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www.gemius.hu/vloggervilag 

Láss tisztán!

Tudj meg többet a

VloggerVilág kutatásáról!

Ismerd meg a 10-29 éves fiatalok médiahasználati
szokásait, tudd meg mit, mikor, mennyit,
milyen eszközön és miért fogyasztanak! 

“A tévé egy rövid-
filmekkel megszakított

nagy reklámfolyam.”

“A tévén csak azt nézzük
amit neten nem találunk meg.”

“A Youtube megengedi,
hogy egy személy teljesen

kézbe vehesse a tartalmat.”
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#HELLO

www.gemius.hu/vloggervilag 

Láss tisztán!

Tudj meg többet a

VloggerVilág kutatásáról!

Ismerd meg a 10-29 éves fiatalok médiahasználati
szokásait, tudd meg mit, mikor, mennyit,
milyen eszközön és miért fogyasztanak! 

“A tévé egy rövid-
filmekkel megszakított

nagy reklámfolyam.”

“A tévén csak azt nézzük
amit neten nem találunk meg.”

“A Youtube megengedi,
hogy egy személy teljesen

kézbe vehesse a tartalmat.”

A Tenkes kapitánya egyike volt azoknak a sorozatoknak, 
amit gyerekkoromban ki nem hagytam volna. A fekete-fehér 
film főhősét Zenthe Ferenc formálta meg, aki kilenc-tíz éves 
koromban részt vett egy nyilvános gyereknapi rendezvényen, 
ahol félórányi sorban állás után végre sötétkék filccel aláírta 
nekem a Pajtás magazin aktuális számát – boldog voltam.

Írta: 
Kolma Kornél
// SAKKOM Interaktív

Az Influencer Magazin

Ez az élmény jutott eszembe akkor, amikor tavaly a kilenchez közelítő fiaimmal 
kilátogattam a PlayIT nevű gamer eseményre. A történet innentől hasonló lefolyású. 
A különbség talán „csak” annyi, hogy a dedikálásra várók kígyózó sora nem egy 
tévés celeb, hanem napjaink népszerű youtuberei – pl. Doggy Andi, Pamkutya – előtt 
képződött. 

Egyszerűen nem lehet nem észrevenni azokat a markáns változásokat, ahogy 
a fiatalok manapság a médiát fogyasztják. A tévét akár ki is lehetne húzni a 
konnektorból, valószínűleg észre sem vennék, legalábbis a hagyományos értelemben 
vett „műsorszórós” forrásból érkező tartalom már nem érdekes. Sokkal inkább 
izgalmas viszont az a tartalom, amit ők maguk keresnek és indítanak el,  
vagy éppen élő közvetítés formájában, kérdéseiket is feltéve, s arra válaszokat  
kapva lehetnek „részesei”.

Az influencerek az újmédia lehetőségeit kiaknázva a hagyományos médiumokat 
megszégyenítő aktív rajongótábort építenek ki, ami persze azt is jelenti,  
hogy a hallgatóságot a hagyományos csatornáktól szipkázzák el, így bizonyos 
célcsoportok elérése nélkülük ma már szinte lehetetlen.

Ezért jött létre, és ás a történések mélyére az Influencer Magazin, melyben 
igyekeztünk nagyképet alkotni a véleményformálók világról. Egyedülálló módon 
három oldalról – a szakma, az influencerek és az érintettek véleményét kikérve – 
vizsgáltuk meg azt, hol is tart ma az influencer marketing. Beszél majd a témáról 
pszichológus, véleményformáló, tanár és gyerek, míg a lehetőségeket mini 
esettanulmányok segítségével tettük kézzelfoghatóbbá. 

A kép persze még így sem teljes, de mi itt 
vagyunk, leszünk, hogy a témáról együtt (is) 
véleményt formáljunk!

MAGAZIN



4 INFLUENCER magazin

Tartalomjegyzék 

5
6
8

12
14 
20
22
26
28
30 
32

_I
N

FL
U

EN
C

ER
_m

ag
az

in
_

Képernyőváltás: hol van a Z-generáció?
// Kozarek Andrea, SAKKOM Interaktív

Influencerek marketinges szemmel}

_m
ag

az
in

_ 
IN

FL
U

EN
C

ER
_m

ag
az

in
_

}

Fiatalos lendületben a hazai márkakommunikáció
// Cinema City, Sarantis Hungary, PepsiCo, Magyar Telekom

A hűséges követők – mit kell tudni róluk?}

}

Madarat tolláról, youtubert követőjéről
// Mi motiválja a #followert? – Interjú gyerekekkel.

Az Instagram a legveszélyesebb alkalmazás 
// Gyurkó Szilvia, Hintalovon Alapítvány}

}

Új irányok az oktatásban
// Az újmédia oktatási vonatkozásai – Jocó bácsi világa

Ki vagyok én? // Influencerek önmagukról}
}

Túl a celebeken – Így működik az influencer világ
// Szabó Gergő, Special Effects Media}
Hot stories 2017 // Az influencer világ hírei

Tűzoltó leszel s youtuber!
// Sági Evelin (AvianaRahl), Dancsó Péter (Videómánia),  
Béla (PamKutya), Viszkok Fruzsi, Csecse Attila

}

}

Im
pr

es
sz

um

A SAKKOM Interaktív Kft. a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne 
megjelent adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jogot 
fenntart. Az Influencer magazinban megjelent szerzői művek (cikk, fotó, adat, grafika)  
a kiadó előzetes írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével tehető 
hozzáférhetővé, illetve másolható a nyilvánosság számára a sajtóban. Ez a nyilatkozat  
a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak  
szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A kiadvány 2017. szeptemberben készült.
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A Z-generáció „felnövése” új kihívások elé állította  
a marketingeseket. Bár a fiatalok elérése korábban is cél 
volt, azonban elég volt az üzeneteket testre szabni, nem 
volt szükség más csatornákra, mint az idősebb korosztályok 
esetén. A mostani generációhoz viszont nemcsak máshogy, 
de máshol is kell szólni. A képernyőváltás korát éljük: a tévét 
lassan leváltják a laptopok és mobilok. Ráadásul a fiatalok 
sokkal céltudatosabban fogyasztják az online tartalmakat is, 
nekik már nem kell bemutatni az adblockert vagy  
a bannervakságot, hiszen a digitális világba születtek bele.

Mit tudnak az influencerek, amit  
a hagyományos csatornák nem?

Hitelesek a közönségük szemében, hétköznapi fiatalok, akik 
ugyanazokkal a problémákkal, helyzetekkel néznek szembe, 
mint a követőik. Emellett nagyon fontos, hogy a közösségi 
oldalakon tényleg csak azt látják a felhasználók, amit 
szeretnének: ha valaki nem érdekes számukra, azt nem  
fogják követni. 

Egy jól megválasztott influencerrel 
bármit el lehet adni?

Ahogy minden más csatornának és eszköznek, az influencer 
marketingnek is megvannak a maga szabályai. Nem várhatjuk 
el például, hogy a marketingüzeneteinket egy az egyben adja 
át egy vlogger. 

Az influencer nem egy reklámplakát: ha nem szűrheti át  
a saját szemüvegén az üzeneteinket, hiteltelenné fog válni  
a követői szemében. Ez sok márkát elijeszthet, ahogy például 
a Facebook berobbanásakor az, hogy a követőink negatív 
kommeteket is írhatnak rólunk. Ha ezt valaki nem tudja 
elfogadni, nem ez az ő terepe. Hosszú távon azonban azt 
gondolom, nem lehet megkerülnie egyetlen márkának sem. 
A Facebook analógiánál maradva: ha egy vállalatot ma nem 
találunk meg a Facebookon, az nem is létezik.

Több olyan kampányban dolgoztunk együtt influencerekkel, 
ahol a tizenéveseket kellett elérnünk, és más eszközökkel 
összevetve is azt láttuk, hogy kiemelkedő számokat 
produkáltak a vloggerekkel közös megjelenések mind 
elérésben, mind konverzióban. Persze egy-két rossz szájízű 
kommenttel találkoztunk, de ezt is el kell fogadni: a vloggerek 
ugyanolyan megosztó személyiségek, mint bárki más,  
akár az ismert, akár a hétköznapi emberekre gondolunk.

Nagyon sok a potenciál az influencer marketing területén, 
ugyanakkor van még mit tanulnia a szakmának. Lehet lesni 
külföldről, ugyanakkor a nemzetközi porondon bevált 
megoldások nem mindig működnek ugyanúgy a hazai 
terepen. Abban hiszünk, hogy érdemes a hazai példákból  
is tanulni, ezért indítottunk egy kutatássorozatot, amiben  
a szakma, a célközönség és az influencerek szemszögéből  
is betekintést adunk ebbe a világba.

Írta: 
Kozarek Andrea
// SAKKOM Interaktív

Miért és hogyan működik ez a világ? 

Képernyőváltás: 
HOL VAN A 
Z-GENERÁCIÓ?

Az influencer marketing ugyan nem új keletű fogalom, 
hazánkban az elmúlt évben nagy áttörést ért el. A közösségi 
platformok térnyerésével megjelentek az új típusú 
véleményformálók, akik már nem a tömegmédián keresztül 
válnak ismertté, hanem saját közösségi oldalukat építve érnek  
el százezreket, és nyernek el többmilliós kampányokat. 
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Mi volt a kampány lényege, 
amiben influencerrel 
dolgoztak együtt? Mi volt  
az influencer szerepe?

A győri 4DX mozink megnyitása kapcsán dolgoztunk együtt 
influencerrel, akinek az volt a feladata, hogy ismét köztudatba 
helyezze ezt a moziformátumot, valamint közvetítse  
a főüzenet, hogy a 4DX már Győrben is elérhető.

Ki volt a célcsoport? 
A 16-30 éves korosztály.

Kivel dolgoztak együtt? Mi alapján 
esett rá a választásuk?
Dancsó Péterrel. Olyannal szerettünk volna együtt dolgozni, 
aki a célközönség számára hiteles, videós anyagai profin 
összerakott tartalmak, és úgy közvetíti az üzenetet,  
ami a márka értékeit is figyelembe veszi. 

Milyen tapasztalataik voltak az 
influencerrel való közös munka során?
Gördülékeny volt. A humor segítségével átvitt üzenet 
hatékonynak bizonyult.

