nézőkre. Első munkáját, a Gismonda színdarab plakátját, 1894-ben alkotta Sarah
Bernhardt számára. Az elkészült kép forradalmi hatású volt. Keskeny, magas formájával, finom színeivel és
az ábrázolt női alak majdnem életnagyságú megformálásával méltóságteljességet és komolyságot sugárzott. A párizsi közönségnek például annyira tetszett, hogy egyes gyűjtők megvesztegették a ragasztókat,
vagy éjjel egyszerűen borotvával levágták a hirdetőtáblákról. 1895 és 1900 létrehozta a nagy kereskedelmi
sikerű Maîtres de l’Affiche (Masters of the Poster) sorozatot, ami ma már fontos történelmi kiadványnak
számít.
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Eugène Grasset, 1896 - fametszet

Jules Chéret: Fête des Fleurs, 1890
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Mucha: Biscuits Lefèvre-Utile, 1896

Mucha: Gismonda, 1894

Mucha, Job Cigarettes, 1989
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William Bradley,1896 (Amerikába vitte át a stílust)

Georges de Feure, ca.1900
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MODERN TÖREKVÉSEK / -IZMUSOK KORA
A századforduló után a 20-as évek konstruktivista ideológiája hozott fantasztikus fellendülést nemcsak a
plakát, és az alkalmazott grafika hanem az összes tervezőművészet terén.

LEONETTO CAPPIELLO (1875-1942)
Olasz/francia plakáttervező és festő, főleg Párizsban élt és dolgozott. Gyakran nevezik „a modern reklám
atyjának”, innovatív plakáttervezése miatt. A korai hirdetési posztereit – hasonlóan Jules Chéret-hez –
festői minőség jellemzi, és művésztársaihoz hasonlóan ő is szembement az elődök szabályrendeszerével.
Ő volt az első, aki a fekete háttérből kiugró, merész figurákat használt, ami ellentétben állt a plakátok akkori
normájával.

TOVÁBBI TERVEZŐK: Firmin Bouisset, Roger Broders, Jean Carlu, Adolphe Mouron Cassandre

BAUHAUS
1919-ben kezdődött a Bauhaus iskola működése Weimarban. A Bauhaus másfél évtizednél is rövidebb
működése alatt a múlt század egyik legjelentősebb művészeti intézményévé nőtte ki magát és hatása a
mai napig tart. Az iskola stílusa folyamatosan változott az aktuális korszellem függvényében: szecessziós,
expresszionista, konstruktivista dominanciák váltják egymást. Bauhausra nagymértékben ható irányzatok:
modernizmus, konstruktivizmus, geometriai absztrakt, minimalizmus, De Stijl és a kubizmus.
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Leonetto Cappiello, 1920

Leonetto Cappiello, 1921
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Adolphe Mouron Cassandre: Normandia, 1936

Adolphe Mouron Cassandre: Dubonnet, 1952
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EL LISZICKIJ (1890-1941)
Orosz festő, grafikus és építész, az orosz avantgárd egyik legnagyobb hatású képviselője. Forradalmi plakátokat készített, és tanított Marc Chagall vityebszki iskolájában. Az orosz konstruktivizmus felismeréseit
(a világ megváltoztatása az alapvető törvények ismeretével) a De Stijl törekvéseivel El Liszickij kapcsolta
össze, aki Oroszországban született és nevelkedett, és nagy hatással volt rá Kazimir Malevics és a szuprematizmus.

