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TÖRTÉNETMESÉLÉS
nar r a t í v a

mese, novella, regény, anekdota, eposz, ballada,



Az elbeszélések összekapcsolják az emlékeket
és nemzedékről nemzedékre építik fel a hagyományokat.

(mint a mitológiai történetek, legendák, népmesék, 
tündérmesék, )

A bensőséges személyes történetnek mindenhol 
univerzális hatása van. Minél személyesebb a történet, 
minél több részletet mondunk el, annál jobban tudunk 

kapcsolódni másokhoz és mások hozzánk.



A modern (internetes) történetmesélés lényege a 
térben és időben való gyors terjedés. 

Az internetes “story telling” fénysebességgel
terjed, amelyet a 

blogok, vlogok, kommentek,megosztások,
lájkok, és a “talk about”-ok 

tömeges jelenléte működtet.

Charlie,  delfin,   cápatánc,  jég,  



11161 Crist Drive in Los Altos 1976

Steve Jobs and Steve Wozniak, along with Ronald G. Wayne form the Apple Computer Company 

Egyszer volt, hol 
nem volt...



Egyszer volt, hol 
nem volt...
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Egyszer volt, hol 
nem volt...



II. József császár és magyar király  1790

Egyszer volt, hol 
nem volt...



 1964-re Sanders listáján már 600 franchise étterem szerepelt. 

Egyszer volt, hol 
nem volt...

http://hu.wikipedia.org/wiki/Franchise
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franchise


Egyszer volt, hol 
nem volt...



Megtalálni

Elmesélni
Megosztani 

STORY TELLING

a számukra fontos 
történetet

saját szavainkkal és
fényképeinkkel

egymással, vagy az interneten 
keresztül bárkivel



Egyszer volt, hol 
nem volt...



Egyszer volt, hol 
nem volt...



A Prezi a Kitchen Budapest, illetve a Magyar Telekom támogatásával jött létre 2008-ban azzal a céllal, hogy kiváltsa a lineáris, slide-alapú 
prezentációkészítést.  Árvai Péter, Somlai-Fischer Szabolcs és Halácsy Péter alapítók vezetésével.[1]

Egyszer volt, hol 
nem volt...

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kitchen_Budapest&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kitchen_Budapest&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Telekom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Telekom
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rvai_P%C3%A9ter&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rvai_P%C3%A9ter&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Somlai-Fischer_Szabolcs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Somlai-Fischer_Szabolcs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal%C3%A1csy_P%C3%A9ter&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hal%C3%A1csy_P%C3%A9ter&action=edit&redlink=1


A “történetmesélő”
prezentáció

“Egy kép felér ezer szóval”

“Egy történet felér ezer képpel”

VISUAL SORYTELLING:



A “történetmesélő”
prezentáció

VISUAL SORYTELLING:

https://www.youtube.com/watch?v=oelPNbEjcYM&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=oelPNbEjcYM&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=oelPNbEjcYM&spfreload=10


Aktivizálás: Az agy történetmeséléskor sokkal aktívabbá válik. Beindulnak a látással, az érzelmi 
központtal, a hallással kapcsolatos területek. Agyunkban képek, szituációk jelennek meg, ezeket 
raktározza el. 
Szinkronizáció: Amikor valaki egy történetet mesél, az agyunkban ugyanazok a területek aktivizálódnak, 
mint a mesélőében. Tehát, ha a mesélő fájdalmat, vagy örömet érez.
Mirroring: Amikor az izmokhoz hasonlóan még egy ideig „emlékszik” az agyunk bizonyos érzetekre. 
Ugyanis olvasás közben szinte a főhős bőrébe bújunk, fizikailag is átérezve a vele történteket. 

A történetmesélés lélektana



Coca Cola :The picnic story 

Univ. of Michigan

When we read a story, not only do the language parts of our brains light up, 
but any other part of the brain that we would use if we were actually 
experiencing what we're reading about becomes activated as well. 

This means it's far easier for us to remember stories than hard facts.[



STORY TELLING A MARKETINGBEN



Seth Godin szerint a szükségletek 
kielégítése helyett a vágyak 
kielégítéséről szól a marketing. 
“Az emberek ugyanis nem azt 
veszik meg, amire feltétlenül 
szükségük van, hanem azt, amire 
vágynak.  A vágyak irracionálisak 
és személyre szabottak.

Arthur Riolo a világ egyik legjobb dumagépe. Ingatlanokkal kereskedik New Yorktól északra egy kisvárosban, ahol több 
házat ad el, mint az összes konkurense együttvéve. Mert Arthur igazából nem árul, hanem sztorizik.