Mennyire volt eredményes  
a kampány, és ez mennyiben volt  
az influencernek köszönhető?
A kampányt eredményesnek minősítjük, hisz amellett, hogy  
a győri 4DX mozi bekerült a köztudatba, még a budapesti 4DX 
mozinak is adott egy újabb „löketet”. Hogy ez mennyire csak 
az influencernek köszönhető, nehéz megállapítani, mivel több 
elemből állt a kampány helyi szinten is, valamint hosszabb 
távon a mozi saját felületeit is használtuk.

Nagyságrendileg mekkora büdzsével 
dolgoztak?
Erre az aktivitásra az influencer budget 900 000 forint volt.

Buda Andrea  
PR- és marketingigazgató, 

// Cinema City 

Fiatalos lendületben a hazai márka kommunikáció
2017-ben a fiatalokat szinte lehetetlen megszólítani a klasszikus értelemben 
vett hírességekkel, celebekkel, ezért az influencerekkel (youtuberek, 
vloggerek, bloggerek) való együttműködés elengedhetetlen kelléke lett az őket 
célzó sikeres kampányoknak. A megbízók részéről a legfontosabb szempont, 
hogy az influencer mennyire tud azonosulni a márkaértékkel és az üzenetekkel. 

Négy konkrét példa következik.

#01
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Mi volt a kampány lényege, 
amiben influencerekkel 
dolgoztak együtt? Mi volt  
az influencerek szerepe?

Két márkánk, a B.U. és STR8 egy-egy új termékének 
bevezetése kapcsán dolgoztunk együtt influencerekkel. 
Mivel mindkét márka a fiatal korosztályt szólítja meg, ezért 
kerestünk egy olyan csatornát, ahol hatékonyan érhetjük el 
őket. A cél a fiatalok bevonása, mozgósítása volt.

A B.U. új terméke, az Absolute Me bevezetéséhez egy olyan 
platformot hoztunk létre, amire a regisztrálóktól olyan képek 
és videók feltöltését vártuk, amik - a márka üzenetével 
összhangban - a női személyiségük sokszínűségét mutatják 
meg. Az influencereinktől, Csizmadia Gabitól, Csillsztől és 
Emci Beauty-tól mindössze annyit kértünk, hogy a nőiesség 
fontosságát és a személyiségünk ezerarcúságát járják körbe, 
egyébként szabad kezet kaptak a téma megközelítésében.
A STR8 új terméke, a HERO bevezetésekor arra hívtuk fel  
a figyelmet, hogy sosem késő belevágni céljaink elérésébe, 
vagyis a mindennapi hősöket szólítottuk meg. A kampány 
során létrehoztunk egy microsite-ot, ahol a játékosok 
saját kihívásokat indíthattak. Ebben az esetben sem 
szorítottuk keretek közé az influencereinket – Beniipowát 
és Dezső Bencét –, csak a témát határoztuk meg, amit saját 
szemszögükből közelíthettek meg. 

A videók és posztok mellett interjúk is készültek az 
influencerekkel, ők maguk is részt vettek a kampányunkban 
(készítettek magukról Absolute Me videót, illetve saját 
kihívást indítottak), emellett a kampányzáró Campus Fesztivál 
kitelepülésünkön is aktívan részt vettek.

Ki volt a célcsoport?

A B.U. esetében olyan 13-24 év közötti lányok, akik 
érdeklődnek a szépségápolás, fitnesz, zene, művészetek, 
közösségi élet és közösségi média iránt, míg a STR8-nél 
gyakorlatilag a hölgyek „férfi megfelelőjét” szólítottuk meg: 
azokat a 13-25 év közötti fiatalokat, akiket a sport és életmód 
témaköre tart lázban.  

Mi alapján választották ki  
az influencereket?

A célközönségünk számára hiteles videós véleményvezéreket 
kerestünk, akik azonosulni tudnak márkáink értékeivel  
és üzeneteivel. Mivel a célcsoportunk rendkívül sokszínű,  
így az influencerek összeválogatásánál arra törekedtünk,  
hogy minél több típusú embert elérjünk. 

Milyen tapasztalataik voltak  
az influencerekkel való közös  
munka során?

Mindenki mögött profi menedzsment áll, így gördülékenyen 
ment mind a kommunikáció, mind a közös munka. Úgy 
éreztük, hogy kihozták magukból a maximumot, ráadásul 
teljesen saját személyiségükre és stílusukra tudták formálni  
a feladatokat. 

Elsősorban a saját vagy az influencerek 
felületeit használták?

Az influencerek mind saját csatornáikon, mind a mi 
platformjainkon szerepeltek. Bár a saját közösségi csatornáink 
esetében volt egy olyan fenntartásunk, hogy az influencerek 
megosztó szerepe miatt negatív visszajelzéseket is kaphatunk, 
az eredmények visszaigazolták a döntésünket. 

Hogy látják, mennyire volt eredményes 
a kampány, ez mennyiben volt 
az influencereknek köszönhető?

Már a kampány során is sejteni lehetett, az összegzés során 
pedig kristálytisztán láthatóvá vált, hogy az influencerekkel 
történő közös munka nagyot dobott az eredményeken. 
A célcsoportunk érdeklődése teljesen eltér az idősebb 
generációkétól, új csatornákra és megközelítésre volt 
szükségünk. A kampány során abszolút azok az elemek 
teljesítettek a legjobban, amikbe bevontuk az influencereket.

Fiatalos lendületben a hazai márka kommunikáció

Deli Károly  
brand manager,  
// Sarantis Hungary Kft.

#02

#03#04
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#03

Buzder-Lantos Nikoletta   
marketingvezető, 

// PepsiCo

Az idén több kampányba is  
bevontak influencereket.  
Ki tudna emelni párat?

Milyen tapasztalataik voltak 
az influencerekkel való közös 
munka során?
Vegyesek, de túlnyomórészt pozitívak.  
Az influencerek is próbálgatják még a szárnyaikat a 
szponzori együttműködéseknél, tesztelik a követőik 
reklámtűrését. Akár egy éven belül is látunk 
minőségi változást. Az influencerek egyre profibbá 
válnak a márkák kezelésében, de sokuknál  
a kereskedelmi érdekek előretörésével egyre 

kevésbé értékes márkatartalmak születnek a nem 
mindig tudatosan választott, és sokszor talán 
egymásnak ellentmondó márkapartnerségek miatt. 

Mennyire volt eredményes a 
kampány, és ez mennyiben volt 
az influencereknek köszönhető?
A jó influencer tartalom hasznos kiegészítője volt 
a márkakommunikációnknak, és összességében 
hozzájárult a márkáink épüléséhez. 

A Pepsi Vloggerőpróbát az influencerek világa inspirálta. Egy nagyon márkázott 
környezetbe helyeztük a vloggereket, ugyanakkor odafigyeltünk rá, hogy  
a követőik számára a márkánk mégse legyen tolakodó. 

A Pepsi foci és Black Test kampányok adottak voltak, így az influencereknek 
mindössze bepillantást engedtünk a kampányok folyamatába, de ezáltal 
érdekes tartalmat tudtunk biztosítani számukra és a követőiknek is.
A Lay’s focikampányában egy „szurkolás mérőt” tesztelhettek az influencereink 
a csatornáikon, amiből vicces tartalmak születtek. 

A Lipton green kampányunk teaser szakaszában főként az Instagram dominált, 
ahol az influencerek egymásnak adhatták a lehetőséget, hogy visszatérjenek 
természetes ritmusukhoz egy Lipton green relax sarokban pihenve. Később,  
a nyár folyamán egy VR Lipton green világot építettünk fel, amibe belépve  
mind a fogyasztók, mind az influencerek megtapasztalhatták, milyen egy  
kicsit kikapcsolni és pihenni az üdítő segítségével. 

Kikkel dolgoztak együtt?
Ügynökségi szinten a Special Effectsszel működtünk együtt több kampányban, 
néhány influencerrel pedig direktben szerződtünk a kreatív ügynökségünk 
közreműködésével. Influencerek tekintetében a Youtube esetén IHNIH, 
Goodlike, Szilva, Unfield, Szalay Isti, Dancsó Péter és Csillsz, Instagramon  
és Facebookon – a teljesség igénye nélkül – Darai Andrea, Istenes Bence,  
Fördős Zé, Süveg Márk (Saiid), Kiss Ramóna, Weisz Fanni, Kovács Dóri, 
Magyarósi Csaba, Dombi, Kabát Péter és Luckey képviselték a márkáinkat.

Mi alapján választották ki az influencereket?
Stílus, személyiség és követőszám. Továbbá fontos szempont volt, hogy 
mennyire illeszkedik a márka imázsához az influencer imázsa, és mennyire 
lehet vele könnyen együttműködni. 
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Mi a lényege legutóbbi 
kampányuknak, amibe 
influencereket is bevontak? 

A kampány a millenniumi generációról szól, akinek teljesen más  
az otthonképe, mint a szüleiknek. A régebbi felfogás szerint az otthon 
egy burok, ahol az ember egyedül lehet és kikapcsolhat, a fiatalok 
számára viszont egy pörgős helyet jelent, ahol az életüket még 
aktívabban élhetik, mint máshol. 

Ki volt a célcsoport?
A millenniumi nemzedék idősebb tagjai, akik már önálló háztartásban 
élnek, de attitűdjükben már másként tekintenek az otthonukra, 
mint a szüleik. A célcsoportnak megfelelően nem egy hagyományos 
ATL kampányt futtatunk, hanem sokkal inkább online tartalomra 
fókuszálunk.

Kikkel dolgoztak együtt?
Szalay Isti, Szirmai Gergő, Unfield és Viszkok Fruzsi, Kormos Villő, 
Kozma Dominik és Marsalkó Dávid. 

Mi alapján választották ki az 
influencereket?
A célcsoport, a téma, a Youtuberek profilja és a Telekom márka 
halmazok metszetét kerestük.

Milyen tapasztalataik voltak az 
influencerekkel való közös munka során?
Az egyik legfontosabb tapasztalat, hogy fontos a központosítás, az 
MCN segítsége, ugyanakkor érdemes az influencerekkel személyesen 
is egyeztetni. Nagyon profi volt a hozzáállás, látszik, hogy ők nemcsak 
tartalom-előállítók, szórakoztatók, hanem üzletemberek is. Még nem 
ért véget a kampány, így teljes egészében nem tudjuk értékelni  
az eredményeket, tapasztalatokat.

