
12 Erdélyi Napló  2018. augusztus 9. életmód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
66
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

dr. plesek zoltán

A divatjelenségként felbukka-
nó szelfbrendingnek, önrek-
lámnak talán csak a fiatalok 

tudnak kezdettől fogva feltétel nél-
kül lelkesedni. Nekik még hihető, 
hogy van új a nap alatt, de egy idő 
után az ember már veszíthet a lel-
kesedéséből. Így voltam ezzel én is, 
amikor a fogalommal találkoztam: 
első reakcióm az óvatosság volt. De 
az önreklám kifogott rajtam, sok-
kal jobban elterjedt és tartalommal 
töltődött, semmint továbbra is át 
tudnék nézni felette. Komolyan vé-
ve a technikát, olyan eszközre ta-
lálhatunk rá, amely segíthet a mai 
fiataloknak ellenőrzést gyakorolni 
szakmai pályájuk felett. Nem feltét-
lenül könnyű terület, ezt az is jel-
zi, hogy nem mindenkinek sikerül 
a folyamatot végig követnie, a mel-
léfogások gyakran látványosak, és 
sokszor a kitartás vagy a stratégia 
is hiányzik belőle.

Már Michelangelo is alkalmazta

Hogy ne csak a technikai iszony 
szempontjából tekintsünk e kérdés-
re, érdemes megemlíteni egy művé-
szettörténelmi eseményt. Michelan-
gelo reneszánsz szobrász fiatalem-
berként 21 évesen átköltözött Firen-
zéből Rómába. Ott viszont kevesen 
ismerték. Kifaragta a Pietànak ne-
vezett szobrát, ezen Mária ölében 

tartja a keresztről levett Jézust. Éj-
szaka elhelyezte Róma egyik terén 
és várta a hatást. Komolyan meg-
sértődött, amikor napközben elve-
gyülve a szobrot nézegető polgárok 
között hallotta elismerni a szobor 
szépségét, de az emberek azt talál-
gatták, hogy az idősebb római szob-
rászok közül ki faraghatta. Őrá per-
sze senki sem gondolt.  Éjjel visz-
szaosont a szoborhoz, és belefarag-
ta a szoborba a nevét. Rájött, hogy a 
hírnevét nem bízhatja a véletlenre. 
Michelangelónak önreklámra volt 
szüksége. Az önreklám nem új do-
log, csak régen kevesebb embernek 
volt rá szüksége és lehetősége erre.

Ha a fogalom logikája mögé tekin-
tünk, a dolgok elég világosnak tűn-
nek. A reklámiparban megszokott 
márkanév kialakítási folyamatát je-
lenti, de ezúttal nem szervezet ne-
vére, termék vagy szolgáltatás ne-
vére alkalmazzák, hanem egyetlen 
személy szakmai vagy művészi tel-
jesítményére. A brending folyamata 
komplex, hosszadalmas, mondhatni 
kockázatos és mindenképpen drá-
ga. Mindazok, akik hosszabb ide-
ig foglalkoztak vele, jól tudják, mi 
minden módosíthatja az elvárt fo-
lyamatot jó vagy rossz irányba. Ko-
moly munkával, költségekkel és sok 
buktatóval jár.

A jó bornak is kell a cégér

A jó bornak nem kell cégér, mond-
ták régen. De ez már nem így van. 
És a régen tanult kényelmes szem-
lélet is elévült, miszerint a szakmai 
hírnév lényege az, hogy az ember 
hosszú ideig minőségi munkát vé-
gezzen, és az elismerés megjön. És 
ha közben csendben marad, akkor 
nemcsak jó szakemberként, hanem 
kellemes személyként is elismerést 
nyerhet. Manapság az ember eltölt-

heti az életét fegyelmezett munká-
val, ám a munkáltatók kis valószí-
nűséggel fogják elismerni és érde-
mei szerint jutalmazni. A kapitaliz-
mus logikája nem mindig az igazsá-
gosságon alapul. Ma jelezni kell azt, 
hogy az ember valamihez ért, más-
képp nem számíthat arra, hogy kör-
nyezete tudatosítja értékeit.