HANS RUDI ERDT (1883-1918)
Német grafikus, litográfus és alkalmazott grafikus. Lucian Bernhard által létrehozott Sachplakat mozgalomban is közreműködött. 1906 és 1918 között a német plakátművészet egyik legfontosabb képviselőjévé
vált. A plakátokban a tipográfiát innovatív módon használta fel.
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El Liszickij: pelinkan, 1923
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Hans Rudi Erdt
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A kereskedelmi grafika Magyarországon
Magyarországon első nagy virágkorát az alkalmazott grafika az 1885–1930 közötti időszakban élte, amelyet
a szecesszió, majd a Bauhaus grafikai elemeit felhasználó új szemléletű korszak váltott fel fokozatosan,
főképp 1930-tól fogva.
A szecesszió Szinyei-Merse Pál, Kós Károly, Jaschik Álmos, Mühlbeck Károly révén rövid idő
alatt teret nyert az alkalmazott grafikában is, amely egy ideig keveredett a még régi realizmusra hajló, ún.
rábeszélő megoldásokra, vagyis az áru kelleti magát, tökéletes valósághű ábrázolása révén. Aztán az első
világháború alatt és után kialakuló art deco nyomta rá a bélyegét, amelyet itt Magyarországon hamar
felváltott a Berlinből Európára áradó Bauhaus-féle minimal megfogalmazású, erőteljes kompozíciójú
stílusirányzat.
A magyar plakáttörténet első darabjaként Benczúr Gyula az 1885-ös Országos Kiállításra készített
falragaszát tartják számon. A honfoglalás jubileumát köszöntő millenniumi ünnepséghez kapcsolódva már
egyre több plakát tűnt fel Budapesten is, és a századfordulón a fővárosi utcaképnek már szerves része volt
a nagyméretű színes, litografált plakát.
Eleinte festőművészek reklámozták a tárlataikat: Ferenczy Károly a nagybányai festők közös kiállítását
(1897), Fényes Adolf az 1900-as Téli Kiállítást, Rippl-Rónai József az 1903-as Tavaszi Kiállítást, majd
megjelentek a kereskedelmi plakátok, amelyeket már „igazi” plakátgrafikusok terveztek. Faragó Géza
Párizsban, Alfonz Muchától tanulta a mesterséget, Bíró Mihály pedig berlini és párizsi tanulmányok után,
a The Studio plakátversenyét megnyerve Londonból tért haza. Az ő érdemük volt az európai plakátnyelv
hazai megismertetése.
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Benczúr Gyula: Országos plakátkiállítás, 1885

Rippl-Rónai József: Nemzetközi Tavaszi Kiállítás, 1903
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A 20-as évek második felében nálunk is virágzó korszakát élte a plakátművészet, a külföldről hazatelepülő
művészek; Kassák Lajos, Molnár Farkas, Bortnyik Sándor itthon terjesztették tovább a
konstruktivizmus eszméjét, amelyhez szorosan hozzátartozott az építészet és a vizuális művészetek
együtthatása, illetve a nagyon tudatos és esztétikus tervezőmunka. Kiemelkedően jó plakátok születtek
ekkor. A 20-as évekre jellemző volt a stíluspluralizmus, az említetteken kívül teret kapott a stilizáló és
dekoratív tervezőgrafika is.
A kitűnő és virtuóz rajzolók sora határozta meg, és jelölte ki a 20. század elejének korát, úgymint Faragó
József és testvére, Géza, majd Bér Dezső, Bíró Mihály, Berény Róbert, a háború után Darvas
Árpád, Ernyei Sándor, Máté András, Bottlik József.
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Faragó Géza: Törley, 1924

Berény Róbert: Modiano cigarettapapír reklám, 1929
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Bíró Mihály: Palma kaucsuk sarok reklám, 1908
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Bortnyik Sándor: Futó Gyula Rt., 1926

Bottlik József: Orion plakát, 1925
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Bortnyik Sándor
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Bottlik József

mecum studio

A KERESKEDELMI GRAFIKA MŰFAJAI, HAGYOMÁNYOS ÉS KORTÁRS MÉDIUMAI
A reklámgrafikai tevékenységi kör magában foglalja: Plakátok, meghívók, oklevelek, valamint könyv-, lemez-,
CD- és DVD-borítók, reklámlapok, művészi hirdetések mellett ide sorolják az újság- és könyvillusztrációk,
karikatúrák, rajzolt képregények készítését éppúgy, mint a cégek vizuális arculatának, logotípiáknak a
tervezését, vagy a könyvművészet elemeit mint a tipográfiát, művészi kolofonok, kezdő és záró ábrák,
rajzok készítését.