#04

Juhász Péter Tibor   
marketingkommunikációs vezető,
// Magyar Telekom

TOP10 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI 
YOUTUBE-CSATORNA

H
A

ZA
I: #1. 

TheVR

#2. 
Szirmai Gergely

#3.  Dancsó Péter

#4.  Nessaj

#5.  PamKutya

#6.  Magyarósi Csaba

#7.  Viszkok Fruzsi

#8.  BENIIPOWA

#9.  Zsozeatya

#10.  Barni

K
Ü

LF
Ö

LD
I:

#1. 
PewDiePie

#2. 
Markiplier

#3.  GameSprout

#4.  FailArmy

#5.  Nightblue3

#6.  CaseyNeistat

#7.  CollegeHumor

#8.  Cat and Andrew

#9.  Logan Paul Vlogs

#10.  Unbox Therapy

Forrás: Gemius Influencer kutatás 2017. Spontán válaszok alapján.
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Madarat tolláról,  
youtubert 
követőjéről 

Vajon észrevenné egy átlagos 14 éves, ha szülei lemondanák 
a televízió-előfizetést? Aligha. Tévézés közben is csetel, 
videókat néz, youtubereket követ, emellett határozott 
véleménnyel van az őt körülvevő digitális környezetről. 
Következzen hét fiatal, akik sajátos stílusban osztották  
meg gondolataikat a youtuber világról.

Mi motiválja a #followert?

Krisztián és Norbi (9)
// Budapest

Mennyi videót néztek?

Krisztián (K): Elég sokat, ha tehetnénk, akkor 0-24-ben.  
Norbi (N): Bár apa nemrég nagyon bekorlátozta a routeren,  
így max. hétvégén. 

Hogy találtatok rá a videósokra?

N: Az úgy kezdődött, hogy anya mondta, hogy a tévén  
is lehet YouTube-ot nézni. 
K: Ezt tudtuk amúgy, csak egyszer megengedték, aztán  
nem engedték meg.
N: De ekkor még meséket néztünk.
K: Abból jöttek a szerelős videók, például hogyan  
csináljunk minirobotot, mert néha én is szoktam. 
N: Aztán jött a Minecraft, és vele a többi is!

Milyen hatással vannak rátok ezek 
a videók a mindennapokban, miért 
nézitek őket?

N: Mert feldobja a napjainkat! 
K: Igen, de kezdünk kicsit függők lenni. 

Csak egyszer vagy többször is 
megnéztek egy-egy videót?

K: Konkrétan egyszer egy sorozatot kétszer végignéztünk! 
Egy ötven részes sorozatot, aminek egy része egy  
vagy két órás. 

Tanultok valamit a videókból?

N: Én például az egyik videóstól megtanultam,  
hogy a Minecraftban felfelé folyjon a víz, plusz csináltam  
egy liftprototípust. 

#01
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Ha csak pénzért lehetne megnézni ezeket a videókat, akkor fizetnétek is értük? 

K: Attól függ, mennyi pénzbe kerül. Akkor úgy néznénk  
a videókat, hogy egy összesített videót néznénk, tudod,  
ahol kiírják, hogy 50 videó van egyben. 

N: Ez így nagyon nem éri meg. Ha a szüleink fizetnének érte, 
akkor szegényeknek az ötvenezer forint lenne naponta.  
Egy évben meg úgy egymillió vagy kétmillió forint lenne, 
vagy milliárd.

Sára (12)
// Németkér#02Szoktál tévézni?

Esténként szoktam sorozatokat nézni, maximum egy órát.

Ilyekor kifejezetten a műsorra 
koncentrálsz, vagy háttérzajként megy?

Inkább háttérzajként szokott menni… igazából közben 
szoktam telefonozni.

Mit csinálsz a neten legtöbbször?

Legtöbbször messengerezek, de Instagramot is szoktam 
használni, meg facebookozni. Nyáron rengeteget 
telefonoztam, többet a kelleténél, de most már sulis 
időszakban egy nap nagyjából egy órát szoktam fent lenni.

Kiket követsz YouTube-on,  
Instagramon és a többi felületen?

Csak három emberre vagyok feliratkozva, mert nem vagyok 
annyira ennek a híve. Ők Csipesz, Boldzer és royalszabi, 
videósok, három barát. A jó videókat úgy is kiadja a YouTube 
anélkül is, hogy fel vagy iratkozva. 

Szoktatok a barátaitokkal egymásnak 
küldeni új videóst?

Zenéket szoktunk inkább. Jó, a lányokkal olyat szoktunk, 
hogy ha valamelyik videós jól néz ki, akkor mondjuk 
egymásnak, hogy nézzetek rá a videóira. Ilyen volt például  
az I have no idea Hungary. Őt a tesóm mutatta nekem, én 
pedig megmutattam a lányoknak, és azóta nézzük a videóit.

Megnéztük együtt Viszkok Fruzsi 
sminkes videóját, amit Kiss Ádám 
narrál. Mi a véleményed erről a 
videóról?

Az elején kicsit olyan véleményen voltam, hogy nem tennék 
ki ilyen videót Viszkok Fruzsi helyében, amiben engem 
kritizálnak, de utána vicces volt.

A videóban többször is feltűnik egy 
nagy márka. Mi a véleményed erről?

Nekem nem volt zavaró, inkább érdekes, ahogy előhúzta  
a rúzst a Coca-Colából.

#03#04
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Kiket követsz a YouTube-on?

Viszkok Fruzsi, Csecse Attila, Dancsó Peti, Radics Peti, Follow 
Anna, nagyon jól megy nekik.

Van kedvenced?

Nehéz kérdés, de szerintem Viszkok Fruzsi. Kedves és nagyon 
szép is, és nagyon jó videókat is csinál, és sok mindent ad  
a közönségnek.

Mi a véleményed erről a foglalkozásról?

Nagyon sok munka van benne, szokták is mondani. Vannak 
például találkozók is, ott több órán át dedikálnak, próbálnak 
kedvesek lenni a nézőkkel, és ez sikerül is nekik.

Ha elindítasz egy videót, előfordul, hogy 
közben más tevékenységet is folytatsz? 

Nem, megnézem elejétől a végéig, és nem szoktam 
beletekerni sem.

Mit vársz egy videótól?

A humorostól azt, hogy feldobjon, a sminkestől semmit. 
Régen próbáltam elsajátítani a sminkes trükköket… nem 
nagyon sikerült. (nevet)

Hiszel a videóban látható 
termékajánlóknak?

Egyáltalán nem. Még a Viszkok Fruzsi neszesszert (Rossmann 
együttműködés – a szerk.) sem vettem meg!

Mit érzel, amikor a videó helyett egy 
hirdetés indul el?

Szokott lenni az öt másodperces, az gyorsan elmegy,  
bár amikor nagyon sürgős lenne, hogy megnézzek valamit,  
és bead egy reklámot, és öt másodpercet kell várnom,  
az nagyon felhúz.

Kristóf (13)
// Győr#04

Menőnek tartod a videósok életét?  
Esetleg szívesen csinálnád te is?

Nekem tetszik, és menőnek tartom. Egy osztálytársammal egyszer nekiálltunk 
videózni, lett is egy videónk, csak utána elmaradt.

Csak egyszer vagy többször is megnézel  
egy-egy videót?

Inkább egyszer, talán egyszer-kétszer volt, hogy többször is. Pamkutyának  
a Despacito paródiáját többször is megnéztem, nagyon tetszik!

Kata (13)
// Kunszentmiklós#03

Mit csinálsz a neten legtöbbször?

Barátaimmal csetelek, YouTube-videókat nézek, facebookozok, instázok.

Milyen applikációkat használsz?

Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Musically.
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Mit érzel, amikor a videó 
helyett egy hirdetés indul el?

Van olyan, amikor megnézem, de általában, 
amikor érdekes videót töltöttek fel, akkor amint 
lehet, átkattintom. Ha éppen nagyon izgalmas 
résznél tart a videó, és bejön egy hirdetés,  
az nagyon tud idegesíteni.

Szoktál más tevékenységet is 
folytatni, miközben megy  
a videó?

Nem, mindig a videóra figyelek!

Kiket követsz YouTube-on,  
és hogy hívod őket összefoglaló néven?

Beniipowát, Nessajt és a TheVR-t szoktam rendszeresen nézni. 
Videósoknak hívom őket, esetleg youtubereknek.

Van kedvenced?

Leginkább a TheVR-t szeretem, ők egyszerre komoly és vicces 
tartalmat is gyártanak.

Szonja (14)
// Székesfehérvár#05

Mennyi időt töltesz videónézéssel 
naponta?

Amennyi szabadidőm van. Két órát minimum.

Kiket követsz, és hogy hívod őket?

Mi youtubernek hívjuk őket. Beniipowa, Geri,  
Barni, Csecse Attila. 

Amikor nézel egy videót, akkor végig 
figyelsz, vagy csak háttérzajként 
szolgál?

Fülhallgatóval nézem, és csak arra figyelek!

Többször is megnézel egy-egy videót?

Beniipowától többször is. (mosolyog) Még pulcsim is van 
tőle, ő a kedvencem.

Van kedvenc videód tőle? 

Nemrég voltak nyaralni Horvátországban a tesójával  
és a tesója barátnőjével, és tök jó videókat csináltak.  
Ezeket többször is megnéztem.

Mennyi ideig bírnád ki, hogy ne 
csekkold le a kedvenc videósodat 
bármelyik közösségi csatornán?

Nem sokáig, egy napig se!

A tanáraid tudnak arról, hogy  
a korosztályotok néz videókat?

Inkább csak az osztályfőnökünk érdeklődik. Ő néha  
meg szokta kérdezni, hogy kiket nézünk.

Mennyi ideig bírnád ki, hogy ne csekkold 
le a kedvenc videósodat?

Szerintem kibírnám, mert most már két napja nem néztem 
YouTube-ot! Szerintem 1 hétig vagy tovább is kibírnám! 

#06
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Hogy hívod a videósokat?

A nevükön szólítom, nem használok külön kifejezést.

Mennyi időt töltesz tévézéssel, milyen 
műsorokat nézel?

Maximum két órát egy nap. Különböző vetélkedőket és reality 
show-kat nézek.

Melyik appokat használod?

Messengert és Instagramot a legtöbbet, de Facebookot, 
Vibert és Snapchatet is szoktam.

Rendszeresen posztolsz is?

Ritkán posztolok, inkább böngészek.

YouTube-on kiket szoktál megnézni?

