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Mit jelent a hírnév?  

Mióta vannak sztárok?  

Első színház Kr.e. 1500 ősi Egyiptom. 

 
Ez  Kr.e. 5. század Ókori Görög 

színház 

Forrás: Cinti blogja  

Cinti shoes blogger 

 

 

 

 

 



Római színház Aries Franciaország  

Kr.e. 1.századból 

 

 

 

A császárok hírnevét erősítették 

Középkori színház Anglia 

 

 

 

 

A város ismertségét növelték 



Gond volt a távolság 

 

Hány színház lehet Mo-n? 

 

     több mint 100 színház ! 

 

 

 

Jött a film!                       Ki lesz sztár? 

Tömeges ismertség, tehetség az alapja a hírnévnek  



Sir Anthony Hopkins 

 

Gazdagodtak ők  
 
és a filmstúdiók!!!  

Michael Douglas 

Denzel Washington 

Hollywoodi korszak 



A televízió behozta őket a szobánkba, 

konyhánkba ..és 

 

Kialakulhatott az egyoldalú  napi kapcsolat  

Lehetett másolni:  divat 

   étkezés 

   sport 



Hollywood és más filmstúdió, színház, TV műsor  

SZTÁRSÁGHOZ 

jellemző: 

1. Alkotó gárda  

Nagy stáb: írók, forgatókönyvíró,  rendezők, operatörők, 
producerek, jelmez tervező, zeneszerző, trükk mester, 
gyártásvezető, színésztársak 

2. Sok csatornán megjelennek  

– színház, film, TV 

3. Tőke 

Nagy költség          remény nagy bevétel 

 

4. Forgalmazó cégek – biztosítják, hogy sok országba 
eljusson  költség ?  Bevétel? 

 

 



 

 

 

 

 

 

A laptop az internet az asztalunkra is költözött: 

korlátlan lehetőségek nyílnak a médiában  

megszerzett népszerűség kiterjesztésére és   megerősítéséire 

 

 

 

  



A sztárok a hírességek elitjét képviselik,  

Ismertségük jellemzően  

kiemelkedő teljesítményen alapul,  

népszerűségük pedig átfogó, 

gyakran globális, 

 

A különböző offline, online és non-média 
megjelenések tudatos menedzselése ma már 

elengedhetetlen feladat a jobb láthatóság 
megteremtéséhez a sztársághoz!!!!!!! 

 



És akkor az internetnek köszönhetően  jönnek az 

influencerek 

többnyire a saját otthonukban rögzített digitális 

tartalmakkal válnak ismertté,  

 

Hétköznapi  problémákról, örömökről 

 

Az adott korosztály  nyelven beszélnek, 

beszélgetnek 

 



Hétköznapi témák: 

 



 



 



 

vloger– 503 videó 

 megtekintés közel 350 millió,  

követő több mint 1 millió 

Ez a twitter 

képe  

Dezső Bence 



 



zenecsatorna  

127 videó  

megtekintés több mint 320 millió  

feliratkozó 614 ezer 

Péter Gergely  



 



Mi a vonzerő? 
Olyanok mint ti…olyannak látszanak mint ti… 

 

Ti gondjaitokról beszélnek a ti nyelveteken 

 

 

Könnyebb tőlük tanácsot elfogadni, mint a 

családtól, tanártól, iskolatárstól…. 

 

Nézni őket olyan mint egy jó baráti beszélgetés 

 

Többet vagyunk velük mint bárki mással   

 





Ott él velünk, 

Ott van a zsebünkben… 

 

Vagy mi az övében??? 





Miért csinálja ezt az 

influencer ? 
 

Pillanatnyi öröm ? 

 

4-5 év kitartó munka eredménye és…. 



Az influencer tehát képes: 

 hatást gyakorolni: 

 vásárlás előtti döntésünkre: 

 mit együnk 

hogy öltözködjünk…. 

mivel töltsük el az időnk 

Mit sportoljunk 

Milyen zenét hallgassunk…. 

 

 

 



Szintén több csatornán van jelen 
 

Youtube 

Facebook 

Instagram 

Blog 

 

 



Miért jó ez neki  ? 



  
Jelenleg az Audi ,  Retro reklámarca autót is kapott. 

 

Vállalkozóként több új teát hozott létre. 

 

A médiában akar dolgozni 

 

Ezért HBO reklám szöveget mond könnyedén  

             már csapat van mögötte!!!!! 

 
 



*

2015 DM reklám arc és Facebookon hírdet  

2017 Rossman reklám arc 

 



Palvin Barbara 
 

 

13 évesen már modell 

…számos világcégnél modell 

18 évesen Chanel show-t nyít  

19 évesen  első magyarként a L’Oreal Paris nagykövete lett 

 Több neves divatcégnek is arca: Victoria's Secret PINK, Bel Air, Ray 
Ban, Milly by Michelle Smith, United Bamboo, Magenta, 
 

 

 

 

2019-ben első magyarként a Victoria's Secret 
angyala, azaz a márka hivatalos modellje lett 
 
 

  





A márka értékesítők kialakult szempontok alapján 
választanak 

Magyarországon 

 a nano influencerek akiket 1-10 ezer fő követ 

Mikroinfluencer                  10-100nezer fő 

Megainfluencer                   300 ezer fő felett 

 

Az online térben lévő aktív cégek 86 százaléka 
használ influencereket,  



Miért lesznek véleményvezérek? 
 

 

Ez a munkájuk  

 

pénzt – esetleg dicsőséget szereznek 

 

Mint a sztárok ! 

 



Ne menjenek influencernek!! 

A Gazdasági és Versenyhivatal szerint lejárt a 

türelmi idő – 2019 nyár 

 

 

Fel kell tüntetni,  hogy reklám!! 




