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A 30Y-busztól a óriáskerékig - Így látják
szombathelyi tinik a városunkat
indigo - 2021-01-11 19:05:37
Az utóbbi időben több cikkünkben is foglalkoztunk Szombathely városának hivatalos TikTok
oldalával. Igaz, hogy még nem tudjuk, miért nincs több bejegyzésük szeptember óta, viszont
találtunk mást.
Megnéztük, hogy a "Szombathely" hashtag alatt mennyire pörögnek a posztok. Nos, valamivel
aktívabbak a fiatalok, mint a döntéshozók: Szombathely címkével 2,2 millió megtekintés (!) van
összesen.
Vannak videók a korcsolyapályáról, képvetítések a város nevezetességeiről, az óriáskerékről, mindez
kamaszszemmel nézve. A legtöbb kép azért mégiscsak kiskutyás és műkörmös, ezekhez, mint
tudjuk, feltétlen oda kell írni a városnevet, hiszen egyik a másik nélkül mit sem ér.
Így meg lehet pörgetni a jégkorit a tófürdő pályáján:
@__dzsony__
This is my life ????????⛸@faragonoe @benceheiter ##fyp ##foryou ##4u ##foru
##nekedbe ##iceskate ##iceskating ##speedskating ##speedskate ##szombathely
##hungary
♬ Light - Jerome
Szép emlékek a Fő téren a 30Y kúlt-tour busszal:
@nagy.peter32
Pár éve ott jártam, ahol csak gyalogosan lehet...Szombathely főtéren a 30Y kúlt-tour
busszal...egy élmény volt ???? ##foryou ##hungary ##szombathely ##busz
♬ A Következő Buszon - Kispál És a Borz
Van, aki a romos területekre panaszkodott, de nem vette figyelembe, hogy a videó októberi
feltöltésekor már elkészültek felújítások, például a Víztornyot is áprilisra renoválták.
@princzdavid9
Remélem jó lett???? ##fyp ##hungary ##Szombathely ##nekedbe ##2020 ##city
##Magyarország ##lol
♬ оригинальный звук - govnostok
Az óriáskerék tetejéről is készült tavaly videó.
@iphone4.make.over
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Szombathely óriáskerék ##szombathely ##szép
♬ Buttercup - Jack Stauber
És így nézne ki a város, ha Star Wars-os TIE-vadászgépek, X-szárnyúak, lépegetők, halálcsillagok és
csillagrombolók lepnék el a környéket:
@csabster
##tiktok ##foryoupage ##starwars ##foryou ##viral ##followme ##mywork ##fun
##music ##canwekissforever ##tiktokforfun ##specialeffects ##szombathely
##ilovemycity
♬ eredeti hang - Csabster

Mi az a TikTok?
A TikTok egy kínai videómegosztó szolgáltatás, amit 2012-ben alapított a ByteDance nevű cég. Azóta
óriási népszerűségre tett szert az applikáció a fiatalok körében. A videókra mindenféle effektet
rakhatunk, megjelölhetjük, miről szól az általunk feltöltött tartalom, és azt is, hol készült a felvétel
-bármilyen taget alkalmazhatunk.
Legtöbb videón a fiatalok - főleg lányok - zenére mozognak.
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a TikTok problémás felület, számos biztonsági és adatvédelmi
kérdés merült már fel a közösségi oldallal kapcsolatban.
További szombathelyi TikTok videókért kattints IDE!
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