Viszkok Fruzsi, Csecse Attila, Follow Anna, Inez Hilda Papp, 
Dancsó Peti.

Ki közülük a kedvenced?

Igazából nagy kedvencem nincs, de ha választani kell,  
akkor Dancsót mondanám.

Van kedvenc videód tőle?

Például a Szakszerűen videók, azok nagyon ütnek!

Szoktál kommenteket olvasni?

Persze, a top kommenteket olvasom, de nem írok soha.

Miért olvasod a kommenteket?

Még viccesebb kommentekért. Vagy esetleg kritikát keresek 
közöttük, ha nekem sem tetszik a videó.

Mi a véleményed a reklámokról? 

Az öt másodperces nem zavar, de amikor többet kell várnom, 
hogy továbbléphessek, az már nagyon.

Anna (17)
// Kunszentmiklós#06

Szerinted mit takar az a kifejezés, hogy 
véleményvezér?

Úgy fogalmaznám meg, hogy sokszor a szponzoraik kitalálnak valamit, 
ők mondják meg nekik, mit csináljanak, a kicsik meg bedőlnek nekik, 
mert azt hiszik, hogy az a jó. 

Vajon észrevenné egy átlagos 
14 éves, ha szülei lemondanák 
a televízió-előfizetést? Aligha.
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Az Instagram a 
legveszélyesebb 
alkalmazás

Jogi és pszichológiai tekintetben 
mivel jár egy gyerek számára, hogy 
folyamatosan „képernyőn van”? 

A tehetség kibontakoztatása fontos alapelv és gyermekjog, 
csakúgy, mint a magánélethez való jog védelme. Viszont ha 
egy fiatalt – legyen szó vloggerről vagy Insta-sztárról – nem 
készítenek fel rá, hogy magáról mit és hogyan osszon meg 
annak érdekében, hogy a magánélete védve legyen, akkor 
abból komoly baj lehet. Gyakran látunk már tizenévesen 
kiégett, csalódott, frusztrált “sztárokat”, akik úgy érzik, hogy 
elveszítettek egy darabot önmagukból azzal, hogy korlátok  
és tudatos döntések nélkül mutatták meg magukat.
Gyermekjogi szempontból kérdés, hogy a 18 éven aluli 
influencerek esetében a szülő (törvényes képviselő) 
mennyiben, mit és hogyan támogat. Szükséges  
a hozzájárulása is, hogy a gyerek képmása, a róla készült 
felvétel nyilvános legyen. Másfelől kérdés, mennyire 
sérül a gyerekkor főszabálya, hogy munkavégzés nélkül, 
szabadidővel, pihenéssel, játékkal töltse az idejét. Sok vlogger 
esetében már olyan szintű tartalom-előállításról, szereplésről, 
szerződéses kötelezettségekről beszélhetünk, melyek 

kimerítik a félállás, de akár a teljes munkaidő fogalmát is.  
Ez a veszély egyébként az élsportolók, gyerekszínészek 
esetében is fennáll, ám őket jó esetben olyan csapat veszi 
körül, ami felkészíti, kíséri és biztonságos, támogató közeget 
teremt számukra. Fontos lenne, hogy az influencerek 
is megkapják ezt a támogatást, enélkül ugyanis az 
együttműködések könnyen kizsákmányolássá válhatnak.

Mit mondhatunk a biztonság kérdéséről, 
amikor 12-17 éves gyerekek ezrei 
töltenek fel magukról nyilvános fotókat 
az Instagramra, és több százezres 
nézettségű videók kerülnek fel a 
YouTube-ra, melyek nagyrészt a saját 
otthonukban készülnek? 

Kutatás bizonyította, hogy azok a bűnözői körök, akik  
a sérülékeny, kiszolgáltatott fiatalokra utaznak, a megfelelő 
kulcsszavakkal (hashtagek) könnyedén rátalálnak a magányos, 
szorongó, magukat csapdában érző gyerekekre, akiket utána 
manipulációval és csábítással becserkésznek prostitúciós, 
pornográf vagy egyéb célokra. Gyakran nyugtatják magukat 

A marketingesek még bele sem rázódtak igazán, hogyan tekerjék 
maximumra a fiatalokat elérő Facebook-kampányokat, mire 
célcsoportjuknak hűlt helye maradt a legnagyobb közösségi oldalon. 
Miközben a legtöbb cég épphogy eljátszott az Instagram- és Snapchat-
stratégia gondolatával, addig bűnözői körök rég rátaláltak megfelelő 
hashtagekkel könnyű célpontokra: a sérülékeny, magányos, szorongó 
gyerekekre. Gyurkó Szilvia gyermekjogásszal, a Hintalovon Alapítvány 
gyerekjogi aktivistájával jártuk körbe az influencerek, vloggerek 
világának jogi és pszichológiai vonatkozásait.

Gyurkó Szilvia
gyermekjogász, gyerekjogi aktivista

// Hintalovon Alapítvány

Az influencerek világának jogi  
és pszichológiai vonatkozásai
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azzal a szülők, hogy a mai gyerekek már otthonosan 
mozognak az internet világában, gyorsan elsajátítják az új 
technológiákat, de attól, hogy valaki extrovertált alkat,  
és szuperül feltalálja magát egy helyzetben, még nem 
tekinthető felnőttnek. Nem elég érett és tapasztalt, hogy egy 
helyzet minden aspektusát átlássa, és vigyázzon magára.

Mit mondhatunk a lelki veszélyekről? 

Idén márciusban jött ki egy angol kutatás, mely a kamaszok 
legveszélyesebb alkalmazásaként határozta meg  
az Instagramot. Ennek egyik oka, hogy pont az én- és testkép 
szempontjából nagyon bizonytalan időszakban fogalmazza 
meg elvárásként a tökéletességet (trendi outfitek, tökéletesre 
filterezett szelfik, menő helyeken készült „spontán” képek), 
másrészt folyamatosan külső elfogadásra és megerősítésre 
sarkall követők és kedvelések formájában. Ez a kombináció 
nagyon komoly szorongással tudja eltölteni azokat a 
tinédzsereket, akik körül szűk a bizalmi, támogató háló  
a kortársak között és a családban.

Ebben a tökéletesen spontán világban 
mennyire képes egy fiatal elkülöníteni 
a szponzorált reklámot az organikus 
tartalomtól?

A 21. századi digitális érában a gyerekek belenőnek  
a reklámokba. Minden felületen hozzá vannak idomítva, 
hiszen a YouTube-on néznek mesét, weboldalakat 
böngésznek, mobilalkalmazásokkal játszanak. A szülők saját 
vérmérsékletük és érzékenységük szerint reagálják le, amikor 
a gyerek behozza a reklámot a családi kommunikációs 
térbe, például dúdolja a dalt, ismétli a szlogeneket, vagy 
rákérdez, hogy mit jelent egy-egy mondat. A gyerek tudása 
és felkészültsége a reklámokról a családban kezdődik azzal, 
hogy a szülők mennyire segítenek helyre tenni, hogy melyik 

üzenet miért ért el hozzá, és mi a célja ezzel egy marketing 
kampánynak. Ha ez hiányzik, akkor gyorsan kiszolgáltatottá 
válhat a gyerek akár egy tévéreklámnak, akár egy YouTube-
videós termékelhelyezésnek. A szülői háttér mellett pedig 
fontos lenne, ha az iskola is nagyobb hangsúlyt fektetessen 
a médiaoktatásra. A diákok többsége még mindig nem 
tanul vizuális kultúrával összefüggő ismereteket, mert nem 
kötelező, kevés a képzett pedagógus, elavult a tankönyv  
és a képzési metódus.
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Új irányok  
az oktatásban
Az újmédia oktatási vonatkozásai

Végy egy történelemtanárt, aki nem fél különcnek lenni,  
a hagyományos tanítói módszereket átformálni, a digitális világban 
edződött gyerekek számára is izgalmassá tenni a tananyagot. Mindezt 
fűszerezzük meg kellő nyitottsággal, humorral és odaadással, és máris 
megkapjuk Jocó bácsit, akinek gondolatait több mint 30 ezer ember  
követi a Jocó bácsi világa Facebook-oldalon. Balatoni Józsefet kérdeztük  
az újmédia oktatási vonatkozásairól és az influencer jelenségről.

Milyen környezetben élnek ma  
a gyerekek?

A mai gyerekek elég széles hátterű környezetből jönnek: 
egyre élesebb a szakadék a szegények és a gazdagok között, 
szinte nincs középréteg. A szülők sokszor erejükön felül 
próbálnak megadni mindent a gyereküknek, ami viszont 
pont az együtt töltött minőségi idő rovására megy. Sokszor 
tapasztalom, hogy nagyon ki vannak éhezve a mai gyerekek  
a szeretetre, a törődésre és az odafigyelésre.

Milyen digitális eszközöket alkalmazol  
a tanítás során annak érdekében,  
hogy a tanítványod bevonódjon?

Leginkább az okostelefonokat, hiszen az mindig kéznél van, 
és szinte mindenkinek van is, de a többiekkel együttműködve 
azok is tudnak dolgozni, akiknek nincs. Fontosnak tartom a 
digitális nevelést, és bár ez a generáció már ebbe nőtt bele, 
a közösségi oldalakon kívül nem nagyon tudják használni az 
internetet, a telefonjukat. A tanórán információkereséssel,  
házi feladatként online beadandókat kérve észrevétlenül lehet 
őket digitálisan nevelni.

A tanítványaid könnyen alkalmazkodnak 
ahhoz, hogy az óráidon élhetnek  
az okostelefonjaik adta lehetőségekkel?

Igen, ráadásul ez nem csak egy lehetőség, hanem kérem 
is őket a használatra. Egy-egy esetet leszámítva nem élnek 
vissza vele, nem kalandoznak fel a közösségi oldalakra munka 
közben, csak ha ez a feladat, mert ilyen is előfordul.

Tudatos kütyühasználónak tartod  
a tanítványaidat? 

A közösségi oldalakat és a játékokat remekül kezelik, de 
egyáltalán nem tudatosan, inkább ösztönösen. Másfelől 
nincsenek tisztában a digitális világ veszélyeivel, amire 
meg kell őket tanítani. Hosszú a folyamat, mire tudatos 
felhasználókká neveljük őket, amit nehezít, hogy sokszor  
a környezetükben sincsenek tudatos felhasználók. Éppen ezért 
rengeteget foglalkozunk azzal, hogy egyre tájékozottabbak, 
tudatosabbak legyenek a diákok, szülők és tanárok is.  
A Felelős Szülők Iskolája szervezésében a Momentán 
Társulattal a Rögtönzött szülői értekezlet előadásunkon külön 
blokkot szentelünk például az internetes zaklatás témájának.

