
A Hello Bizniszen nemcsak hasznos tippeket adunk a vállalkozásfejlesztéshez, de inspiráló történeteket is megosztunk.  
Karrierváltó sikertörténetek, a Cápák között Tettrekész díjasai… és a te vállalkozásod sztorija! Mit szólsz?

Töltsd ki a storytelling szövegsablont céged történetével, küldd el a pályázatodat november 10-e éjfélig  
a hellobiznisz.hu/marketingexpo/ oldalon és legyen a tiéd a 3 legjobb sztori egyike, amelyet publikálunk a Hello Bizniszen!  

A pályázati feltételeket itt éred el. 

A szövegsablon kitöltéséhez olvasd el a lenti segédletet és minta szövegeket is! 

Az alábbi szövegsablonnal újra és újra könnyedén tudsz történeteket írni a kínálatodról, a cégedről és a vásárlóidról. Az egyes 
pontok sorrendjét érdemes betartanod, de persze nem kötelező: ha egy történetet jónak érzel, akkor kövesd a megérzéseidet 
a megfogalmazásával kapcsolatban. Kihagyni elemeket nem lenne jó, de hogy melyik szakasz milyen hosszú legyen, azt te 
döntöd el – és persze az események: akár egy hosszabb sztorit is megírhatsz ezzel a sorvezetővel. 

A szövegsablon után találsz két minta szöveget is. 

Az első egy afrikai kút körül játszódó fiktív történet – ez olyan rövid, amilyen egy történet csak lehet. Ebben a mintában a 
főhős a termék, a többi szereplők pedig a fogyasztók. Maga a cég, akinek a sikertörténetét olvasod, épp csak egy fél mondat 
erejéig jelenik meg – ugye, milyen elegáns és hivalkodástól mentes így az egész? 

A második minta egy valós cég valós története: az amerikai Harry’s startupé. A szöveg alapja az a megtörtént eset, amit a 
tulajdonosok is évek óta mesélnek – igaz, nem ennyire izgalmasan. Az ő sztorijuk se érdekesebb, mint a te céged / terméked 
születésének a története – tehát a tiéd is legalább ilyen izgalmasan megírható! Csak tedd bele azokat a részleteket, amiket a 
mintákban találsz és tartsd magad ahhoz, hogy adatok, tények helyett mindig TÖRTÉNETET mesélsz!

NE BESZÉLJ – MESÉLJ!
STORYTELLING  FORMULA  
JANATA KRISZTÁTÓL

http://hellobiznisz.hu/marketingexpo/
https://hellobiznisz.hu/wp-content/uploads/2019/10/szerepelj_ceged_sztorijaval_elnevezesu_palyazat_reszveteli_feltetelei.pdf
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1. MINTA SZÖVEG

HELY – 
SZEREPLŐK –
SZITUÁCIÓ

Afrikában a falvakban élő lakosság számára a helyi kutak az élet forrásai.

HÁTTÉRINFÓ,  
AMI SEGÍT  
MÉLYEBBEN 
MEGÉRTENI
A HELYZETET

Az egyik ilyen közösségben több, mint 300 főt számoltunk össze, akik mind-
annyian egyetlen ilyen kút vizére vannak utalva. Ehhez sokuk akár mérfölde-
ket is kénytelen gyalogolni a napi ivóvízért. 

A FORDULAT/ 
DRÁMA/
MÉLYPONT

A kút vizét tavaly cseppfertőzéssel terjedő baktérium támadta meg,  

MAGYARÁZAT/
KÖVETKEZMÉNYEK

amiért azt azonnal le kellett zárni. 

KIÚT, 
LEHETŐSÉGEK

A helyi kormányzat három különböző víztisztítókat forgalmazó céghez fordult 
sürgős segítségért. 

MEGOLDÁS,  
DÖNTÉS, INDOK 
MIÉRT EZT?

Végül a mi cégünk HydroXL filterét választották, elsősorban a beüzemelési 
idő (ami kevesebb, mint 36 óra volt), valamint a többi lehetséges megoldáshoz 
képest 60%-kal alacsonyabb költség miatt. 

HAPPY END Ma a 300 falubeli lakos újra biztonsággal fogyaszthatja egyetlen kútjuk vízét.



2. MINTA SZÖVEG

HELY – 
SZEREPLŐK –
SZITUÁCIÓ

Andy Katz-Mayfield napja rosszul indult: az utolsó borotváját  
az első lendületes húzás után a fürdőszobai kukába vágta, mert majdnem 
letépte vele a bőrét.

HÁTTÉRINFÓ,  
AMI SEGÍT  
MÉLYEBBEN 
MEGÉRTENI
A HELYZETET

Egy félig nyírt borostacsíkkal az arcán vágott neki a reggeli forgalomnak  
New York-i irodája, de még előtte egy drogéria felé, hogy aztán a liftből egye-
nesen a férfi WC-be szökhessen rendbe tenni a fejét – még mielőtt az első 
ügyfél meglátja. Miután sikerrel beküzdötte magát az üzletbe, alig 12 perc 
alatt kiderült, hogy a használható borotvák egy zárt üvegtárolóban vannak, 
amihez további 10 perc alatt meglett a kulcs is, egy eladó zsebében. A kasszá-
nál aztán leesett az álla, amikor 4 pengéért és egy borotvakrémért 25 dollárt 
fizetett. „Úgy éreztem, visszaélnek a helyzetemmel: mint vásárló, ki vagyok 
szolgáltatva, mert nincs semmi más alternatívám. Ez abszurd!”

A FORDULAT/ 
DRÁMA/
MÉLYPONT

A mosdóban roham borotválkozva aztán rájött, hogy a pengék nem csak 
pofátlanul drágák voltak, de fölöslegesen túldizájnoltak is. A dührohama köze-
pén hívta fel barátját, a már sikeres startupper Jeff Raidert: „Erre azonnal kell 
egy jobb megoldás!” És lett is...

MAGYARÁZAT/
KÖVETKEZMÉNYEK

Az amerikai borotva piacon hosszú évtizedek óta a Gillette az egyeduralkodó 
– az elmúlt alig 10 évben azonban ezt a piacot alaposan megrázták a feltö-
rekvő új márkák. Elsőként a 2011-ben indult legendás Dollar Shave Club (ami 
olcsó borotválkozó felszerelést kínál előfizetéses rendszerben), de követte 
őket több más trónkövetelő is.

KIÚT, 
LEHETŐSÉGEK

Erre a színpadra lépett be 2013-ban a Harry’s. Andy és Jeff Brooklynban 
alapították meg közös startupjukat, amihez az indulásuk óta 280 millió dollár 
kockázati tőkét sikerült bevonniuk.

MEGOLDÁS,  
DÖNTÉS, INDOK 
MIÉRT EZT?

Az új brand lényegét így fogalmazták meg:  
¦ jó termék  
¦ jó áron  
¦ MÁS dizájnnal! 
A Fast Company szerint egyfajta rafinált brooklyni eleganciát képviselnek, 
de Jeff és Andy ez ellen mindig tiltakozik: „Mi nem a Gillette hipster változata 
vagyunk! Ez egy modern termék – modern férfiaknak, akik büszkén használják.”

HAPPY END 3 millió online vásárlójuknak Kanadában és az USA-ban saját gyártású borot-
vakrémeket és aftershave-eket forgalmaznak, valamint cserélhető pengéket, 
amikhez eddig már több, mint 5 millió borotvanyelet adtak el. Ma a vállalat 
értékét 750m USD-ra becsülik, és végre megérkeztek Európába is!
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