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Előszó
Az influencer jelenség a 2010-es és 2020-as évek népszerű, divatos trendje. Rövid videók készítését és azok nyilvános weboldalra történő feltöltését jelenti, melyek akár több
milliós nézettséget is elérhetnek, annak ellenére, hogy ilyen
filmeket bárki készíthet.
A könyv elsősorban műszaki háttérrel, másodsorban társadalmi vonatkozásokkal foglalkozik. Áttekintjük a felvétel
készítés eszközeit, a bárki számára elérhető és népszerű
okostelefont, köztes kategóriaként a webkamerát, fényképezőt, videókamerát, és az olyan professzionálisabb felvevőket
is, mint az akciókamera és drón. Megtanuljuk a videó- és
hangszerkesztés lépéseit szerkesztőprogramok segítségével,
a videó megosztó-oldalak használatát, a feltöltés menetét.
Foglalkozunk a felvételkészítés és publikálás jogi kérdéseivel, különösképpen a téma szerzői és személyiségi jogi vonatkozásaival. Megnézzük, mit kell tenni a sikerhez és
mennyit lehet egyáltalán keresni ezzel, mi a mítosz, és mi a
valóság e területen. A könyv további részében az influencerséget, mint társadalmi jelenséget vizsgáljuk a szociológia,
közgazdaságtan, jog és kriminológia segítségével, mindezt
azonban röviden és közérthető formában. A tömérdek videót csoportokba rendezzük a könnyebb áttekinthetőség kedvéért, továbbá szó esik a népszerűség pszichológiájáról és a
jelenség veszélyeiről is.