Balatoni József
// történelemtanár
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A tanárnak van a legnagyobb felelőssége 
abban, hogy felhívja a diákok, szülők 
figyelmét az internet veszélyeire?

Nagy felelőssége van, de nem lehet csak a pedagógusok 
feladata. A szülőkkel, külsős szervezetekkel és az oktatási 
rendszer szereplőivel együtt, karöltve kell(ene) vállalni  
az edukálást. Gondoljunk csak bele, 2017-ben még mindig 
vannak olyan kollégák – akik elvből vagy az életkorukból 
kifolyólag – elutasítják, nem fogyasztják a digitális világot. 

Tanítványaid gyakran osztanak meg 
veled internetes élményeket? Például 
kedvenc bloggerük vagy vloggerük 
legújabb tartalmát?

Persze, mindig küldik, mutatják, hogy éppen ki a menő arc, 
hogy képben legyek. Tudják, hogy zavar, ha valamit nem 
tudok… (nevet) Tulajdonképpen folyamatosan látom  
a közösségi oldalakon, miket osztanak meg, kiket követnek, 

sokszor idéznek is tőlük, mesélnek róluk. Bevallom, néha azért 
sok, és ha valami nem tetszik, el is mondom a véleményemet. 

Melyik korosztályban kerül elő 
legkorábban ez a téma?

Én 10 éves kortól tanítom a gyerekeket, és már náluk is 
előkerülnek ezek a témák, ők is követik az influencereket. 
Náluk még a daltátogás (musical.ly) a menő, képesek órákig 
ilyen videókat nézni. Felnőtt fejjel kicsit értetlenül állok 
ilyenkor, mert eleinte még vicces, de a harmadik után sem 
lesz több zenére tátogásnál. Bár úgy tűnik, nem is várnak tőle 
többet a gyerekek.

Miért bírnak ekkora hatással  
az influencerek a fiatalokra?

Mert példaképek, akik olyan témákkal foglalkoznak, amik 
érdeklik a gyerekeket. Ők lehet, hogy annyit látnak belőle, 
hogy a vlogolás „poén”, de ha belegondolunk, tudatosan 
felépített kőkemény üzlet. Külföldi mintákat követnek, 
trendi témákat feszegetnek. Van olyan vlogger, aki minőségi 
videókat tesz fel, élvezhető és pozitív hatása van. Hihetetlen 
erő rejlik ebben, és sok alkotó tényleg edukációs, motiváló 
tartalmakat készít, ami szuper dolog. Sajnos azonban vannak 
silányabb darabok is, amelyek inkább roncsolják az agyat, 
a gyerekek viszont nem tudják kiszűrni az ilyen elemeket. 
Szerencsére az influencer közösség is elítéli a nem minőségi 
tartalmat gyártókat, így lassan kialakul ennek is egyfajta 
kultúrája. 

Van olyan tanítványod, aki blogol, 
vlogol? 

Vannak többen is, mert ma ez tényleg trendi. Sokan írnak jó 
cikkeket, profi videókat készítenek, és többekben már most 
megvan a tudatosság, hova akarják ezt kifuttatni. Én teljes 
mellszélességgel támogatom őket, segítek nekik, ahogy 



24 INFLUENCER magazin

tudok. Sokszor már az ötlet fázisában kikérik a véleményemet, 
több esetben lektorálásra is küldenek cikkeket. Ez szuper 
érzés, és így garantált, hogy minőségi munka kerül ki. Lehet, 
hogy ez a megoldás, ha egy szakértői szem segít ebben? Egy 
biztos, a vlogolást be kellene építeni a tananyagba,  
és fejleszteni ennek a kultúráját.

Egy-egy tartalom posztolásakor 
tudatában van annak a gyerek, hogy az 
bárki számára elérhető lesz? Fel vannak 
készülve a gyerekek arra, hogy ezreket 
engedjenek be a hétköznapjaikba?

Nincsenek felkészülve, mert nem tanítjuk meg őket. 
Gondolkodás nélkül live-olnak, osztanak meg fényképeket, 
videókat. Van, hogy egy több órás live videó abból áll, hogy 
ül a diák, néz, és várja a kommenteket. A hülyéskedésnek is 
van nagyon sok pedagógiai hozadéka, de annak nincs,  
ha valami értelmetlen és haszontalan. A fenti példából is  
jól látszik, hogy a fiatalok nem tudnak mit kezdeni az online 
térrel, és nincsenek tisztában a veszélyeivel. Próbáljuk  
felhívni a figyelmüket, de sajnos nem tudjuk őket minden 
percben kontrollálni. 

Egy idei kutatásból az alábbi 
megállapítás született: az általános 
iskolások közösségioldal-használatát  
a magyarok kétharmada ellenzi,  
de egyharmaduk örülne neki,  

ha a gyerekének egyszer lenne majd 
saját YouTube-csatornája, vlogja.  
Mit gondolsz erről?

Azt gondolom, hogy a gyerekek használják a közösségi 
csatornákat, mert nagyon jó dolgokat ki lehet belőlük hozni. 
Főleg akkor, ha ettől nő az önbizalma, megtanul még jobban 
kommunikálni, és felfedezi a világot. Egy a fontos: találja 
meg a saját énjét, stílusát, amiből aztán valódi értékek és 
értékes tartalmak születhetnek. El kell fogadnunk, hogy ez 
egy szakmává válik, ha elismerjük, ha nem. Az első cukrászra 
is biztos furán néztek, minek flancolja a süti tetejét, úgyis 
megesszük… Hagyjuk őket kibontakozni, és segítsük, 
támogassuk őket véleményekkel, kritikákkal, tanácsokkal.

Hagyjuk őket 
kibontakozni, és 

segítsük, támogassuk 
őket véleményekkel, 

kritikákkal, tanácsokkal.
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RÖGTÖNZÖTT  
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  
– Az internet lélektana
“Snapchat, Instagram, Facebook... Olyan nyelven és 
kifejezésekkel kommunikálnak, amihez még csak hozzá sem 
szagolunk – hangzik el az iskolában akár a tanáriban, akár  
a szülőin. Itt az idő, hogy másképp álljunk a fiatalokhoz,  
a kamaszokhoz“– fogalmaz Tibenszky Moni Lisa, a Felelős 
Szülők Iskolájának alapítója, a Momentán Társulat 
és Balatoni József, alias Jocó bácsi nevével fémjelzett 
Rögtönzött Szülői Értekezlet érzékenyítő iskolaszínházi 
előadás rendezője. 

Jocó bácsi az a tanár, aki nagy kanállal fogyasztja a netet, neki 
sokszor előbb mondják el a neten a lelki bajaikat, mint  
a folyósón. “Utána már örömmel beszélnek róla, csak teret 
és időt kell nekik adni. Nálam egy rendes szülői is 3 óra, mert 
mindenkivel külön beszélek. A srácoknak meg kell tanítani 
embernek lenni, mert keresik a választ, keresik azokat, akik 
meghallgatják Őket” – mondja Jocó bácsi.

“Három dolog ad keretet a nevelési stratégiámnak: a minden 
esetben és mindenre kiterjedő őszinte kommunikáció, a 
gyerek egyenrangú félként való kezelése és a bizalom. Amire 
a Rögtönzött Szülői Értekezleten számítani lehet: komfortzóna 
elhagyás, mini tréning, őszinteségi roham, megoldási 

képletek, gyakorlati megoldások »rendellenesen« működő 
gyerekekre, tanárokra, szülőkre” – összegzi Balatoni Jocó.

“A kamaszok a vloggerek, bloggerek tartalmait fogyasztják, 
keresik a példaképet. A közösség, a sport, az érzelmi 
intelligencia fejlesztése fontos, de leginkább elfogadásra 
vágynak. Az iskolaszínházi előadásunk egy erős felütés, 
hogy szülő, tanár és gyerek egymás felé forduljon” – foglalta 
össze Tibenszky Moni Lisa. “Kell beszélni tabu témákról 
is – internetes zaklatás, kiközösítés, csúfolás, cikizés –, 
érzékenyíteni kell a résztvevőket, melynek legjobb eszköze 
a humor. Ebben segít a Momentán Társulat, mert egy jó 
nevetés után megindulnak a szavak, néha a könnyek is.”

“Állandóan csak a neten lógnak, kockulnak.” 

2017. október 18. 18 óra

„Taníts szabadon, tanulj szabadon!”  
– Balatoni József, Jocó bácsi előadása

2017. november 4. 10 óra

Rögtönzött Szülői Értekezlet – érzékenyítő iskolaszínházi előadás  
a Momentán Társulattal Jocó bácsi világában

Helyszín: 

K11 , Művészeti és Kultúrális Központ, Budapest, Király utca 11.

Info: www.felelosszulokiskolaja.hu
Jegyvásárlás: www.jegy.hu
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Túl a 
celebeken 

Az elsők között fedezték fel a youtuberekben rejlő potenciált, 
2013 óta építenek influencer imidzseket, és sikeresen készítik 
fel a fiatalokat a márkákkal való együttműködésekre.  
A Special Effects Media csapata megteremti a közeget, ahol  
a tartalom-előállító és a hirdetői oldal közös célért dolgozhat. 
Szabó Gergő alapító-ügyvezetővel beszélgettünk.

Így működik 
az influencer világ

Az utóbbi egy évben milyen 
meghatározó változások voltak  
az influencer „piacon”? Mi lehet  
az oka ezeknek a változásoknak?

2016 októberében jelentősen megnőtt az érdeklődés az 
influencereken keresztüli kommunikációra a márkák részéről. 
A hirdetők közül néhányan ekkorra már túl voltak a sikeres 
kipróbálási fázison, és egyre többen látták, hogy a 30-35 év 
alattiakhoz – a televízióval ellentétben – valóban hatékonyan 
el lehet jutni az influencereken keresztül. A branded content 
új felületeken való használata és a videós tartalom szintén 
előretört az elmúlt egy évben, és nem utolsó sorban  
a marketingesek is belátták, hogy a fiataloknak új  
példaképei vannak: a youtuberek, akik nagyon meggyőző 
számokat produkálnak.

Volumenben láttok jelentős változást?

Igen, egyértelműen.

