
Minden marketinges 
hazudik

sztorizik

Hazug marketingesek.indd   1 2011.03.30   10:20:14



Seth Godin

Minden marketinges 
hazudik

sztorizik

Egy jó történettel minden eladható

Hazug marketingesek.indd   3 2011.03.30   10:20:20



A fordítás alapja:
Seth Godin: All Marketers are Liars Tell Stories: The Power of Telling 
Authentic Stories in a Low-Trust World, Penguin Group (USA) Inc.,  
New York, 2009
All right reserved

© Seth Godin, 2005, 2009

Fordította © Nagy Marcell, 2011

Szerkesztette: Koncz Gábor

Borítóterv: Tabák Miklós

HVG Könyvek
Kiadóvezetô: Budaházy Árpád
Felelôs szerkesztô: Török Hilda

ISBN: 978 963 304 050 8

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos rep-
rodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel 
– elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye 
nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2011
Felelôs kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai elôkészítés: HVG Press Kft.

Nyomás: Akadémiai Nyomda Kft., Martonvásár
Felelôs vezetô: Ujvárosi Lajos

Hazug marketingesek.indd   4 2011.03.30   10:20:20



Ajánlom ezt a könyvet Alexnek, Monak és édesapámnak,
és persze Helene-nek,  

akivel életem legszebb történetei váltak valóra.

Hazug marketingesek.indd   5 2011.03.30   10:20:20



TARTALOM

ELÔSZÓ 17

A LÉNYEG 21
Kezdetben vala a mese... 22
Mindannyian becsapjuk magunkat 23
Georg Riedel hazugsága 24
Hazudós barátaim 27
Vágyaink és szükségleteink 29
A menô Puma cipô 30
Milyen a jó sztori? 32
Telemarketinges rémtörténet 36
A Kiehl’s sikertörténete 38
A marketingesek cinkosai 41
Nem is hazudnak a marketingesek! 42
Hát nem a hazugságról szól ez a könyv? 43
A marketingesek felelôssége 44

MI A MARKETING? 46
Mennyire számít a marketing? 46
Az aranykorban, no meg elôtte és utána 48
A marketing nagy titka 52
Hogyan mûködik a marketing?  
(Már amikor mûködik...) 53

Hazug marketingesek.indd   7 2011.03.30   10:20:20



Van, ami nem a mi dolgunk  
(Mert az emberi figyelem véges)  55
Van, ami nem a mi dolgunk  
(Mert nem mi vagyunk a mûsorvezetôk) 57
Van, ami nem a mi dolgunk  
(Mert változik a világ) 59
Egy termék életútja napjainkban 60

1. LÉPÉS: IGAZÍTSUK TÖRTÉNETEINKET  
A FOGYASZTÓK VILÁGKÉPÉHEZ! 65
Mindenki csak azt akarja 65
Két definíció + egy stratégia 67
Minden mókus szereti a mogyorót 69 
Azt mondják, ízlésekrôl nem szokás vitatkozni... 70
Milyen színû a szemüveged? 72
Hogy mit látunk, azon múlik, kik vagyunk 73
Pillanatfelvételek egy világképrôl 75
Ezerféle világkép 76
A keretek ereje 79
Amikor feltárul az ajtó 81
Új embert a változások élére 81
Angyalok és ördögök 85
Gabonában az egészség? 87
A figyelem, az elôítélet és a nyelvezet 89
George Carlin 93
A kezdeti rajongók és a követôk 94

Hazug marketingesek.indd   8 2011.03.30   10:20:20



Kisebb, mint a világ 97
Vannak-e csengôk New Hampshire-ben? 98
Mese a fognyûvô manócskáról 98
Egy világkép még nem közösség 100
Hol találjuk a következô menô világképet? 101
A legfontosabb világkép (legalábbis számunkra) 102
Még két fontos világkép  104
Ágyazzuk megfelelô keretbe! 106

2. LÉPÉS: LEGYÜNK ÚJSZERÛEK!  109
Hogyan mûködik az agyunk? 110
Különbségeket keresünk  
(A béka és a légy meséje) 112
Ok-okozati összefüggéseket keresünk  
(A hibás iPodok legendája) 114
Jóslásokba bocsátkozunk (Találgassunk!) 116
A kognitív disszonanciára hagyatkozunk  
(Azok a gyûlölt politikusok...) 117
Azt kapjuk, amit elvárunk 118

