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ízelítőnek...
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http://www.slideshare.net/mohamednassar/shock-advertising

- A reklámozás olyan módja, amikor társadalmi és egyéni 
normákat áthágva, szándékosan ijesztő tartalmakat 
közölnek.

- Ez történhet a hagyományok megsértésével, vagy olyan 
szavak, képek, hatáseszközök útján, amelyek taszítóak, 
ellenszenvesek, megrémisztenek, elborzasztanak.

Sokkoló reklám
(shockvertising)
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S-H-O-C-K

Agyi sokkhatásra, stresszhelyzetben, a mellékvesében felszabaduló adrenalin 
hirtelen izgalomba hozza az autonóm idegrendszer szimpatikus részét.        

Felgyorsul a szívritmus, a légzés, megemelkedik a szisztolés vérnyomás,                  
ez eszméletvesztéshez is vezethet.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Auton%C3%B3m_idegrendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Auton%C3%B3m_idegrendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szimpatikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szimpatikus


Agyi sokkhatásra, stresszhelyzetben, a mellékvesében felszabaduló adrenalin 
hirtelen izgalomba hozza az autonóm idegrendszer szimpatikus részét.        

Felgyorsul a szívritmus, a légzés, megemelkedik a szisztolés vérnyomás, és ez 
eszméletvesztéshez is vezethet.

https://www.youtube.com/watch?v=g3iwH-4MtWI&spfreload=10

What impact could a drink have on your night out?
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(3) A társadalmi célú reklám csak a népszerűsíteni, 
vagy megismertetni kívánt közérdekű cél hatékony 
kommunikációjához szükséges módon és arányos 
mértékben kelthet félelmet, tartalmazhat sokkoló 
elemet, drámai megjelenítési módot. 

Magyar Reklámetikai 
kódex  12. cikkely 3.§
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Sokkoló társadalmi célú reklámok



O.Toscani

De hol a “társadalmi cél” 
határa?



A sokkoló eszközök mindennapossá váltak
a társadalmi és kereskedelmi kommunikációban is



Nagyobb az emlékezeti hatása

Megkönnyíti a felidézést

Beindítja a kognitív folyamatot

Azonnal hat a viselkedésre

Negatív kontextus, felejtés

Védekező mechanizmusok

Racionalizálás (kibújás)

Elfojtás, bumeráng hatás

Mennyire hatékony a sokkoló kommunikáció?
Is it necessary to shock?  Sh.Jakubov, 2011



Mennyire hatékony?

Is t necessary to shock?Sh.Jakubov, 

A cél nem az emlékezet növelése, hanem  a viselkedés befolyásolása!

A kevésbé felkavaró módszer sokszor bizonyítottan jobb eredményre vezet!



NEED FOR 
SHOCK?

Sokkoló tartalmak a közösségi oldalakon

Házhoz menni a frászért?



Need for Shock?
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Need for Shock?

MIÉRT?
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A sokkoló élmény egyszerre fejt ki taszító és 
vonzó hatást.

“A hulla öröme”
(szenzoros disszonancia)



DOPAMIN

SZEROTONIN
NORADRENALIN

Újd o n ságk e re sés

ve szél y k e rülés
j u t a l omfüggés

AROUSAL
SZINT!

Cloninger

szenzoros élménykeresés
Neurotranszmitterek és hormonok

Ki kerekedik felül?



“A HULLA ÖRÖME”
bestshockers.com

123,620

112,581

 31,879

 27,844

 22,121

11,852

 6,377

 3,479

 1,982

768



239 524



318 711 views



parafília

• algolagnia: fájdalom iránti vonzódás
• arachnofília: pókok és rovarok iránti beteges vonzódás
• aszfixiofília: légzéskorlátozás iránti vonzódás
• biasztofília: nemi erőszakhoz vonzódás
• efebofília: serdülők iránti vonzódás
• exhibicionizmus: nemi szervek nyilvános bemutatásához való vonzódás
• harpaxofília: rablás áldozatává válás iránti vonzódás
• hübrisztofília: bűnözők iránti vonzódás
• nekrofília: halottak iránti vonzódás
• pedofília: serdülőkor előttiekhez való vonzódás
• piktofília: képi pornográfiához való vonzódás
• spiritofília: szellemek és szertartások iránti vonzás
• szkatofília: piszkos, undorító, visszataszító dolgok iránti vonzódás
• teratofília: amputált, csonkolt végtagok, emberi deformitások látványa 

voyeurizmus: mások intimitásainak, meztelenségének, nemi aktusának 
titkos megfigyelése iránti vonzódás

(pszichiátriai devianciák)
a sokkoló internetes tartalmak táplálói
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A Facebook irányelvei tiltják az olyan tartalmakat, 
amelyeket "szadista élvezet, vagy az erőszak 
ünneplése, dicsőítése" céljából osztottak meg. 
Ugyanakkor engedélyezi a lefejezésekről, vagy 

egyéb gyilkosságokról szóló híreket, illetve 
képanyagokat, figyelmen kívül hagyva, hogy azok 
felkavarhatják a felhasználókat. Emiatt rengeteg 

kritika érte a vállalatot az elmúlt években.



a Facebook, megkérdezve a felhasználót, hogy biztosan látni akarja-e 
az esetlegesen "sokkoló, sértő, vagy felkavaró" tartalmat.

December óta az automatikus lejátszás helyett egy figyelmeztető üzenettel 
találkozhatunk ami felhívja a figyelmet, hogy sokkoló, erőszakos, vagy 

felzaklató tartalommal szembesülhetünk



“A YouTube nem mások sokkolására való! Ne tegyél közzé balesetekről, 
holttestekről és más hasonló témáról a sokkolás vagy undorkeltés céljával 

készített, megbotránkozást keltő videót!”



Mi a helyes megoldás?



Az ember utánzó lény. 
Ha az ösztöneit erősen 

mozgósító látványban van 
része, akkor ezt mintaként 

használja a maga 
számára.

Mindenki lelkében eleve 
ott szunnyadnak az 

agresszív ösztönök, de az 
agresszió látványa képes 
ezt levezetni. (katarzis)

Az agresszív tartalmak 
mérgezik a társadalmat, 

különösen annak 
legsérülékenyebb tagjait, 

a gyerekeket.

Az agresszív reklámok   
jó hatással vannak a 

társadalom közérzetére, 
megelőzik az agresszív 

viselkedést.



Lazításul...
ASPCA. American Society For the Prevention of Cruality Animals
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Sokkoló bejelentés következik:

Vége az előadásnak!

Köszönöm a figyelmet!