A megbízók jellemzően hogyan keresnek 
meg titeket? Kész koncepcióval vagy 

csak körvonalak vannak, és a koncepciót 
már az influencer javasolja?

A megkeresések részletessége vegyes, de azt tartjuk a 
leghatékonyabbnak, ha a koncepció kialakítását ránk bízza  
a hirdető. Ezt az influencer bevonásával, közösen alkotja meg 
legjobb tudása szerint a kreatív csapatunk, és teljes körű 
kampánymenedzsmentet végzünk, ami a megfelelő influencer 
azonosításával, kiválasztásával kezdődik. Nagyon fontos,  
hogy nemcsak a márka választja az influencert, hanem  
az influencer is a márkát, hiszen akkor lesz őszinte egy 
kampány, ha megtaláljuk ezeket az egyezéseket.

Mik a leggyakoribb félreértések  
a területtel kapcsolatban akár  
a megbízók, akár a szakma részéről?

Először is, hogy hagyományos marketing vagy celeb 
világgal megegyező felületként tekintenek a közegre. Ez egy 
teljesen más világ, ahol a nézőkkel való kapcsolat sokkal 
közvetlenebb, személyesebb, ezáltal hitelesebb, ugyanakkor 
érzékenyebb is. Nagyon fontos, hogy a márka értse, hogy 
amikor egy youtuberrel működik együtt, akkor nemcsak 

Szabó Gergő  
alapító-ügyvezető,  
// Special Effects Media
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az elérését vásárolja meg, hanem az is fontos, hogy olyan 
tartalom szülessen, amit a nézői elvárnak, és szeretni fognak, 
hiszen ettől lesz hatékony egy márkamegjelenés.

Egy másik előforduló félreértés pedig a szerzői jogi, 
tartalomjogi és hirdetésértékesítési jogi viszonyok meg nem 
értéséből fakad. A YouTube Certified, MCN menedzsment 
cégek (mint amilyenek mi is vagyunk) szerepe és bevonása 
a fentiek miatt is nagyon fontos, ellenkező esetben szinte 
biztosan jogok sérülnek, és futó kampányok kerülhetnek 
veszélybe.

Mit javasolnátok  
a megbízóknak, ha 
influencerrel szeretnének 
együttműködni? Milyen 
brieffel, induló büdzsével 
érdemes készülni? 

Fontos, hogy tapasztalt szakembereket 
keressenek meg, hiszen nekünk sokszor 
elég a célcsoport és a legfontosabb 
termék/márkaüzenetek ismerete, 
valamint az elérési cél. Ebből már 
tudunk hatékony kreatív koncepciókat 
fejleszteni, melyek alapvetően néhány 
százezer forinttól megvalósíthatók.

Mitől függ az ár, milyen 
összetevők játszanak 
szerepet?

Az ár elsősorban az adott YouTube-
csatorna elérésének függvénye: jelzünk 
egy minimum garantált elérésszámot, 
melyet beárazunk, és ha többet fut  
a videó, az már grátisz. Emellett 
szerepet játszhat a megjelenés jellege, például különbséget 
teszünk olyan hirdetői megjelenés között, ami kifejezetten  
az adott kampány céljára készült, valamint ha csak beépül  
egy adott témát egyébként is feldolgozó videóba.

Milyen határidőkkel érdemes 
számolni az influencerekkel való 
együttműködésekben?

Érdemes kicsivel több időt adni a hirdetési piacon  
egyébként megszokottnál, figyelembe kell venni például, 
hogy az influencerek nem napi nyolc órában dolgoznak  
az irodánkban, hanem akár még iskolába járnak.  
Alapvetően kéthetes átfutással stabilan tudunk létrehozni 
értékes kampányokat.

Mennyire jellemzők a kizárólagosságok 
a szerződésekben, mennyire mennek 
bele ebbe az influencerek, hogy akár egy 
évre elkötelezzék magukat egy márka 
mellett, akár csak egy adott iparágból?

A hosszú távú (iparági) kizárólagosságnak alapfeltétele, 
hogy az adott időszakban a megbízó aktívan foglalkoztassa 
a youtubert. A rendszeres partnerség esetén ez egy reális 
és kölcsönösen előnyös felállás. Ha jó tartalmakat kapnak a 

nézők, akkor megszokják és elfogadják az együttműködést, 
ezáltal hosszú távon pozitív érzelmeket fognak a márkához  
is társítani.

Mire lehet számítani az influencer 
“piacon” az elkövetkező néhány évben?

A youtuberek egyre profibbak lesznek, és ahogy egyre 
többen felismerik a platform erejét, meg fognak jelenni más 
felületről ismert tartalom-előállítók. A márkák még aktívabb 
jelenlétére számítok, ezért nagyon oda kell figyelnünk  
az influencerek hitelességére. Még inkább igyekeznünk 
kell a márkázott és nem márkázott tartalmak egészséges 
arányára az egyes csatornákon, valamint ügyelnünk kell arra, 
hogy olyan együttműködéseket hozzunk létre, amire büszke 
lehet a márka, az ügynökség, az influencer, és a nézőt is 
elégedettséggel tölti el.
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#01 

A vlogger és a celeb világ találkozása
Egyre több példát láthattunk celeb és influencer közti 
együttműködésre. Az egyik legnépszerűbb Viszkok Fruzsi 
sminkes videója, amit Kiss Ádám narrált. 

#02 

Az első magyar merchandise termék
Viszkok Fruzsi az első vlogger Magyarországon, aki egy 
céggel kollaborálva piacra dobta saját merchandise termékét. 
A Rossmann és Viszkok Fruzsi együttműködése így  
igazi úttörő.

#03 

600 000 feliratkozó
Dancsó Péter elsőként érte el a 600 000 feliratkozót 2017-ben 
a magyar youtuberek között. 

#04 

A TOP3 legértékesebb youtuber
A Forbes összeállította a legértékesebb youtuberek listáját, 
melynek élén a technológiai eszközöket tesztelő The VR 
csapata áll. Őket követi az egyedi arcjátékával ismertté vált 
Dancsó Péter és a paródiaduó PamKutya. 

#05 

Videós Gála
Idén először rendezték meg a Telekom Videós Gálát,  
ahol a hazai influencer világ szereplőit díjazták különböző 
kategóriákban. Viszkok Fruzsi, JustVidman, Radics Peti, 
CsChannel, AFK Légió, a The VR Tech csapata, Polla  
és Beniipowa kerültek ki kategórianyertesként. 

#06 

Youtuberek a Glamour-gálán
Idén először több youtubert is jelöltek a Glamour Women  
of the Year gálán. Az év közösségimédia-sztárja  
Karin Dragos lett.  

#07 

Instyle Style Award különdíj
A celebek világában is taroltak a vloggerek: 2017-ben Viszkok 
Fruzsi vihette haza az Instyle Style Award különdíját. 

#08 

PamKutya az élre tör
PamKutya megelőzte a Videómánia csatornáját,  
ezzel a legnagyobb elérésű YouTube-csatorna lett.

#09 

Despacito másképp
Augusztus elején elkészült a Despacito magyar paródiája,  
ami minden idők leggyorsabban növő nézettségét produkálta 
itthon: 1 nap alatt 1,5 millió megtekintést ért el. Szeptember 
elejére már közel 16 millió megtekintéssel büszkélkedhetett.

#10 

Celebből youtuber?
Istenes Bence youtuber lett? Az ismert műsorvezető 
elindította saját vlog csatornáját. Videói átlagosan  
már félmilliós megtekintésnél járnak.

HOT STORIES 2017: 
az influencer világ hírei
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Mesélj kicsit a kezdetekről: miért vágtál 
bele a vlogolásba? 

Még az egyetem utolsó évében fedeztem fel a YouTube-
on a sminkes videókat, és azonnal megbabonáztak. Szinte 
faltam az angol videókat a témában, és azt gondoltam, 
milyen jó lenne, ha én is ki tudnám így sminkelni magamat. 
Korábban egyáltalán nem érdekelt ez a világ, viszont volt 
kézügyességem, és imádtam festeni is, mindkettő jó  
alapot adott. Az egyetemi tanulmányaim befejezése  

után – az álláskeresés időszakában – hirtelen rengeteg 
szabadidőm lett. Akkor kezdtem el először csak 
szemfestéseket, majd komplett sminkeket készíteni 
magamon, egyfajta unaloműzésként. Eleinte a Facebookon 
mutattam meg az ismerőseimnek a munkáimat, majd  
később készítettem egy blogot, ahova mindig feltöltöttem  
az aktuális dolgaimat. A többi már történelem!

Tűzoltó leszel 
s youtuber! 

Fiatalok, népszerűek, százezrek nézik őket nap mint nap, 
de nem a tévében. Véleményvezérek, de viccesek, és 
értékes tartalmakat gyártanak. A vérükben van a videózás, 
magabiztosak, példaképek. Kik ők, és miért vágtak bele? 
Hogyan használják ki ismertségüket? Öt népszerű vlogger 
mesél a kezdetekről, a napi rutinról és a kőkemény üzletről.

Gondolta volna ezt bárki?

Sági Evelin (29)   
videoblogger,
// AvianaRahl#01

“Van egy saját 
műsorom, amiben lányos 
témákról beszélek, de ez 
nem a tévében látható, 
hanem az interneten!”

Mutatkozz be egy néninek!



33www.sakkom.hu

Mikor döntötted el, hogy te tényleg 
ezt szeretnéd csinálni?

Már az első pillanattól éreztem, hogy ez a tevékenység 
nekem való, ebben kiélhetem a kreativitásomat, 
alkothatok. Először írásban, fotókkal kiegészítve, majd 
később, mikor elkészítettem a YouTube-csatornámat, 
videókon keresztül beszélhettem. Korábban egy helyi 
televíziónál voltam hosszú évekig hírolvasó, így a kamera 
előtti beszéd nem esett nehezemre, bár tény, hogy az ott 
megkövetelt magatartást csak sokára tudtam levetkőzni: 
bátran, szabadon beszélni a kamera előtt, úgy, hogy meg 
is mertem mozdulni közben! (nevet) 

Mi a legfőbb motivációd?

Örömet lelni a munkámban, ami most a kreatív 
tartalomgyártás. Megtartani a szabadságot, ami ezzel  
a tevékenységgel jár, és felfedezni, megélni azt a 
rengeteg járatlan ösvényt, izgalmas pillanatot,  
amit a műfaj magában rejthet.

szeretek, és amiben jónak érzem magam, ráadásul nem 
kell megalkudnom magammal szemben.