Arra bárki képes, hogy végigmutogasson egy alaprajzot, és közölje a ház várható rezsijét. Arthur ezt soha nem tenné. 
Először megmutatja az érdeklődő vevőnek a várost. Autójával keresztül-kasul járják a környékbeli dombokat, és mindent 

elmond a házakról, amik eladók. Elmeséli, mikor és mennyiért vették, kik laknak bennük, mivel foglalkoznak, hogy hívják a 
kutyájukat, és hol tanul a lányuk. Amikor a vevő már mindent tud, akkor, de csak akkor mutat egy olyan házat, ami eladó.

Annyi biztos, nemcsak a ház számít, hanem a sztori is.

STORY TELLING A MARKETINGBEN



“Today I want to tell you three stories of my life”
Steve Jobs Stanford Commencement Speach 2005 

hogy örökbe fogadó szülők nevelték fel, hogy nincs diplomája, és hogy rákos lett.

STORY TELLING A MARKETINGBEN

https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc&spfreload=10


– ELŐADÁS KÖZBEN. A hallgatóság sokkal jobban figyel és élvezi az előadást, 
ha mondanivalónkat történetekbe ágyazzuk. Garantáltan nem fognak elaludni!

-  CÉGTÖRTÉNETNÉL PR MUNKÁBAN. Egy céget egy jó történettel lehet 
eladni, a vállalatról kialakult képet javítani, karaktereket felépíteni.

- MÁRKAÉPÍTÉSNÉL, TERMÉKELADÁSNÁL. Ezért használja például a 
reklámipar a történetmesélést. Egy jó reklám, egy jó történetbe ágyazva, 
megragad az emberek emlékezetében.

- KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN  blogok, vlogok, kommentek, crowdsourcing formák 
felhasználásával

– CSAPATÉPÍTŐ MUNKÁBAN. (Belső PR)  A játékokba ágyazott történetek 
azonkívül, hogy játékosak, oldják a feszültséget és a konfliktusokat.

A storytelling alkalmazhatósága



HASSELBLAD May 16, 1963 
NASA taken by Gordon Cooper 
on MA-9

Légballonnal juttattak fel egy iPHONE 6 
okostelefont a sztratoszférába: a szuper 
védőtok mínusz 79 fokban is megvédte. 
Urban Armor Gear 2015 jan.

RED BULL űrugrás     
Felix Baumgartner

2012 okt.

“STORY -  ÉHSÉG”



story telling
 és REKLÁM

termékeladás, márkaépítés,
pozicionálás, imázs-alakítás



GOT MILK?  
from 1993

Goodby Silverstein & Partners 2002-ben: a világ 10 legjobb kampánya közt

http://en.wikipedia.org/wiki/Goodby_Silverstein_%26_Partners
http://en.wikipedia.org/wiki/Goodby_Silverstein_%26_Partners
http://en.wikipedia.org/wiki/Goodby_Silverstein_%26_Partners
http://en.wikipedia.org/wiki/Goodby_Silverstein_%26_Partners


GOT MILK?

The 10.000 dollars question:    “Who shot Alexander Hamilton? “

https://www.youtube.com/watch?v=OLSsswr6z9Y&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=OLSsswr6z9Y&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=OLSsswr6z9Y&spfreload=10


Budweiser: Lost dog Superbowl: 2015

Storytelling commercial

https://www.youtube.com/watch?v=xAsjRRMMg_Q&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=xAsjRRMMg_Q&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=xAsjRRMMg_Q&spfreload=10


54

Storytelling Recorders



Storytelling Recorders



494 845

289 687

Storytelling Recorders



Storytelling Recorders
( humor  mindenek felett )

német reklám  2002                                     Otto Magazin  

https://www.youtube.com/watch?v=q9dJmoryz2M&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=q9dJmoryz2M&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=q9dJmoryz2M&spfreload=10


?
Te jössz!



STORY - GYÁRTÁS
tartalom marketing



https://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk&spfreload=10

“sztori-gyártás”

https://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=zIEIvi2MuEk&spfreload=10


https://www.youtube.com/watch?v=ts_4vOUDImE&spfreload=10

“sztori-gyártás”

https://www.youtube.com/watch?v=ts_4vOUDImE&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=ts_4vOUDImE&spfreload=10


“sztori-gyártás”

https://www.youtube.com/watch?v=nNXG8AxqJuU&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=nNXG8AxqJuU&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=nNXG8AxqJuU&spfreload=10


story gerjesztés

https://www.youtube.com/watch?v=RCGj0Ba62vE&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=RCGj0Ba62vE&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=RCGj0Ba62vE&spfreload=10


Federer

https://www.youtube.com/watch?v=cTl3U6aSd2w&spfreload=10

story gerjesztés

https://www.youtube.com/watch?v=cTl3U6aSd2w&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=cTl3U6aSd2w&spfreload=10


STORY VESZÉLYEK



2. RÉSZ

STORY TELLING



The future of storytelling isn't about 
telling anyone anything. It's about 

storymaking, where the brand 
facilitates and taps into the stories 

people are creating and sharing with 
each other. 

