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Sikernek számít, 

ha a magunknak 

kitűzött célt 

elértük.



Még nagyobb a sikerünk, ha mások is 

elismerik…



… de a legjobb, ha 

egyszerűen csak 

látszik.



fajfenntartás
anyagcsere

Genetikailag kódolt





































fajfenntartás

•Saját céljaink

Siker    élmény



•Saját céljaink

•Mások elismerése

Siker    élmény

fajfenntartás



•Saját céljaink

•Mások elismerése

•Egyszerűen látszik

Siker    élmény

fajfenntartás





anyagcsere
Siker     élmény



anyagcsere
Siker     élmény



megosztó
… de az élmény



















élmény?
… attól függ, kit kérdezel.

Mi az

Hol? 



Az űrutazás élménye (Charles Simonyi)Az ivóvíz élménye (Ismeretlen fiú)

Élmény mindenkinek jut…



Élmény mindenkinek jut…

a kereskedelemben is.



élmény?
fn. 1. érzelmileg, lelkileg átélt 

esemény, történés

2. a személyiség kiteljesedését   

szolgáló tapasztalat

Mit  jelent az



Egyesek ugrani 

szeretnek…



Egyesek ugrani 

szeretnek…



Egyesek ugrani 

szeretnek…



Egyesek ugrani 

szeretnek…



… mások merülni



Megfigyelni egy 

szitakötőt kiránduláskor,



… vagy egy 

fehér cápát nyílt vízen.









élményünk
Honnan

van?

tudjuk,   hogy

Csíkszentmihályi Mihály



A Flow az a jelenség, 

amelynek során az ember 

tér és időérzékét elveszítve 

egy számára örömet és kihívást 

jelentő tevékenységbe 

belefeledkezik és ez számára 

boldogságérzést okoz.



1. képességeinkkel összhangban lévő, egyértelmű célok 

2. teljes elmerülés a tevékenységben, erre összpontosítva minden figyelmet

3. a tudat erős fókuszáltsága 

4. minden más tényező észlelésének megszűnése 

5. az időérzékelés torzulása 

6. azonnali reakció a tevékenység alatti jelzésekre 

7. egyensúly az egyén képességei és a feladat nehézsége közt

8. a szituáció feletti kontroll érzése 

9. a tevékenység belülről jutalmaz, ezért nem megterhelő

A Flow-élmény a következők

alapján tapasztalható meg:





1. képességeinkkel összhangban lévő, egyértelmű célok 

2. a tudat erős fókuszáltsága 

3. minden más tényező észlelésének megszűnése 

4. az időérzékelés torzulása 

5. azonnali reakció a tevékenység alatti jelzésekre 

6. egyensúly az egyén képességei és a feladat nehézsége közt

7. a szituáció feletti kontroll érzése 

8. a tevékenység belülről jutalmaz, ezért nem megterhelő

9. teljes elmerülés a tevékenységben, erre összpontosítva minden figyelmet 

1. Felismerve célcsoportunkat, 

2. magunkra vonva figyelmét

3. egy olyan üzenettel, 

4. melyben teljesen elmerül, és kizárja a külvilágot. 

5. Azonosul a termékünkkel, 

6. mely termék pontosan teljesíti belső igényét,

7. elvárásait be tudja azonosítani, rá van szabva. 

8. Szükségtelen az erős külső nyomás, mivel az örömöt belső igény táplálja, 

9. így a pillanat élménye akár kontrollvesztéssel is járhat.







1 9

A flow-élményhez 

nem szükséges 

mind a 9 jellemzőnek 

teljesülnie

0 – 400 km/h 20 sec, 463 km/h, 1500 LE
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A flow-élményhez 

nem szükséges 

mind a 9 jellemzőnek 

teljesülnie

0 – 400 km/h 20 sec, 



Következzen néhány

Flow-élményt
csökkenthető tényező:

































Egy martinász napi szükséglete: 28 doboz







A Flow-élményt
az adott pillanatban, 

az eseménnyel közvetlen 

kapcsolatban 

lehet csak átélni.@
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A változás, produktum 

és azonosulás 

azok a tényezők, 

amelyeket

élményként élünk át.



változás innováció 2015

aloévera





változás innováció 2016

gyömbér



változás innováció 2017

áfonya



változás innováció



változás innováció





2018 minden, 

ami gabona



2019 a fehérje éve



… szóval a változás:



produktum az alkotás öröme

















azonosulás a fogyasztó bevonása



azonosulás a fogyasztó bevonása



„élményorientált 
vásárlás, amikor 

a szükségletnél
fontosabb a vásárlás 
során átélt élmény
manifesztációja.”



szükséglet



élmény



szükséglet



élmény







Manifesztáció
az élmény megnyilvánulása



Manifesztáció
az élmény megnyilvánulása

Nagyon!



Manifesztáció
az élmény megnyilvánulása

Látványosan!



… és a pálinka 

élmény?



Változik 

a fogyasztási 

alkalom…így az 

élmény is.



















Változnak 

az eszközök, és 

a célcsoport…















Változik 

Az alapanyag…





PITAYA



PITAYA



Chia

GUAVA



Változik 

a gyártás…







Változik 

a marketing…
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