Milyen gyakran készítesz 
tartalmakat? 

Hetente két videót töltök fel a YouTube-csatornámra,  
és átlagosan 4-5 fotót egy héten az Instagram oldalamra. 

Mennyi időbe telik egy-egy tartalom 
elkészítése?

Egy videó átlagosan 4-8 óra alatt készül el YouTube-ra 
feltölthető állapotban, de általában fázisokra bontom  
a dolgot: míg egyik nap zajlik a felvétel, a szerkesztést 
csak 2 nappal később kezdem el. A legextrémebb eset 
az volt, amikor egy versenyre készített videómat 3 teljes 
napig készítettem. Egy fotó elkészítése 30 perctől akár 
3 óráig is eltarthat, ez sok külső körülménytől függ, 
például hogy mennyit kell utazni egy helyszínért.

Figyelemmel kísérsz itthoni vagy 
külföldi influencereket?

Természetesen igen! Úgy gondolom, hogy minden 
videósról elmondható, hogy valaki hatására vágott bele 
ebbe a tevékenységbe. Nagyon sok embert követek,  
és a szórakozás mellett szakmai szemmel is értékelem  
a látottakat. Sokszor továbbgondolok egy témát,  
vagy éppen találok egy eszközt, amivel a tartalmaim 
minőségét fejleszthetem.

Van olyan vlogger, akire felnézel?  
Az ellenkezőjére is van példa?

Mindkettőre van példa. Nekem fontos, hogy valami 
plusszal távozzak egy videó megnézése után – 
adjon új tudást, élményt vagy motivációt. A magyar 
tartalomgyártók közül sokan negatív irányban feszegetik 
a határokat, és ez rajtam is lecsapódik, ha egy kalap  
alá vesznek velük, pedig csak a platform azonos.  
Bízom abban, hogy a nézőim érzik és értik a különbséget 
videós és videós között.

Mennyi megkeresést kapsz  
egy héten?

Hetente átlagosan 25-35 darab e-mail érkezik, ebből 
nagyjából tíz a közös munkára való felkérés, a többi 
sajtóanyag vagy meghívó.

Hobbinak vagy munkának tekinted a 
vloggerkedést?

Nagyon finom a határ a kettő között, egyszer az egyik 
érzés erősödik fel, egyszer a másik, de összességében 
már inkább a – legjobb értelemben vett – munka felé 
dől a mérleg. Azzal foglalkozhatok, amit a leginkább #02#03
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Mi alapján döntöd el, hogy elvállalsz-e 
egy felkérést?

A legfontosabb, hogy érdekeljen a téma és a lehetőség. Ha 
ezen a rostán átmegy a felkérés, akkor szinte biztos, hogy 
megfelel a másik legfontosabb követelménynek is, hogy 
illeszkedjen a csatornám világába. Előfordul azonban olyan 
is, hogy imádom a márkát vagy terméket, de olyan erős 
kampányt építenek köré, ami teljesen megfojtja azt  
a természetességet, amit én előnyben részesítek. Ilyenkor  
fájó szívvel ugyan, de határozottan elutasítom a felkérést. 

Mindig megjelölöd a hirdetéseket?

Igen, mindig!

Melyik a kedvenc élményed,  
amikor egy márkával dolgoztál  
együtt egy promócióban?

Az angol Lush márkával való együttműködésem a szívem 
csücske. Felejthetetlen élményeket kaptam, és mégis az egész 
természetes, közvetlen és inspiráló volt. Az együttműködés 
során teljesen szabad kezet kaptam, és azt gondolom, hogy 
ezért is lett az anyag nagyon sikeres – nem voltak erőltetett 
sémák, hanem csak tennem kellett a dolgom a legjobb 
belátásom szerint.

Mennyire tudod különválasztani  
a magánéletedet a munkától? 

A magánéletet a munkától élesen elhatárolom, azonban 
sajnos a fordítottja gyakran, olykor zavaróan megtörténik. 
Dolgozom rajta, hogy a kettőt teljesen külön tudjam kezelni. 
Nem egyszerű feladat, mert például egy romantikus sétán is 
belső késztetést érzek néhány fotó elkészítésére. Hiába, az én 
agyam már erre van beállva.

Volt már olyan, hogy idegesítettél  
bárkit a környezetedben  
a videózással, fotózással?

Igen, gyakran előfordult, főleg a tevékenységem elején 
nem értették a környezetemben élők, hogy mi a célom. 
Röviden nyugtáztam magamban, hogy ők erre nem vevők, 
és igyekeztem nem idegesíteni őket ezzel a továbbiakban. 
A családom kifejezetten nem szeretne megjelenni egy 
videómban sem, egyszerűen nem szeretik visszalátni  
magukat felvételeken.

Meddig tervezed csinálni  
a vloggerkedést? 

A YouTube attól szép, hogy kötöttségektől és korlátoktól 
mentes: amíg van mit mondanom, amíg tudok adni 
magamból, addig szívesen csinálom. 

Dancsó Péter (30)   
vlogger (saját bevallása 
szerint médiaprostituált),
// Videómánia

Miért vágtál bele a vlogolásba? Tudatos döntés volt?

Mindig is érdekelt a filmkészítés, gyerekkoromban filmrendező szerettem volna 
lenni. Most a saját videóimat rendezhetem, ráadásul a vlog egy olyan műfaj, 
amivel sok embert elérhetek.

Mi a legfőbb motivációd?

Minél több videót készíteni.

Milyen gyakran készítesz tartalmakat?

Heti egy-két videót készítek, de Instára csak akkor rakok ki posztot,  
amikor épp kedvem van.

Mennyi időbe telik egy-egy tartalom elkészítése?

Pár naptól pár hónapig terjedő időszakig tart egy videó elkészítése.

#02

“A konzervgyárban 
dolgozom!”

Mutatkozz be egy néninek!
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Béla   
// Pamkutya#03

Miért vágtatok bele a vlogolásba?

Az öcsém kezdte el egy másik magyar videós, FreddyD 
hatására, én néhány hónappal később csatlakoztam be, 
amikor láttam, hogy van rá érdeklődés. Tudatosság sok 
évig nem volt benne. Célunk az önkifejezés, a filmes 
ötleteink megvalósítása, és minél érdekesebb, minőségibb, 
egyedülállóbb videók készítése, amire büszkék lehetünk.

Hobbinak tekintitek vagy munkának? 

Jelenleg ez egy hobbi, amiből meg is tudunk élni. 
Szerencsére nem zárja ki egymást a kettő, és úgy gondoljuk, 
ez így is tud maradni.

Mennyire viszitek bele a magánéletet  
a munkába és a munkát a magánéletbe? 

Teljesen különválasztjuk a videózást és a magánéletünket, 

ráadásul mi álnéven, álruhában videóztunk eddig. Most kicsit 
lazítottunk ezen, de továbbra is védjük a magánszféránkat.

Mi a legfőbb motivációtok?

Talán az önkifejezés, nagyon jó érzés eltervezni egy videót, 
és utána azon dolgozni, hogy minél inkább megvalósuljon 
az elképzelés. Ez néhányszor sikerül, és olyankor nagyon 
elégedettek vagyunk, mert egyáltalán nem könnyű.

Milyen gyakran készítetek tartalmakat?

Elég rendszertelenül, nagyjából háromhetente készítünk 
tartalmat a YouTube-ra, de próbálunk nagyobb szabású 
videókat összerakni. A többi platform csak  
ezt a csatornát támogatja.

Mennyi időbe telik egy-egy tartalom 
elkészítése?

Egy kaland videó közel egy hét, egy paródia pedig egy 
hónap, de sok idő elmegy a gondolkodással is, ami nehezen 
számolható el időben. 

Mit gondolsz, miért nézik a videóitokat?

Próbálunk olyan videókat készíteni, amiket más nem,  
és sosem raboljuk a nézőink idejét.

Mit gondolsz, miért néznek téged  
a követőid?

Mert olyat tudok nekik nyújtani, amit más youtubertől nem 
kapnak meg.
 
Mi alapján döntöd el, hogy elvállalsz-e 
egy felkérést? Feltünteted,  
ha szponzorált tartalomról van  
szó a videódban?

Nagyon fontos, hogy az adott márka beilleszthető legyen  
a videóimba, és mindig megjelölöm, ha hirdetéssel 
találkoznak a nézőim.

Meddig tervezel videózni? Elképzelhető, 
hogy egyszer lesz „hagyományos” 
munkád?

A videókészítés mióta nem számít hagyományos munkának? 
Én mindig is videóztam, és mindig is videózni fogok!

“Vicces videókat és 
zeneparódiákat készítünk, 
amit nem a tévében, hanem  
az interneten lehet megnézni.”

#04#05

Mutatkozz be egy néninek!
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Van olyan itthoni vagy külföldi 
influencer, akit követtek? Akire 
felnéztek, vagy éppen ellenkező  
érzést vált ki belőletek?

A legmeghatározóbb ember, aki nagy hatással volt ránk  
az utóbbi években, Casey Neistat volt, ő szinte minden  
videóst inspirált, teljesen megváltoztatta a vlogolást magyar  
és világszinten is. Van olyan is, akinek szerintünk nem való  
a videózás, de összességében úgy érzem, hogy egy nagyon 
jó társaság jött össze, kevés az ellenségeskedés. Olyan is van, 
akivel tervezünk közös projektet, de ez mindig a valóélet-beli 
ismeretség után szerveződik. 

Melyik volt a kedvenc promóciós 
együttműködésetek? 

Nagyon szerettük a Coca-Cola hegymászós videónkat,  
a Mastercard óriás hóemberépítős projektet,  
valamint a Találkozás Ryan Reynoldsszal (Intercom)  
és a Meglepkék.hu kalandokat.

Mindig megjelölitek a hirdetéseket?

Ezeket nem nevezném hirdetésnek, de mindig megjelöljük, 
pontosabban elmondjuk a videóban, hogy melyik céggel 
működünk együtt.

Mennyi megkeresést kaptok hetente?

Ha a külföldi komolytalanabb megkereséseket is számolom, 
akkor hetente húszat. Komolyabból ötöt.

Mi alapján döntitek el, hogy elvállaltok-e 
egy felkérést?