3. LÉPÉS: GONDOLJUNK ARRA, MINDEN  
AZ ELSÔ BENYOMÁSSAL KEZDÔDIK! 120
Egy-egy történetre alig jut idô 120
Vegyük szemügyre ezt a képet! 121
Az elsô pillanatfelvétel 122
Az elsô benyomás, ami nincs 125

Hazug marketingesek.indd   9 2011.03.30   10:20:20



A tévhitek ránk is vonatkoznak 128
Az újrafeldolgozott hulladék mítosza 129

4. LÉPÉS: TALÁLJUNK KI HITELES TÖRTÉNETEKET! 131
Ki a marketinges? 131
Kik vették meg ezt a könyvet? 132
Történetek az internet korában 134
Ki akar az Egyesült Államok elnöke lenni? 135
Fogyasztók, akiknek mindenük megvan 137

PÉLDÁK: HOGYAN ALAKÍTSUNK EGY TÖRTÉNETET  
A FOGYASZTÓK VILÁGKÉPÉHEZ? 141
„A házi koszt egészségesebb az egész családnak” 141
„Azért veszek fehérnemût, hogy szebbnek  
érezzem magam” 144
„A kereskedôknek egy szavukat sem hiszem” 145
„Jobb a sushi, ha japán a szakács” 147
„Szeretem Seth Godin könyveit” 149
„Megvannak a saját beszerzési forrásaim” 150
„Az Amazon vevôszolgálata a legjobb” 151
„Az organikus eredetû étel jobb” 151

ZÁRÓJELBEN: CSIRKEFOGÓK, CSALÁSOK ÉS CSAPDÁK 155
Helló, itt Dave beszél! 157
Igaz hazugságok... 158
…és gonosz csalások 160

Hazug marketingesek.indd   10 2011.03.30   10:20:20



Dühös vagyok 162
Az ígéret szép szó 164
A hazug embert könnyû utolérni 164
Akinek a szeme sem áll jól 165
Igazság és szépség 166
Az orvosok kedvenc cigarettája 168
Nôk a mikrobuszban 169
Marketinges vagyok, nem szerzetes 172
A Tonkini-öböl 173
Nem is meztelen a császár! 175

5. LÉPÉS: ÜGYELJÜNK A RÉSZLETEKRE! 179
Közvetlen kapcsolatok nélkül nem  
változtathatunk az elôítéleteken 179
Történeteink végsô formáját elôször  
magunkban alakítsuk ki! 180
A történet terjedjen ki minden részletre! 181
...és a történet ott van minden autóban 182
A szójasüti stílusa 184
Az elolvadt fagylalt esete 186
A szkeptikus vásárló és az érzések  
kombinációja 189
Ugyanaz van minden sikertörténet mögött 191

VERSENYFUTÁS A SIKERTÖRTÉNETEKÉRT 193
Saját történetet minden fogyasztónak! 193

Hazug marketingesek.indd   11 2011.03.30   10:20:21



Bush köpönyege 195
Akik csak ránk várnak 196
Egy közösség részei 198
Párhuzamos világok 200

EMLÉKEZETES  ÉS EREDETI TÖRTÉNETEK  201
A rút kiskacsa és a feltûnô szépség 201
Csorda „lila tehenekbôl” 203
A szélsôségek védelmében 203
Menjünk el a végletekig!  
(Miért mennek el szavazni az emberek?) 204
Menjünk el a végletekig!  
(Mi is a címe ennek a könyvnek?) 205
Ha a tehén nem ad tejet  
(Amikor a sztori nem igazán nyerô) 206

1. AJÁNDÉKFEJEZET: KEZDÔ ÉS PROFESSZIONÁLIS 
TÖRTÉNETMESÉLÔK 209
Izmozás az autóval 209
Jackson Diner 210
Az Avalon-élmény – egy zseniális trükk 212
A korrekt és kiegyensúlyozott hírcsatorna 213
Enni járunk-e az étterembe? 216
A mûholdas rádió értékesítése 217
Marketingutazás 220
A romantika ereje 221

Hazug marketingesek.indd   12 2011.03.30   10:20:21



A fájlletöltôk veszik a legtöbb lemezt? 223
A Goodyear-léghajó 224

2. AJÁNDÉKFEJEZET: EZER APRÓ CIKK 226
Termékeny talaj 226
Változó világképek 228
Egyszerû dolgok bonyolult sorsa 229
Régi történetek 231
Magyarázom a bizonyítványom 232
A csôd négy oka 234
Újra itt a „lila tehén”! 236
A marketing nem mankó 238
A Google AdWords és a helyes világkép 238
Oximoronok 239
Barát vagy ellenség? 241
Védj meg! 242
Vásároljunk tevét! 244
Oximoron nélkül nehezebb 247

GONDOLJUK VÉGIG! 248

ÚTRAVALÓ  251

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 253

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 255

Hazug marketingesek.indd   13 2011.03.30   10:20:21



Nem elég, ha tényeket mondunk,
az emberek a sztorira kiváncsiak.

