
 

HELLO BULLSHIT 
NÉLKÜLI VILÁG! 
Egy pr ügynökség self promója 

Sándor Imre PR-díj 2015 
 
Pályázott kategória:  
Hírnévmenedzsment 
  
Ügyfél iparága: 
Egyéb 
 
Ügynökség: 
SAKKOM Interaktív 



GENERÁLJUNK SZTORIT! 

CÉLJAINK : 
•Újságírók - Odafigyelünk rátok. 
•Potenciális megbízók - Tudunk sztorit generálni. 
•Pr-esek - Mindenkinek jobb, ha erre figyelünk. 
•Saját ügyfelek: Hagyjuk már a bullshitet, nem működik! 



KÉRDEZZÜK MEG AZ ÚJSÁGÍRÓKAT! 

•Szerintük mitől jó egy pr-es? (…és mitől rossz?) 
•Mik azok a dolgok, amiket szeretnek? (…és miket utálnak?) 
•Melyek a trendi témakörök? (…és mi az uncsi?) 



Újságírók mondták  (telefonon, e-
mailben, kutatás közben, s utána): 
 

„Jó, hogy végre foglalkozik valaki ezzel…” 
 
„Az utált szavak és kifejezések felsorolására több lehetőséget kellett volna 
adni. :-))” 
 
„Nagyon jó ötletnek tartom ezt a kérdőívet, mert a PR és a média 
együttműködésén sokat javíthat, ha egyik fél meghallgatja a másik 
véleményét.” 
 
„ Kiváló kezdeményezésnek tartom a kérdőívet, így sokkal hatékonyabb lesz 
munka.” 
 
„ Végre egy valamirevaló kutatás, amelyik nem akarja elkenni már a 
kérdésekben a valószínű válaszokat. :)” 



KIDERÜLT: 
A leginnovatívabb 
sajtóanyagokat 
gyűlöli leginkább a 
sajtó 



AZ IS KIDERÜLT, MILYEN A JÓ PR-ES 



A KUTATÁS IHLETET ADÓ EREDMÉNYE: 
Avagy így született meg a Bullshit Filter 



Elkészült a  
Bullshit Filter app. 



Ingyenesen 
letölthető 
a Bullshit 
Filter app 



Így üdvözölte a 
Bullshit Filter 
érkezését a 
rettegett OMFG! 



ÍRTAK RÓLUNK 



PRESSBOOK 

Dátum Médium Cím, link az eredeti anyaghoz Téma 

2015.02.27 Médiapiac Felmérés a pr-esek és az újságírók kapcsolatáról Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.02.27 News4business Sakkom Interaktív: Felmérés a pr-esek és az újságírók kapcsolatáról Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.02.28 Bevezetem.eu 
A bevezetem.eu stábja is részt vett a pr-esek és az újságírók kapcsolatát elemző 
felmérésben Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.03.02 Médiapiac hírlevél Felmérés a pr-esek és az újságírók kapcsolatáról Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.03.02 Brandtrend A leginnovatívabb sajtóanyagokat gyűlöli leginkább a sajtó Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.03.02 Médiainfo A pr-esek és az újságírók kapcsolata Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.03.02 Marketinginfo A pr-esek és az újságírók kapcsolata Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.03.03 Médiainfo hírlevél A pr-esek és az újságírók kapcsolata Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.03.03 Kreatív Online hírlevél Storyból vásárlót - Tartalommarketing a gyakorlatban (2015-03-11) Workshop 

2015.03.04 Marketinginfo hírlevél A pr-esek és az újságírók kapcsolata Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.03.05 
Menedzserképző 
Központ Menedzserképző Központ VI. Marketing Konferencia Marketing Konferencia: Tartalomból vásárlót 

2015.03.07 Turizmus Online Storyból vásárlót - Tartalommarketing a gyakorlatban Workshop 

2015.03.08 Élelmiszer.hu Storyból vásárlót - Tartalommarketing a gyakorlatban Workshop 

2015.03.17 Salesactivation.hu Storyból vásárlót - előadói szemszögből Workshop 

2015.03.23 Bkik.hu Értékesítésfüggő marketingstratégiák a gyakorlatban Előadás 

2015.04.03 Men.hu 10 gyűlölt szó, amit rühellnek az újságírók Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.04.08 Prherald A PR-ESEK ÉS AZ ÚJSÁGÍRÓK KAPCSOLATA Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.07.24 Médiapiac Bullshit-szűrőt fejlesztett a SAKKOM Bullshit filter 

2015.07.24 Kreatív.hu Bullshitszűrőt fejlesztett egy ügynökség Bullshit filter 

2015.07.24 PR Herald A sajtókommunikáció hatékonyságnövelése Bullshit filter 

2015.07.24 mmonline Bullshitmentesítésben segít a pr-cég Bullshit filter 

2015.07.27 Kreatív Hírlevél Bullshitszűrőt fejlesztett egy ügynökség Bullshit filter 

2015.07.28 News4business Sakkom Interaktív: Így növelheti a sajtókommunikáció hatékonyságát Bullshit filter 

2015.08.04 Origo Üzletrész Visszaüt, ha innovatívnak nevezi a termékét Újságírók és pr-esek viszonya 

2015.09.05 Bevezetem.eu Így növelheti a sajtókommunikáció hatékonyságát Bullshit filter 

2015.09.25 Kreativ Online Rapszám készült a buta közleményekről Bullshit filter 
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KONFERENCIÁKRA IS ELVITTÜK 

AMI PARÁZS VITÁT IS GENERÁLT. 

Az egyik résztvevő már ismerte a kutatás eredményeit, s ezzel nyitott: 
„Az újságíróknak nincs más feladata, csak lehozni a mi anyagainkat…” 



AZ ÜGYFELEINKKEL IS ÁTBESZÉLTÜK 

Most azonnal beleírod,  
hogy innovatív! 

Khm…de hát a Bullshit Filter pirossal jelöli, 
az újságírók tuti hidegrázást kapnak tőle… 
 

Edukációs workshop 



MÁR AZ ÚJSÁGÍRÓK KÜLDTEK NEKÜNK 
SAJTÓKÖZLEMÉNYEKET 



MÉG DAL IS KÉSZÜLT A BUTA 
SAJTÓKÖZLEMÉNYEKRŐL! 

Mindenféle fondorlatos úton eljutott a mi kis kulcsszólistánk Fríí MC-hez és 
Patrik Kremánhoz, akik olyannyira megihletődtek az újságírók által amúgy 
nem kedvelt szavaktól, hogy toltak is rá egy jó kis freestyle cuccot.  

(KATT A FENTI IKONRA!) 

http://bit.ly/no-more-bullshit


EREDMÉNYEK 

•A kutatásban 117 újságíró vett részt: már ekkor tucatnyi hívást és e-mailt kaptunk („jó, hogy végre valaki foglalkozik ezzel”). Azóta 
nem ritka, hogy „na, ezt nézd meg” kommenttel más sajtóhírét kapjuk meg újságíróktól. 
 
•A pr-esek körében hírhedt, HWSW szerkesztőség által szégyenfalként üzemeltetett OMFG 2.0-ra is felkerülnünk pozitív értelemben: a 
Bullshit Filter bejelentésének napján „Végre!” felkiáltással posztolták hírünket.  
 
•A téma szakmai berkekben is vitát generált: konferenciákon, illetve már a szakmához szorosan nem kötődő lapokban is beszéltek a 
kezdeményezésről. 
 
•A Bullshit Filtert eddig 146-an töltötték le (pr szakemberek nevüket is vállalva), ügyfeleinknél hivatkozási alap lett. 
 