A szelfbranding folyamata egy-
általán nem magától értetődő tény. 
Mind időben, mind pénzben logi-
kátlannak, ritkán kivitelezhetőnek 
tűnik annak, aki kívülről szemléli. 
Elég kevesen vagyunk Michelangeló-
hoz hasonló helyzetben. Az azonban 
tény, hogy a világ az internet tömeges 
elterjedése óta sokat változott. E vál-
tozások közül néhány értelmet ad a 
szelfbrendingnek.

Az emberek által végzett munkák 
gyakran túlszakosodottak, egyálta-
lán nem nyilvánvaló egy jó szakem-
berről, hogy ő mást is megbízhatóan 
el tudna végezni, és főleg az nem de-
rül ki, mi az, amihez ért. A reklám-
szakemberek túlzásnak tűnő kije-
lentése, miszerint az vagy, amit a 

világháló legismertebb keresőmo-
torja mond rólad, legalábbis szak-
mai szempontból egyre gyakrab-
ban igaz.

A fogyasztói viselkedést elemzők 
hangsúlyozzák, bár mi azt hisszük 
magunkról, sok mindenhez értünk, 
amikor szakmai profilunkat épít-
getjük, ám amikor szakembert vá-
lasztunk egy adott szolgáltatásra, 
döntésünk ezzel ellentétes. Azok-
ban a szakemberekben bízunk, 
akik egy adott feladatot rendsze-
resen végeznek és nem azokban, 
akik mindenben jók. Szükség van 
tehát a szelfbrending szempontjá-
ból eldönteni, miben vagyunk a leg-
jobbak, és azt hangsúlyozni. Más-
részt a szakmai elismeréshez ma 
már nem elég a megszokott életrajz 

és szándéklevél. Bizonyítani kell, 
mi az, amihez értünk, és hogy ab-
ban jók vagyunk.

A csótányirtó is használhat képet

Régebben a művészek portfoliót ki-
alakítva bemutatták munkásságu-
kat. Ma azonban annak, hogy mi-
hez értünk, a világhálón kell látha-
tóvá lennie. A művészek újra nye-
rő helyzetben vannak, ők könnyen 
használhatják a képet, videót, ze-
nét vagy szöveget. De mihez kezdjen 
a csótányirtó vagy bárki, akinek a 
munkája nem művészi alkotásokból 
vagy konkrét tárgyak elkészítésé-
ből áll? Röviden: ugyanazt. Ha sze-
retné, hogy megismerjék: használ-
jon képet, videót, hanganyagot vagy 
szöveget. Érthető, ha sokan ettől 
megrettennek, mert nem minden-
ki született sajtós. Ráadásul ahhoz, 
hogy minden működjék, oda kell fi-
gyelni a kialakított profil összhang-
jára is. A kérdés az: mit mutat ne-
künk az internet, ha a saját nevünk-
re keresünk rá?

Pontosítani kell a létrehozott ér-
téket is.  A potenciális érdeklődő-
nek tudnia kell, mit kap és mi annak 
az ára. Ha zongoraórákat tartok, ak-
kor jeleznem kell, milyen körülmé-
nyek között számíthat a tanítvány si-
kerre. Hajlandó vagyok-e felnőttek-
kel foglalkozni, vagy este is elérhe-
tő-e a szolgáltatás. Ez azért fontos, 
mert a termékek ilyen módon cso-
portosíthatók.

Lehet, hogy az, amit felajánlok, 
sokkal előnyösebb lesz, ha valaki 
más szolgáltatásával együtt lehet ér-
tékesíteni. Például tetőcserepek fel-
szerelését vállalom, de mellette tu-
dok valakit, aki velem együtt dol-
gozva felszereli a csatornát is. A kli-
ens ilyenkor gyorsabb és összehan-
golt szolgáltatást kap, a két szaki pe-

dig egymásnak szerez megrendelé-
seket, és talán a kiszállítás benzin-
költségét is megfelezheti. Együtt ha-
tékonyabb, és ez mindkét félnek nye-
reséges lehet.