A jó történet
megjegyezhetô,
összefüggô és  

eredeti.

Csak annak mondjuk el, aki szívesen meghallgatná!

A marketing a világ leghatékonyabb fegyvere.  
Használjuk felelôsséggel!

Éljük át, amit mondunk!
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ELÔSZÓ

Mindannyian hiszünk olyan dolgokban, amelyek nem 
igazak.

Vagy hadd mondjam másképp: vannak dolgok, 
amik csupán azért igazak, mert hiszünk bennük.

Ebben a könyvben megfogalmaztam néhány olyan 
alapgondolatot, amelyek politikusokat juttattak a csúcs-
ra, jótékonysági ügyeket mozdítottak ki a holtpontról, 
több millió dollár profitot termeltek, és mozgalmak zász-
lóbontását segítették. Arról nem is szólva, hogy állást, 
emberi kapcsolatokat, hasznos ismeretségeket is szerez-
tek mindazoknak, akik hittek ezekben a gondolatokban.  
A könyvben megfogalmazott javaslatok a világon min-
denhol mûködnek, mert az emberi viselkedés alapvetô 
szabályait írják le, amelyekkel személyesen vagy cége-
inken keresztül állandóan szembesülünk.

A könyv elsô felének tartalmát így tudnám össze-
foglalni: azt hisszük el, amit el akarunk hinni, és amit 
elhiszünk, az önmagát beteljesítô jóslattá válik.
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Ha elhisszük, hogy a drága bor jobb, akkor tényleg 
jobban ízlik. Ha úgy gondoljuk, hogy az új fônökünkkel 
hatékonyabban tudunk együtt dolgozni, akkor csak-
ugyan így lesz.

Ha megbízunk egy autómárkában, nagyobb meg-
elégedettséggel vezetjük majd az új kocsit.

Mindez egyértelmûen hangzik. De ha ez tényleg 
így van, miért hagyják mégis olyan sokan figyelmen 
kívül? Nemcsak fogyasztók, de marketingesek és poli-
tikai vezetôk is.

Amikor az alapvetô szükségleteinket kielégítettük, 
már csak azt vásároljuk meg, amire vágyunk. Vágya-
ink azonban bonyolult, nehezen felfogható módon szü-
letnek. Ezért olyan óriási kihívás a marketing.

A könyv második felének tartalma így foglalható 
össze: amikor olyan emberekkel akarunk elhitetni vala-
mit, akik hallgatnak ránk, hajlamosak vagyunk légbôl 
kapott történeteket is kitalálni, sôt akár hazudni.

Ez korábban tényleg mûködött. Joe McCarthy szená-
tort az tette ismertté, hogy kommunista fenyegetésrôl 
hazudozott.1 Az ásványvízgyártó cégek úgy termeltek 
profitot, hogy lényegében alaptalanul állították, hogy 

1  Joe McCarthy (1908–1957) amerikai szenátor nevéhez fûzôdik a „mccart-
hyzmus” ideológiája, amelynek célja a kormány soraiba férkôzött „kommu-
nista ügynökök” boszorkányüldözés-szerû leleplezése volt. (A ford.)
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vizük a fejlett országokban is egészségesebb a csap-
víznél.

Hazudni azonban ma már nem érdemes. Ha törté-
neteink nem állják ki az igazság próbáját, lebukunk. 
Tényleg hamarabb utolérnek, mint a sánta kutyát.

Egy párt számára csábító perspektíva népszerû 
politikust indítani valamely magas pozícióért, de ha 
nem mond igazat, mindenki rájön. Az egekig ma-
gasztalni egy terméket vagy szolgáltatást szintén 
nem nehéz, de amikor az emberek beszélnek róla, ki-
derül az igazság.