KORTÁRS MÉDIUMAI:
social média felületek, bannerek, popup-ok, landing page-ek, stb..
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A KORTÁRS KERESKEDELMI GRAFIKA MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSAI, ÜGYNÖKSÉGEK
A reklám (hirdetés) egy adott márkát, társadalmi célú közérdekű, nonprofit üzenetet, a politikai pedig politikai
üzenetet népszerűsít. A reklám a piacbefolyásolás eszköze: vásárlásra, vagy valamilyen cselekvésre ösztönöz.
XIX. sz. – megszületik a „reklámügynök” mint szolgáltatás, vesz először nagy tételben reklámfelületet, majd
továbbadja magasabb áron. 1936-ban megalakul az első Magyar Reklámszövetség.
A reklámügynökségek a marketingkommunikációnak a professzionális szolgálatára jöttek létre. A klasszikus
(full service) reklámügynökség a reklám készítésének és elhelyezésének minden munkafázisával foglalkozik.

AZ ÜGYNÖKSÉGEK SPECIALIZÁLÓDÁSA
- FULL SERVICE : a reklámkészítés és elhelyezés teljes folyamatával foglalkozik. A full service
ügynökség a reklámstratégia kialakításától kezdve a hirdetések gyártásáig és azok megjelentetéséig
minden részfeladatot elvégez.
- ATL ügynökség: elsősorban a tömegkommunikációs eszközökre fókuszáló ügynökség (tv, rádió,
sajtó, közterület)
- BTL ügynökség: a „vonal alatti”, direkt elérésű csatornákra fókuszál (DM, e-Dm, eseménymarketing,
POP-POS, stb.)
- Online kommunikációs ügynökség: online hirdetési megoldások, webfejlesztés, grafikai tervezés,
egyéb szolgáltatások)
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ÜGYNÖKSÉGEKRE JELLEMZŐ A KONCENTRÁLÓDÁS, ÉS/VAGY AZ EGYES ÜZLETÁGAK
KISZERVEZÉSE, VALAMINT A SZAKOSODÁS.
Kreatív ügynökségek: a kreatív stratégia, a koncepció és a kreatív tervezési feladatokat látja el.
Produkciós cégek: a kreatív anyagok legyártásával foglalkozik (klipek, rádiós és tv szpotok, nyomdai
anyagok, plakátok, stb. gyártása, gyártatása)
Médiaügynökségek: a médiatervezés és vásárlás folyamatát végző ügynökségek.
PR ügynökségek: PR kommunikáció
Event marketing ügynökségek: eseményekre szakosodott ögynökségek
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A KLASSZIKUS ÜGYNÖKSÉG FELÉPÍTÉSE

Ügyfélkapcsolat

Média

Pénzügy

Kreatív/traffic

Produkció
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NEMZETKÖZI REKLÁMÜGYNÖKSÉGEK

HAZAI FULL SERVICE ÉS
KREATÍV ÜGYNÖKSÉGEK
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https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rka_(marketing)
https://markavedelem.hu/M%C3%A1rkav%C3%A9delem+Magyarorsz%C3%A1gon
https://www.ancient.eu/image/9713/wine-advertisement-herculaneum/
http://www.acepromotion.hu/hirek/a-reklam-tortenete-az-elso-korszak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rekl%C3%A1m
https://docplayer.hu/305363-A-plakat-mint-a-kereskedelem-es-az-ipar-vizualis-eszkoze-jelige-ppke-btk-15-001.html
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20181019_az_art_deco_plakatmuveszet_magyarorszagon
http://aktivitas-tiszk.hu/elearning/Foldy_Erika/Kereskedelmi_plakatok.pdf
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Plak%C3%A1t#
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/428.html
http://mmsz.eu/hirek-reszletek/16-szakmai-hirek/1151-top-25-hazai-reklamugynokseg
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