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68,38 milliárd Ft 
Ennyit költöttek a hazai hirdetők digitális reklámra. (IAB/2016)

Forrás: https://iabhublog.com/



Internetezők Magyarországon
Magyarországon 2016 júniusában 5 440 669 fő 
használta az internetet a 15 évesnél idősebb lakosság körében. 

Ez 64,4 százalékos internetpenetráció, amely 
megfelel az európai átlagnak és magasnak mondható a kelet-

közép-európai régióban. Nagy részük (76,6%) napi szinten 
fogyaszt digitális tartalmat.

A nemek arányát tekintve jelenleg a nők vezetnek, a 
felhasználók 51,2 százaléka nő, 48,8 százaléka 
férfi.

Forrás: http://www.gemius.hu/all-reader-news/q2-gyorsjelentes-a-hazai-internetezokrol.html



A fogyasztónak már van hangja
-utána tud nézni bárminek
-a mondandójának súlya van
-alkotótárssá/partnerré válhat 
-van választása, hogy milyen tartalmat, 
mikor és hogyan fogyaszt

Digitalizált Fogyasztó



Hogyan érjük el őket?
Az integrált gondolkodás alapja (POE):

FIZETETT
(Paid)

SAJÁT
(Owned)

SZERZETT
(Earned)



Print, TV, Köztéri média 
hirdetések, online display 

hirdetések, mobil 
hirdetések, fizetett edm, 

keresőmarketing

Website, email marketing saját 
adatbázisra, Facebook oldal, 
mobil applikáció, sajtóanyagok

Szóbeszéd, felhasználói 
visszajelzések

Blogok,közösségi tartalmak, 
felhasználók által generált 

tartalom (Facebook, 
Youtube stb.)

FIZETETT SAJÁT SZERZETT

IDEGEN 
FOGYASZTÓK

VÁSÁRLÓINK
RAJONGÓINK

SZKEPTIKUSOK

POE ELV 



POE a Fogyasztói 
életciklus fázisok szerint:

Fizetett Saját

Szerzett

Céloldal/mélyebb 
információk

Hirdetések

Termékünkről/szolgáltatásunkról alkotott vélemények

Felfedezés Érdeklődés

Kialakult 
vélemény



Saját eszközök kiaknázása 1. – saját weboldal



1. Nagyobb hangsúly a UX-en (user experience) - Az esztétikáról még inkább tolódik el a hangsúly a használhatóság irányába. 

2. Mobile-first design - a mobil vált a legfontosabbá 

3. Emocionális desing - megpróbál érzelmi kapcsolatot kialakítani az emberekkel. 

4. Nagyfelbontású képek - a hero képek és a teljes-kijelzős intrók korát éljük, ezek a nyitóképek mélyebb benyomást keltenek a 
látogatóban

5. Retro - A ’70-es, ’80-as évek köszönnek vissza a színek és a betűtípusok választásánál, a geometrikus formák alkalmazásánál

6. Hosszú, görgető oldal - A hosszú görgetés leegyszerűsíti a navigációt azzal, hogy csökkenti a kattintások számát. 

7. Mikrointerakciók és funkcionális animációk - Az egyre kifonomultabbá váló mikrointerakciók kiteljesítik a felhasználói 
élményt és felkeltik az érdeklődésünket

8. Chatbotok használata - egy olyan automatizmus, amely képes a természetes emberi nyelven érkező információt értelmezni, és arra 
ugyanilyen formában reagálni.

2017-es webtrendek röviden





Saját eszközök kiaknázása 2. – hírlevél/edm



Mi micsoda?
HÍRLEVÉL: Rendszeres kommunikációra és kapcsolattartásra 
szolgál a hírlevél , melyet a cégek a már meglevő adatbázisukra 
küldenek ki. Főként image jellegű.

EDM: Levélreklám, általában alkalomszerű online direkt 
marketing promóció.

SPAM: Kéretlen e-mail üzenet. A netikett kirívóan durva 
megsértése.

Hírlevél ≠ E-mail ≠ SPAM



Olyan címzetteknek 
küldjük a levelet, 

akik valóban 
érdeklődnek irántunk.

1. Vásárolt címlista 
(szűrés alapján)

2. Szerzett címlista 
(feliratkozók)

Kiknek küldjünk levelet? 



Hogyan szerezzünk feliratkozókat?

Határozzuk meg 
a célcsoportot!

Ösztönözzünk!

Valami értéket adjunk: 

1. Letölthető tartalom 
(infografika, videó, 
tanulmány)

2. Kuponok

Hirdessük a 
tartalmainkat:

Facebook

Adwords

Saját weboldalunkon pop-
up ablakban



Jó hírlevél felépítése:

1. Tárgymező – Figyelemfelkeltő (Itt dől el, megnyitják-e, vagy spam-be megy-e?)

2. Perszonalizáció – Fontos, hogy nevükön szólítsuk a címzettet

3. Első ránézésére érthető legyen a célunk (mit árulunk?)

4. Szöveg – tiszta,világos és érthető 

5. Képek használata

6. Levél végén ismét Call to action gomb - FELIRATKOZOM; ÉRDEKLŐDÖM





Mi legyen a céloldalon?

Csak egy dologról szóljon, és az legyen a célja, hogy az 
érdeklődő feliratkozzon.

Legyen könnyű a feliratkozás menete.

Ne kérjünk be túl sok adatot: elég az email cím és a név.
FONTOS: Adatvédelem!



Köszönöm a figyelmet!
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