Ez a könyv egyike a legfontosabbaknak, amiket 
valaha írtam. Az igazság két oldaláról szól: az egyik 
márkákat, vállalkozásokat, politikusokat tett naggyá, 
a másikat azonban szinte soha nem hozzuk szóba.

Remélem, sokan a következô kérdéseket fogják fel-
tenni maguknak, miután a kötetet elolvasták: „Mi az 
én sztorim? Hihetô-e? Igaz-e?”

Nap mint nap látjuk, hogy nagy múltú márkák 
pusztán azért mennek csôdbe vagy tûnnek el az érdek-
telenség mocsarában, mert nem keresnek választ ezek-
re a kérdésekre. Jobb sorsra érdemes cégek küzdenek 
a túlélésért, mert kizárólag a termékre koncentrálnak, 
és elfelejtenek egy jó sztorit költeni hozzá. Ez súlyos 
hiba. Mindenképpen szakítsunk idôt arra, hogy hihetô 
történettel álljunk a világ elé.
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A sors furcsa fintora, hogy ezt a hibát magam is el-
követtem. Elôször azzal a címmel adtam ki ezt a köny-
vet, hogy Minden marketinges hazudik (All Marketers 
are Liars). Ez elôítéleteket szült, sokan azt hitték, hogy 
a marketingeseket rossz embereknek tartom. Persze, 
aki végigolvasta, az láthatta, hogy ezt nem így gondo-
lom. De sokan bele sem néztek, mert nem volt jó a kö-
rítés, rosszul kezdôdött a sztori, már az elején lelôttem 
a poént. Ez nagy hiba volt.

Nem gyakran kapunk második esélyt. Egészen bele-
borzongtam, amikor a kiadóm azt javasolta, hogy pró-
báljuk meg másképp tálalni a könyvet, és még különö-
sebb érzés fogott el, amikor láttam, hogy ez bejött. 

Nem mindegy, mit, hogyan tálalunk. Ha a körítés, 
ha a sztorink nem elég hatásos, rukkoljunk elô egy 
másikkal!

Találjunk ki egy mûködôképes történetet, és tölt-
sük meg élettel! Legyen igaz, hihetô és ellenôrizhetô! 
A marketingesek sztoriznak. Hazudni csak a vesztesek 
szoktak.

Seth Godin
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A LÉNYEG

Nem akarom elmondani az igazságot.
Inkább elmesélek egy történetet. Arról szól, hogy 

a marketingeseknek miért kell a csupasz tényeken kí-
vül az emberek világképéhez illô történeteket is kita-
lálniuk.2

Figyelem: nem taktikázásról, trükközésrôl vagy 
megközelítésbeli különbségrôl beszélek. Ebben a 
könyvben a marketing egészen új formájáról, paradig-
maváltásáról írok, ami megváltoztatja mindazt, amit 
az ötletek vagy eszmék terjesztésérôl idáig gondol-
tunk. Nincs más választásunk: vagy sztorizunk, vagy 
eltûnünk a süllyesztôben.

2  A korszerû marketing tizennégy trendjérôl, köztük errôl a gondolatról is 
lásd még Seth Godin: Hab a tortillán   – Alkalmazzuk ésszerûen az új mar-
ketinget! (Meatball Sundae: Is Your Marketing out of Sync?) Ford.: Nagy 
Marcell. Budapest, HVG Könyvek, 2008.
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Ebben a részben röviden összefoglalom a lényeget, 
majd az alapoktól fogva részletesen elmagyarázom, ho-
gyan sajátítható el a sztorizás mûvészete.

KEZDETBEN VALA A MESE...

Réges-régen az emberek egymásnak meséltek történe-
teket. Marketing, bevásárlókocsi és tévéreklám ekkor 
még nem létezett. 

Bizonyos természeti jelenségeket az ember ôsidôktôl 
fogva észlelt maga körül. A Nap minden reggel fel-
kelt, történeteket költöttek hát Hélioszról és tüzes 
szekerérôl. Ha valaki megbetegedett, kiókumlálták, 
hogy rossz nedvek okozták a bajt, és a beteget borbély-
hoz küldték, hogy az eret vágjon rajta.

A történetek segítségével könnyebben megértjük a 
világot. Ha van egy jó ötletünk, ma is csak úgy tudjuk 
könnyen továbbadni, ha egy jó mesét költünk hozzá.

A marketing nem feltalálta, csupán tökéletesítette 
ezt a módszert.

Hazug marketingesek.indd   22 2011.03.30   10:20:22


