
PÁLINKA
MESTER



Aminósavaktól
a lájkig,

… arculat1.



Prokarióták

3.5 Milliárd év



Kambrium

542 Millió év



20.000 éve 



Tegnap 



Ma



Elton Musk:    PayPal,  SpaceX, Tesla



Holnap?





A látás csak észlelés… 

minden a 

fejben dől el.





a 41. nap



…és ebben 
a pillanatban 

mindenki jobb 
nálunk…

…érzékszervileg.





Nézzük a sztárokat!

érzékelés, ízlelés, hallás, szaglás, látás





A jó hír: érzékszerveink 

a mindennapjainkhoz

teljesen megfelelnek… 



…semmi szükségünk 
a denevér ultra hang 
érzékenységére. 
(35- 105 kHz) 
A bevásárlóközpontban 
20 Hz- 20.000 Hz
hangtartományban 
tájékoztatnak bennünket, 
hogy: a sajtoktól egy másik 
vásárló kocsiját toltuk el.



…édes, sós, keserű, 

savanyú csak ízérzetek.

Íz élménnyé
az étel illata, fizikai állaga, 
hőmérséklete és látványa által 
válnak…





Vannak általános 

ízélmények…



… és 

megosztók.



Jól elboldogulunk pár ezer szagemlékünkkel… de 
nem zavarja össze a férfi vásárlókat hölgy társaik 
menstruációs ciklusa… melyet bőven elnyom 
az állateledel polc átható szaga. 



Az ember úgy 10,000 szagot tud 
megkülönböztetni, és csak 
a felét tudja korrektül 
megnevezni.
Nagy a szagokkal kapcsolatban 
a személyes tapasztalatok szerepe. 
Sokszor emlékeztetnek egy helyre,
ahol a szag érződött, vagy 
egy tevékenységre, amikor ez a szag 
volt a levegőben. 





Illatok, amiket 

ismerünk…



… és amit kevésbé.



… ami mindenkié.



… és amit csak a mienk.







Átható kínaszagot minden otthonba!
1. Minden más szagnál erősebb
2. Hosszan tartó hatás
3. Minden szerves létformát 
elpusztít



Legrémesebb kérdés 

a parfümériában:

Segíthetek?



Az érintésben verjük a sast, 
de a pille közelébe sem érünk. 
A teljes testfelületünk csak rendkívül karakteres 
információkat képes érzékelni… és egyáltalán nem 
mindegy, milyen helyzetben tapasztaljuk meg!



Scolopendra



…nincs szükségünk 
330 fokos látószögre, mint 
a kecskének, és ultraibolya fények 
érzékelésére, mint 
a rovaroknak. 

…az AKCIÓ feliratot 
kell csak meglátnunk.











Mit jelent 

az a szó, hogy

víz?







… és, ha azt mondom

Rio?



… és, ha azt mondom: Rio?

Manuel Antonio 

Alvares de Azevedo
Költő, a XIX. századi második 

brazil romantikus költőnemzedék 

jelentős alakja.





Arculat



rokker iparvárosdiktátor 

Magyar

nyugdíjas

Az élve

felfalás réme
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iparváros

Magyar

nyugdíjas

Az élve

felfalás réme



Magyar

nyugdíjas

Az élve

felfalás réme



Az élve

felfalás réme



















A Magyar Értelmező Kéziszótár 

1972-es kiadásának meghatározása a következő:

arculat fn 1. rég Arc, ábrázat. 

2. vál Vminek jellemző külső képe, formája.

vál= a választékos, igényes, emelkedettebb stílusban haszn.

Mára ez sokkal több tartalommal bír, 

Mint ahogy a ’72-es definíció írja.

Arculat



Mikor beszélhetünk arculatról?

Ahogy létrehoztuk azonnal…az ismertség persze más kérdés.

Nem függ a termék jelentőségétől, nem számít a szín és a forma. 

Vannak persze jellegtelenebb kategóriák, ahol nehezebb maradandót

alkotni és vannak, amik társadalmi és gazdasági okokból sikeresekké válnak.



Minek lehet arculata?

Arculata, jelképe mindennek van. Nem csak árucikkeknek,

szolgáltatásoknak, hanem a kommunikációnak, eszméknek, viselkedési

formáknak, sőt szakmáknak és személyeknek is. 

A csavar az, hogy a háttérben mindig van valamilyen termék

… így végső soron közvetve, vagy közvetlenül eladásról szól.



















• Kormányok

• Zöld szervezetek

• Nagyvállalatok

• Magánszemélyek















Én kérek 

elnézést!

















A címvédő spanyol 

Rafael Nadal négyjátszmás, 

3 óra 10 perces 

mérkőzésen nyert

a világelső svájci 

Roger Federer ellen 

a francia nyílt 

teniszbajnokság 

férfidöntőjében, így 

sorozatban pályafutása 

harmadik 

Grand Slam-diadalát 

ünnepelhette a Philippe 

Chatrier-stadionban.



romantika



szenvedély









Az okos telefonok 
az egyetemes hozzáférhetőség 

ígéretei, társadalmi helyzettől 

függetlenül 
… az elit nagy bosszúságára.