Türelmesnek kell lenni

Ha valaki elkezd a szelfbrending le-
hetőségében gondolkodni, foghatja 
a fejét, hiszen az a pár dolog, ami-
ről e cikkben szóltam, sok képessé-
get és alapos odafigyelést feltételez. 
Nem kis kihívás elé állítja az embert 
a videóanyag vagy prezentáció készí-
tése, a portfolió összeállítása, a szo-
ciális médiák és blogok kiismerése. 
Viszont az is érthetővé válhat, hogy 
itt komoly szakmai profil felépítésé-
re van lehetőség, és aki ezt vállalja, 
versenytársaival szemben előnyhöz 
juthat. Tudni kell azt is, hogy mind-
ez megtanulható. Senki nem születik 
ugyanis bloggernek. Lépésről lépés-
re kell haladni vállalva a hibákat, és 
türelemmel kell lenni, mert az ered-
mények nem születnek egyik napról 
a másikra.

Az elköteleződésnek megvan az 
értelme. Amint elkezdjük önreklá-
munkat, sorra lépünk át olyan kor-
látokat, amelyek sikerélményt hoz-
hatnak. Látni, hogy a saját szakér-
telmünknek kézzel fogható és ma-
radandó formát adunk, valóságos 
elégedettséget nyújthat. Főleg a pá-
lyakezdőkre érvényes mindez. Ők 
azok, akik még nem kaptak elég le-
hetőséget a bizonyításra, így viszont 
képesek lesznek megteremteni a le-
hetőségeiket. Másrészt az is fontos, 
hogy e technikák nemcsak az elis-
mert szakemberek számára jelent-
hetnek lehetőséget. Mindenki ren-
delkezik hasznos tudással, a kérdés 
az, ezt hogyan fogalmazom meg úgy, 
hogy azzal mások számára is érté-
keset nyújtsak.

Bombázni a világot?

Úgy ahogy a szociális média vissza-
jelzéseket és erősödő kapcsolatokat 
jelent, ugyanúgy a szelfbrending ke-
retében megfogalmazott üzenetek 
– videók, képek vagy szövegek – is 
visszajelzéseket generálnak bará-
toktól, munkatársaktól, szakmabeli-
ektől vagy érdeklődőktől.

Az önreklámot helyesen és körül-
tekintően használva roppant hasz-
nos stratégia lehet mindazok szá-
mára, akik szívesen osztanák meg 
szakmai ismereteiket, eredményei-
ket vagy akár kérdéseiket az érde-
keltekkel úgy, hogy közben a szak-
mai előrehaladásukat is irányíta-
ni akarják. Ugyanakkor segíthet le-
küzdeni azt a megkötöttséget, amit 
a mindennapi munka vagy munka-
keresés rutinja jelent. Remélem, e 
technika minél hamarabb bekerül a 
karriertanácsadók és az önálló kar-
rierépítők eszköztárába akkor is, ha 
nem a legegyszerűbb és leggyorsabb 
megoldások egyike. Ha már amúgy 
is mindannyian az online ujjlenyo-
matunkkal létrehozunk valamilyen 
profilt magunkról, akkor ez kihasz-
nálható arra, hogy szakmai vagy ci-
vil tevékenységünk sikerét is bizto-
sítsa. Albert Einstein volt az, aki az 
online világ segítsége nélkül és egy 
számára unalmas hivatalnoki sze-
repből eldöntötte: addig bombázza 
az akadémiai világot tudományos 
gondolataival, amíg az már nem te-
heti meg, hogy gondolatait figyel-
men kívül hagyja. Azt pedig a leg-
többen tudjuk, hogy e stratégiával 
meddig jutott.

A szerző pszichológus
és pszichoterapeuta

Önreklám: feltűnési vágy vagy karrierstratégia?

A reklámszakemberek túlzásnak tűnő kijelentése, 
miszerint az vagy, amit a világháló legismertebb 
keresőmotorja mond rólad, legalábbis szakmai 
szempontból egyre gyakrabban igaz.

A világháló elterjedésével nagyot fordult a világ. Egyesek 

szerint, aki nincs rajta az interneten, az nem is létezik. A 

cégeknek, szakembereknek külön lehetőséget biztosít 

arra, hogy reklámozzák magukat. Tényleg annyira szük-

ség van az önreklámra? Ennek néztünk utána.

Az önreklámot körültekintően használva roppant hasznos stratégia lehet mindazok számára, akik szívesen osztanák meg szakmai ismereteiket, eredményeiket 

képünk illusztráció. Forrás: pixabay.com




