
MACI SAJTBAN A BRUMMOGÁS
EGY FURCSA PLAKÁT NYOMÁBAN

Az elmúlt hetekben az @®© plakátpályázat kiállított munkái közül megjelent az „Egyél Jeno˝!” szlo-
genû. A két kisgyerekrôl készült antik fotó, mely jószerivel a plakát egészét adja, érdekes szimbiózis-
ban él a ráhelyezett Mackó sajt emblémával. Maga a látvány is fura, de – mint kiderült – a sajtkam-
pány története sem mindennapi.

Marketingvezetô: „Ezt meglepôdve hallom.”
Újságíró: „ôszintén szólva én is meglepôdve hallom, hogy ön meglepôdve hallja.”

A fenti párbeszéd e cikk szerzôje és Szabó Galiba Csaba, a Pannontej marketingvezetôje között
hangzott el. Elôbbi a Mackó sajt közelmúltban indult óriásplakát-kampánya iránt érdeklôdött, utób-
binak viszont a plakátok puszta léte okozta a meglepetést. Aztán kiderült: a történet – ha lehet –
még bonyolultabb.

A sajtfronton a helyzet
Bármily hihetetlen, az immár fogalommá vált Mackó – szemben például a rokon Medvével, vagy
az ERU Hungária Kft. által gyártott Mackó Snackkel – nem levédett márkanév. Napjainkban
az egykori Tejipari Tröszt örökségeként négy vállalat is gyárt Mackó néven ömlesztett sajtot:
a Pannontej, a Milli, az ERU Hungária és a MiZo. A sajtok ára és kinézete különbözô, sôt gyakran
elôfordul, hogy a boltokban ugyanazon a polcon sorakoznak egymás mellett a hasonnevû
konkurensek.

Így tehát – elvileg – semmi meglepô nincs abban, hogyha egyik vagy másik cég nem tud egy-egy
induló Mackó-kampányról: a versenytársak aligha tájékoztatják egymást készülô marketingak-
cióikról.

„Amikor észrevettük a plakátokat, tanácstalanul álltunk elôttük, és végeláthatatlan telefonálásba
kezdtünk, hogy kiderítsük, ki áll a kampány hátterében” – mondja Kontra Zsuzsa, az ERU mar-
ketingigazgatója. „Az volt furcsa, hogy az óriásplakát egyrészt értelmezhetetlen reklámként, más-
részt pedig nincs rajta feltüntetve a hirdetô.”

Ami zavart okozhat, különösen egy olyan „bonyolult” terméknél, mint amilyen a Mackó sajt is.
A négy cég marketingesei egyébként különbözô mértékben tájékozottak a kampányt illetôen:
egyikük most értesült a plakátokról, mások eredmény híján feladták a nyomozást annak kiderítésére,
hogy ki áll a hirdetések hátterében.



A megoldás
„A Maci sajtos óriásplakát valóban egy rendhagyó kampány része” – vágja át a gordiuszi csomót
az Europlakát Kft. illetékese. „A plakátot elôször a Felvonulási téren láthatta a nagyközönség az
@®© óriásplakát-fesztivál keretében. A mû itt elnyerte az Europlakát díját, s ennek köszönhetôen
találkozhatnak most az utcán is a járókelôk Detvay Jenô »Egyél Jenô!« feliratú munkájával.

A kampány hátterében tehát nem áll sem megrendelô, sem reklámozó: egyszerûen arról van szó,
hogy az Europlakát Kft. a plakát mûvészi értékeit elismerve rendelkezésre bocsátja hirdetési
felületeit, hogy minél többen láthassák a díjazott alkotást.”

„Mindenekelôtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a plakát tisztán mûvészi céllal készült. ôszintén
bevallom, azt hittem, hogy a Mackó sajt már nem is létezik, ez csupán a ma kapható Medve koráb-
bi, »infantilisabb« elôdje – mentegetôzik Detvay Jenô, a díjnyertes plakát készítôje. – A plakát egy
nyolctagú sorozat része, amely korábban – némileg kisebb méretben és a feliratok nélkül – már
szerepelt egy önálló kiállításon. Mostani formájuk direkt az @®© fesztiválra készült: szükség volt
arra, hogy az eredetileg csupán hangulatos képekbôl álló sorozat valamelyest »óriásplakátosodjék«.”
Mivel az @®© eredeti kiírása szerint a mûvészet és a reklám kapcsolatát kellett a pályamunkákkal
megfogalmazni, az egyébként önállóan is értelmezhetô plakátok szlogenszerû feliratokat kaptak:
„Egyél Jenô!”, „Igyál Jenô!”, „Vigyázz Jenô!”

A Mackó sajt címkéje természetesen a mûvészi koncepció „tartozéka” – oszlatja el végleg a kéte-
lyeket Detvay Jenô. „Az »Egyél Jenô!« feliratú plakát az egyetlen, amelyen egyáltalán feltûnik vala-
milyen márkajelzés. Úgy gondolom, a sajt címkéje jól illik a fekete-fehér fénykép által teremtett nosz-
talgikus légkörbe. Akár egyszerû papírcsákóként, akár koronaként értelmezzük a jellegzetesen
háromszög alakú képet, mindenképpen pluszjelentést ad a plakátnak, hozzátesz valamit a hangu-
latához” – mondja az alkotó.

A boldog vég
A jelek szerint végsô soron mindenki jól járt, nyugodt lelkiismerettel feledkezhetünk meg arról az
apróságról, hogy a márkanév mostani tulajdonosait senki sem értesítette a készülô reklámkam-
pányról.

Mivel az Europlakát Kft. önszántából ajánlotta fel a különdíjat, nem mérlegelhetett, hogy esetleg
milyen márkajelzés és milyen kontextusban kerül a zsûri jóvoltából az utcára – érvel a cég
képviselôje. „Egyébként pedig meggyôzôdésem, hogy egy hasonlóan színvonalas mûvészi alkotás
semmilyen körülmények között nem rombolhatja a márka imázsát, így mindenféle egyeztetést
fölöslegesnek találtunk.”

Úgy tûnik, a kampány a tejipari cégek érdekeit sem sérti. „A plakátnak egyelôre semmilyen hatását
nem érzékeljük” – értékeli a történteket Kontra Zsuzsa. „Igaz, mi speciális helyzetben vagyunk, ugya-
nis a mi termékünk, épp a többitôl való elkülönülés céljából, Mackó Snack névre hallgat. Ezzel együtt
azt gondolom, hogy a kampány teljesen ártalmatlan a Mackó márkanévre, igaz, forgalomnövelô
hatása sincs.”

Az esetleges bonyodalmakért egyébként az alkotó teljes körû felelôsséget vállal. „Mind az
Europlakát, mind az @®© munkatársainak meghagytam: ha bárki bármilyen panasszal él a plaká-
tokkal kapcsolatban, küldjék hozzám, és én tartom a hátam” – mondja Detvay Jenô. Panasz egyelôre
nem érkezett, sôt a mûvész optimista. „Remélem, ha bármelyik cégtôl megkeresnek, akkor kizárólag
azzal az ajánlattal jönnek, hogy a jövôben én készítsem a Mackó sajt reklámplakátjait.”
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