“Brands Need to Be Story Makers, 
Not Story Tellers”

David Berkowitz. Advertising Age, 2014. Oct.

http://adage.com/author/david-berkowitz/2462
http://adage.com/author/david-berkowitz/2462


We’ve been overwhelmed by the number of people who’ve picked up our personalised bottles 
and cans and used them to create and share stories, selfies and special moments with us.



Leonardo di Caprio

Lady Gaga 620 ezer lájk

Ice Bucket Challenge

Zuckerberg 361 ezer lájk

Bill Gates 960 ezer lájk

Madonna
argentin csapat

ALS Alapítványnak

2014 június 1- aug. 17: 34 millió ember csatlakozott, 
2,4 millió megosztás, 32 millió dollár jött be



?



105 542



és a

content
marketing

STORY TELLING

Egy több mint száz éve létező marketingtechnika, amely a célcsoport számára készített 
értékes tartalom terjesztésével hatni kíván annak viselkedésére, úgy, hogy minden 

érintett fél jól járjon.





Tartalommarketing: 
olyan marketingmódszerek gyűjtőneve, amelyek 
során tartalmat állítanak elő és azt azzal a céllal 

publikálják, hogy vásárlókat szerezzenek.

CONTENT
tartalom

CONTENTED
elégedett







 - A cég és a márka láthatóságának növelése; 
 - Az érdeklődők elérése 
-  Párbeszéd kezdeményezése 
 - Véleményvezéri pozíció megszerzése 
 - A weboldal forgalmának növelése
-  A márkahűség erősítése

- See more at: http://www.digitalhungary.hu/marketing/Blog-vagy-es-tartalommarketing/1268/#sthash.ecIO9MXE.dpuf

Az eladások növelésén túl:



Sipos Zoltán

18 féle

Internetes tartalommarketing

7.  mobil játék
8.  jelentés
9.  képek
10. közösségimédiás tart.
11. kutatás eredmények
12. kvíz

1. blogbejegyzés
2. cikk
3. e-book
4. esettanulmány
5. hírlevél
6. infografika

13. mobilalk.
14. podcast
15. prezentáció
16. videó
17. webes alk.
18. webinárium



http://contentmarketinginstitute.com/2012/02/history-content-marketing-storytelling/

Internetes tartalommarketing
közösségi fórumai

http://contentmarketinginstitute.com/2012/02/history-content-marketing-storytelling/
http://contentmarketinginstitute.com/2012/02/history-content-marketing-storytelling/


Customers Don't Want Ads, They 
Want A Conversation
BY BRANDON EVANS | MARCH 25, 2013

Marketing is rapidly transforming into a dialogue between buyers 
and sellers or collaborative marketing. Crowdtap CEO Brandon 
Evans on the five trends driving the shift.

Meggyőzés a fogyasztói hatalomátvétel idején:

Consumer Generated Marketing

http://www.fastcompany.com/user/brandon-evans
http://www.fastcompany.com/user/brandon-evans


“Nem történik más, mint mondanivalónkat 
becsomagoljuk egy remek kis történetbe, 
amelyet mindenki „lefordít” saját magára. 
Jó esetben már inspiráltuk is a másikat.” 

?



Felvezetés F e s z í t é s Kisülés Feloldás

Konfliktus

Csúcspont

Döntések

Bonyo
dalm

ak

Egy történet felépítése

Dramaturgia



1  Üzenet
2  Konfliktus
3  Karakterek
4  Meseszövés

A történet alapkövei

• Ki vagyok én?-történetek,
• Miért vagyok itt?-történetek,
• Oktatási történetek,
• Vízió-történetek,
• Értékekről szóló történetek,
• "Tudom, hogy mire gondolnak"-történetek.

A történet típusai



Aktivizálás,
Bevonás,

Co-creation
Crowdsourcing





Story telling - crowdsourcing



Story telling - crowdsourcing



Story telling - crowdsourcing



Story telling - crowdsourcing



Story telling - crowdsourcing



Story telling - crowdsourcing




