
OPOWIEDZ JAKĄŚ HISTORIĘ Z MORAŁEM

Historie to narzędzie, którym posługuje się
każdy marketingowiec. 

 
Mało tego... historiami posługuje się cała

ludzkość od zarania dziejów. Wg
naukowców i badaczy, gdy LUDZIE mieszkali
jeszcze w jaskiniach, wieczorami wszyscy
siadali przy ognisku a wódz, mędrzec

przekazywali ludowi różne historie.. Teraz
mamy telewizor w domach :) 

 
Do tej pory funkcjonuje to w plemionach,
które żyją w taki sposób, gdzie cywilizacja

nie dotarła. 
 

Mamy to jako LUDZIE bardzo głęboko
zakorzenione. Uwielbiamy wszelkie przekazy

w firmie historii, która skłania do jakiejś
refleksji, z której sami wyciągamy jakieś

wnioski.  
Zdecydowanie bardziej posłuchamy

reklamy, która przedstawia jakąś historię, niż
tej, która po prostu informuje o tym, że jest

jakiś produkt i jaki on jest świetny.  
 

Możesz to wykorzystać na swoich LIVE.
Opowiadając jakąś historię z morałem

postaraj się nawiązać do jakiegoś swojego
produktu, idei, rozwiązania, które

proponujesz. Tak aby osoba słuchająca sama
wyciągnęła wniosek, że faktycznie może to

będzie dobry pomysł.

Zaciekawiasz 
Skłaniasz do refleksji 
Inspirujesz 
 

#19
30 POMYSŁÓW NA FB LIVE



OPOWIEDZ JAKĄŚ HISTORIĘ Z MORAŁEM

Zrób swoje NOTATKI !!!
#1 Pomyśl !  
Jakie historie z morałem, które znasz możesz w 
jakiś sposób powiązać z produktem, ideą, 
rozwiązaniem, które proponujesz?

#2 Poszukaj nowych historii z morałem i pomyśl, jak 
nawiązać do swoich rozwiązań, tak aby Twój widz, 
doszedł sam do wniosku, że warto się tym 
interesować.

#3 Które historie mogą spowodować, że mocno 
poruszysz swoją grupę docelową, dasz im do 
myślenia? 
 



PRZYKŁADY TEMATÓW LIVE

Rozpocznij LIVE

HISTORIA JEST FAJNYM NARZĘDZIEM, GDYŻ NIE NARZUCA 
SŁUCHACZOWI ROZWIĄZANIA.. POZWÓL SŁUCHACZOM SAMODZIELNIE 
DOJŚĆ DO WNIOSKÓW

OPOWIEM CI DZISIAJ HISTORIĘ O PSIE, KTÓRY SIEDZI NA
GWOŹDZIU I WYJE. ZAMIAST WSTAĆ I POŁOŻYĆ SIĘ GDZIEŚ
INDZIEJ... CZY MY LUDZIE NIE ZACHOWUJEMY SIĘ
PRZYPADKIEM W NIEKTÓRYCH SYTUACJACH TAK SAMO? CZY
NP CHODZISZ DO PRACY KTÓREJ NIE LUBISZ, NARZEKASZ NA
TO ALE DALEJ TAM CHODZISZ I NIC NIE ROBISZ ABY TO
ZMIENIAĆ?

https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/
https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/