Leginkább az a fontos, hogy jó videót tudjunk készíteni az 
adott együttműködésből, és hogy szimpatizáljunk a márkával. 
Természetesen a pénzügyi rész is számít, de egy jó ötletet akár 
ingyen is megcsinálunk, míg egy rosszat semmi pénzért sem.

Mi volt az a pont, amikor tudtátok,  
hogy ezen a pályán a helyetek?

Amikor megtalálod a közönségedet, akik a legidiótább 
ötletedet is szeretik nézni, az olyan jó érzés, hogy nem akarod 
abbahagyni.

Miért vágtál bele a 
blogolásba, vlogolásba?

17 éves voltam, amikor felfedeztem, 
hogy léteznek a neten sminkes videók. 
Akkor kezdtem el követni Dulce 
Candyt, akinek annyira megtetszett 
a személyisége, hogy mindenképp 
hasonlítani akartam rá. Az ő példájára 
kezdtem el blogot írni, majd három év 
után feltöltöttem az első videómat is. 

Mikor döntötted el, hogy 
tényleg ezt szeretnéd 
csinálni? 

Nem tudnék egy adott pontot kiemelni, 
ez inkább egy lassú folyamat volt.  
Egyre inkább élveztem a szabadságot  
és a pozitív visszajelzéseket. Amikor 
mindez anyagilag is megtérült, már nem 
kellett gondolkodnom, hogy folytassam  
a videózást, vagy keressek inkább  
egy irodai melót.

Mi a legfőbb motivációd?

Nagyon élvezem, hogy egyre több olyan 
dologban próbálhatom ki magam, ami 
kívül esik a komfortzónámon. Szeretem, 
hogy feszegethetem a határaimat,  
és nincs semmi korlát arra vonatkozóan, 
hogy miről beszéljek.

Viszkok Fruzsi (23)   
vlogger#04

“Videókat készítek az internetre. 
Többnyire minél gyorsabban 
megpróbálom letudni a választ, 
és reménykedek, hogy nem 
kérdez vissza.”

Mutatkozz be egy néninek!
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Milyen gyakran készítesz 
tartalmakat?

Heti két videót készítek YouTube-ra, kedden 
és szombaton. Instagramra és Facebookra 
pedig igyekszem napi szinten posztolni  
egy-egy képet.

Mennyi időbe telik egy-egy 
tartalom elkészítése?

Videóknál nagyon változó: kettő-három óra 
alatt megvan egy olyan típusú, amikor csak 
leülök, és beszélek a kamera előtt, mert nincs 
sok utómunka. Egy hosszabb időtartamot 
felölelő vlog vágása nagyjából hat órát  
vesz igénybe.

Milyen gyakran kapsz ajándékokat?  
Mi alapján döntöd el, hogy ezeket  
a követőidnek is megmutatod-e?

A videóim témáiból adódóan ez elég gyakori, nagyon sok 
olyan videóm van, amiben különböző termékeket mutatok 
meg. Az ajándékokat Insta Story-ban szinte kivétel nélkül 
megmutatom, és ha valami nagyon tetszik, akkor akár  
a videómba is beleteszem.

Mit gondolsz, miért néznek téged  
a követőid?

Könnyen tudnak velem azonosulni, és a videóimon keresztül 
úgy érzik, mintha egy barátnővel beszélnének.

Van olyan itthoni vagy külföldi 
influencer, akit követsz, akitől  
tanulni tudsz?

Főként külföldi youtubereket követek, akiktől mindig 
lehet ötleteket ellesni, és ezeket igyekszem utána a saját 
stílusomhoz formálni. Nagy kedvenceim Estée Lalonde  
és Jenn Im.

Melyik volt a kedvenc márka 
promóciód? 

A Kincsem című film megjelenése előtt lehetőségem 
volt elmenni a Kincsem Parkba, ahol 10 év után újra 
lovagolhattam, és beszélgethettem a filmben közreműködő 
egyik idomárral. Ez az együttműködés nemcsak nagy élmény 
volt, hanem egy nagyon izgalmas tartalmat tudtam adni 
a nézőimnek. Külön tetszett, hogy a reklámügynökség 

nyitott volt az ötletemre, akik eredetileg egy teljesen más 
koncepcióval kerestek meg.

Mindig megjelölöd a hirdetéseket?

Igen, igyekszem ezeket nyíltan kezelni, mert ezt a nézők  
is értékelik.

Hetente mennyi megkeresést kapsz?

Nagyjából öt-tíz komolyabbat, ami nem arról szól, hogy egy 
ingyen termékért cserébe gyártsak videót, képet és minden 
elképzelhetőt.

Mi alapján döntöd el, hogy elvállalsz-e 
egy felkérést?

Fontos, hogy passzoljon hozzám, ne egy számomra abszolút 
irreleváns téma legyen. Az is fontos, hogy milyen az ügyfél 
hozzáállása, mennyire ad szabad kezet, és mennyire ad  
a véleményemre.

Tervezed, hogy egyszer te is belépsz  
a „hagyományos” munka világába?

Ameddig csak lehetséges, szeretnék a YouTube-nál 
maradni. Jelenleg nem is tudom elképzelni, hogy bármilyen 
hagyományos munkát végezzek.

Mit gondolsz a magyar influencerekről? 
Követed a munkásságukat?

Igyekszem képben lenni, hogy ki mit csinál, szerintem 
mindenkitől láttam legalább egy-két videót. Nagy kedvencem 
például a PamKutya, JustVidman és AvianaRahl. Több 
emberrel is jó barátságba kerültem, Csecse Attilával például 
rendszeresen készítünk közös videókat is.

#05

“Nagyon élvezem, hogy 
egyre több olyan dologban 

próbálhatom ki magam, ami 
kívül esik a komfortzónámon.”
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Csecse Attila (22)  
vlogger#05

Hogyan és minek  
a hatására indultál el  
ezen az úton?

Mielőtt elkezdtem videózni – nagyjából 
3 éve –, rengeteg könyvekről szóló 
videós csatornát néztem napi szinten. 
Egyszer csak megkérdeztem magamtól, 
hogy miért ne próbálhatnám ki én 
is? Így hát belevágtam! Már az elején 
elhatároztam, hogy rendszeresen, 
minimum hetente egyszer posztolok,  
és ezt azóta is tartom.

Volt valamilyen nehézség, 
ami szembejött veled az 
elején?

Eleinte nagyon furcsán éreztem magam 
a felvételek alatt. Bezárt ajtók mögött, 
egyedül egy szobában hangosan 
beszélni a kamerába kicsit szokatlan volt 
elsőre. Azóta teljesen hozzászoktam,  
és velem együtt a családtagok is.  
Muszáj volt nekik!

Mennyire viszed bele 
a magánéletedet a 
munkába és a munkát a 
magánéletbe? 

A videózás a magánéletemben eléggé 
megjelenik. Az anyukám, a tesóm és  
a macskám is elég gyakran szerepelnek 
a videóimban, és hasonló lelkesedéssel 
olvassák a videóim kommentjeit, 
mint én. A barátaimmal is nagyon 
sokat szoktunk erről beszélni, ők nagy 
videónézők, és közülük sokan  
videóznak is.

Mi a legfőbb hajtóerőd?

Az a legfontosabb, hogy a követőim 
szeressék, amit csinálok.

Mit gondolsz, miért 
néznek téged a követőid?

Remélem azért, mert viccesnek  
tartanak – legalábbis próbálok  
az lenni –, és mert tudnak nevetni a 
szerencsétlenkedéseimen. Igyekszem 
a követőimmel közvetlen kapcsolatot 
tartani, és folyamatosan bevonni őket.

Milyen gyakran készítesz 
tartalmakat? 

YouTube-ra heti rendszerességgel töltök 
fel videókat, minimum egyet, de néha 
a kettő is összejön. Most rá vagyok 
kattanva a „jelenetes videókra”, ezeket 
kicsit nehezebb kitalálni és felvenni, 
ezáltal több időt vesznek igénybe. 
Instagramra minimum háromszor 
posztolok egy héten, de inkább többet, 
mint kevesebbet.

Mennyi időbe telik egy-
egy tartalom elkészítése?

Egy napot simán elvesz, hiszen egy 
jelenetes videó elkészítése kb. 2-3 órát 
vesz igénybe. Olyan is van, hogy a videó 
első felét felveszem, és csak másnap  
a második felét. A vágásban lassú 
vagyok, de amúgyis időigényes, nekem 
5-6 óra. Ezek előtt van a kitalálás, 
ötletelés szakasz, és én nagyon sokat 
szoktam egy-egy videón gondolkozni.

Mi alapján döntöd el, 
hogy elvállalsz-e egy 
felkérést?

Egyből az jut eszembe, hogy  
a nézőimnek mennyire tetszene, 
mit váltana ki belőlük, és hogy ad-e 
számukra valami pluszt. Emellett számít, 
hogy mennyire jó az ötlet, és mennyire 
illik bele a csatornámba. 

Mindig megjelölöd  
a hirdetéseket?

Igen, megjelenítem leírásban vagy 
magában a videóban.

Melyik volt a kedvenc 
felkérésed/kampányod,  
és melyik a favoritod  
a saját tartalmaid közül?

Az egyik kedvenc felkérésem volt, 
amikor Berki Krisztián olimpikonunkkal 
készült videó, és nekem is különböző 
gyakorlatokat kellett megcsinálnom. 
Higgyétek el, nagyon ügyes voltam!  
A sajátjaim közül pedig azokat szeretem 
a legjobban, melyekben a történeteket 
rajzolva jelenítem meg.

Van olyan akár itthoni, 
akár külföldi videós, akit 
figyelemmel kísérsz, és 
ihletet nyersz a videóiból?

A külföldiek közül Liza Koshy, 
SuperWoman és Miranda Sings  
a kedvenceim. Őket szinte mindennap 
nézem. Egyébként a napjaim elég  
nagy részét kiteszi az, hogy videókat 
nézek, inspirálódom, és természetesen  
a magyar videósokat is követem,  
a legtöbbjükkel pedig tartom  
is a kapcsolatot.

“Fiataloknak – és természetesen 
minden más korosztálynak 
is – próbálok szórakoztató 
tartalmakat előállítani.”

Mutatkozz be egy néninek!
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HA ÖN
HR SZAKEMBER

VAGY VEZETŐ,
OLVASSA A

HRPWR.HU-T ÉS
A HÍRLEVELÉT!

HR FORTÉLYOK
VEZETŐKNEK
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NYISD KI A SZÁDAT 
SZÁNKAT!
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