Az arculat születése

Arculattal az emberiség már történelmének hajnala óta

foglalkozik:

szertartás, temetkezés, címer…
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Abraham Lincoln 

1809-1865

Teddy bear





Amikor még nem 

kabala, közel 400 kiló, 

agresszív, és nagyon 

büdös… még jó,

hogy fél évet alszik.



Arculattal az emberiség 

már történelmének 

hajnala óta foglalkozik: 

…akár használati 

tárgyaknak is lehet,

amik formájuk, 

színük és anyaguk

szerint kategóriákat

jelölnek ki.

Az arculat születése



Elengedhetetlen egy társadalmi, 

gazdasági háttér, amiben létrejött, és

egy kultúrkör, ami támogatja. 





Bánfihunyad





















Szakáll?
Naná!





Sasha Pivovarova



Leukipposz lányainak elrablása

Rubens 1618 





Mi a célunk 

az arculattal? 



Mi a célunk az arculattal?



Mi a célunk az arculattal?

Ezzel fejezzük ki hovatartozásunkat és így határoljuk el magunkat

másoktól (csoportoktól, vagy akár egyénektől). 





Mi a célunk az arculattal?

…de, ha az Operabálon mellénk ül egy bőrdzsekis, csízmás figura 

csuklótól a háta közepéig szkíta tetkóval, biztos nem az előadásra fogunk

emlékezni…hát ezt találta ki a modern marketing is. Kategória idegen

elemeket használ, hogy kilógjon a sorból. 





Persze ehhez nagy 

bátorság és

még nagyobb márka 

kell. Ez a nagy 

játékosok játszótere, 

egy kis márka

nem engedheti meg 

magának, meg 

hiteltelen is lenne.







Annak biztosan van 

arculata, amit a 

jelmezkölcsönzőben 

bérelni lehet









Mikor lesz 

az arculatból 

márka?



Mi a márka? 

Egy név, kifejezés, jel, szimbólum, 

dizájn, vagy ezek kombinációja, 

amelynek célja, hogy egy eladó 

vagy eladói csoport termékét, 

szolgáltatását azonosítsa, és 

megkülönböztesse a versenytársakétól.



gumicukor 

arculat



gumicukor 

márka

















A márka 

fogyasztó függő, 

az arculat nem.





A pálinkának is 

van arculata és 

éppen változik…



















Mi van
az arculat

hátterében?



Kell 
egy jó sztori

… mert a bizalom 

a legfontosabb



kell egy jó sztori
A terméknek tartalmában, és 

kiállásában is sugallni kell 

a szakértelmet, és hitelességet. 

Legyen ismerős a fogyasztónak, 

keltse azokat a pozitív 

érzéseket, amiket a kategória 

jelent.



„Emotion drives
through loyalty, loyalty

drives business.”

inbound  marketingPUSS PULL



kell egy jó sztori

idegen látogató marketing eladás vásárló

Inbound marketing

• SEO
• Cikkek
• FB posztok
• PPC

• Whitepaperek
• Kutatások
• Letölthető 

fájlok

• Marketing 
Qualified Lead

• Edukáció
• Szakértői 

videók
• Ötletek, 

tippek, best 
practice-ek

• Sales
Qualified
Lead

• Crossell, 
upsell

A sales jellegű célok eléréséhez végig kell járni ezt a lépcsőt.



kell egy jó sztori Építkezhetünk 

történelmi, 

kulturális bázison…



Viktória királynő





•Marketinges

•Szövegíró

•Minden császár tőle      

kapta a nevét…még 

a császármetszés is:-) 



A sztori alapja 

lehet személyes…



… vagy építheti 

az utókor.



Alapot adhatnak 

a trendek régen…



… és ma.





• Kormányok

• Zöld szervezetek

• Nagyvállalatok

• Magánszemélyek





















story
csenők







Sztereotípiák
segítenek

3 Millió éve tanuljuk,

használjuk ki!



A szín
fontossága

Harmonizáljon

a tartalommal!



A szín fontossága

A színkommunikáció  az emberiség egyik legrégebbi 

eszköze, nem is kell tanulnunk, a génjeinkben van. 

Nagyon mélyen kódolt, már a kétévesek is tudják. 

Ez a terület az egyik legegységesebb egy régión 

belül… mert persze a vörös mást jelent a dzsungelben, 

és mást a mobil kommunikációban.











Mobil szolgáltató

Érzelem

Autó



Hangulat  

Minőség  

Szertartás 



Élelmiszer  

Mozgalom   

Természet 





A Betű
jelentősége

Önálló jelentéssel bír



A betű jelentősége

A betűk mára kategóriákat jelölnek ki. A színekkel 

ellentétben ez tanult folyamat eredménye, és együtt 

fejlődött az emberi kultúrával. 



























A forma
ereje

Aki ebben jó, 

mindent visz:-)

















A stílus
ereje

Mindezek

egyben.
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