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ELŐSZÓ

“Mivel üssük el az időt ezen a nyáron?” - fogalmazódott meg bennünk a 
gondolat 2018 tavaszán, hiszen a nyári forróságban kevesebb a projekt, 
szóval saját kezdeményezésekre is bőven jut idő és energia.

Így indult el ennek a könyvnek a története. 

Tudni akartuk, hogy a sok tipp és trükk, amit olvasunk, vagy alkalma-
zunk az instán, az mennyire működik a valóságban. Így kezdtünk bele 
egy nyári hobbi-projektbe, amiben egy induló kkv Instagram fi ókját épí-
tettük fel a nulláról, és közben mindent mértünk, amit csak mérni lehet.

A projekt gyorsan beindult, mindannyian nagyon szerettük csinálni. Egy-
szer csak elrepült a nyár, mi pedig annyi tapasztalatot gyűjtöttünk, hogy 
gondoltunk egy nagyot, és növeltük a tétet: megírtuk ezt a könyvet.

Jó olvasgatást kívánunk!

Dorka, Írisz, Zsuzsi és Laci
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AZ INSTAGRAM RÖVID TÖRTÉNETE

Rövidke, első fejezetünk címe nem csak arra utal, hogy szeretnénk a 
legfontosabb mérföldköveket megosztani az Instagram történetéből, 
hanem arra a tényre is, hogy ez a közösségi média platform igen rövid 
történelemre tekint vissza. Ahhoz, hogy átlásd az Instagram szerepét 
napjainkban, fontos megismerned néhány jelentős állomást az elmúlt 
évekből. 

Az alkalmazást Kevin Systrom (@kevin) és Mike Krieger (@mikeyk) 
álmodta meg. Az első képet maga Systrom posztolta, egy kutyáról 
és a saját lábáról. Elmondása szerint egy filtert tesztelt, és minden 
különösebb megfontolás nélkül tette közzé a képet1 . Az alkalmazás 
2010-ben debütált az App Store-ban, és még ebben az évben elérte 
az 1 millió felhasználót. 

2012-től már Android készülékekre is letölthetővé vált az applikáció. 
Habár 2012 novemberétől már a weben is megtalálható az insta, tar-
talmat feltölteni még ma is csak a mobilos felületen keresztül lehet. 
Kivéve néhány kiegészítő eszközt, amivel bevonhatod a laptopodat is (a 
“Hasznos kiegészítő eszközök” fejezetben ajánlunk is néhányat!).
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Az alkalmazást 2012-ben vásárolta meg a Facebook mintegy 1 milliárd 
dollárért. Ekkor még mindösszesen 30 millióan használták az oldalt. 
2014-re az Instagram a leggyorsabban növekvő közösségi média há-
lózattá nőtte ki magát, jelenleg pedig az Instagram.com az 5. legláto-
gatottabb weboldal a világon2 . 2018-ban már 1 milliárd aktív felhasz-
nálóval rendelkezett a felület. Igen, jól olvastad, 1 MILLIÁRD. Ez kicsit 
leegyszerűsítve azt jelenti, hogy minden 7. földlakó aktívan tevékenyke-
dik az Instagramon. Elképesztő fejlődés a nulláról, csupán 8 év alatt!3 

Az Instagram kezdetben képszerkesztő és képmegosztó platformként 
működött. Megálmodói fő célja a közösségépítés mellett az volt, hogy 
néhány pillanat alatt profi nak tűnő, már-már művészi, ugyanakkor egy-
séges méretű képek születhessenek. Az ötlet működött, hiszen az al-
kalmazás lehetőséget adott arra, hogy a felhasználó a képeket lement-
se a telefonjára, így annak ellenére lett használója a felületnek, hogy 
adott esetben nem posztolt tartalmakat. 
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A fi lterek és egyéb kiegészítők fejlesztésével növekedésnek indult a 
posztolási kedv a felhasználók körében. Ezzel párhuzamosan a felhasz-
nálók elkezdték tudatosan megtervezni a képeket és a grideket, amihez 
kapcsolódóan az évek során különböző trendek terjedtek el, de ezek 
mára már aktualitásukat vesztették, ezért sem térünk ki rájuk bővebben.

Istagram szótár

Találsz a szövegben egy olyan szót vagy szókapcsolatot, amiről 
nem tudod, mit jelent? Ha ki van emelve, akkor jó hírünk van, 
ugyanis megtalálod hátul, az Instagram Szótár fejezetben.

A közösség insta iránti rajongása magát az alkotókat is meglepte.
Systrom4  egy korábbi interjúban elmesélte, hogy valóságos negatív-visz-
szajelzés özön árasztotta el, amikor úgy döntöttek, hogy megszüntetik az 
app legkevésbé használt, Gotham nevű fi lterét. Ebben az időszakban az 
utcán rendszeresen megkapta a “Hozzátok vissza Gothemet!” beszólást. 
Talán ennél is megdöbbentőbb, hogy az Egyesült Államokban jelentősen 
megnövekedett az Instagram fi lterek inspirálta keresztnevek száma az 
újszülöttek esetében (pl.: Juno, Valencia, Willow, Reyes). Systrom erre 
csak viccesen annyit reagált, hogy mindenkit sajnál, akit az insta egyik 
legnépszerűbb, eredeti fi ltere, az X-Pro II után neveztek el a szülei. 

„Úgy érzem, felelős va-
gyok szegény srác gimis 

élményeiért.”5 

A folyamatos innováció-
nak köszönhetően mára 
már számos egyéb funk-
cióval egészült ki az insta 
(ezekről a későbbi feje-
zetekben olvashatsz), így 
téve lehetővé, hogy igazi 
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közösségi kommunikációs csatornaként és - ami számunkra fontos 
marketingeszközként funkcionáljon, ezáltal még hatékonyabban elérd 
a célközönségedet. 

2016-óta már elérhető a kifejezetten vállalkozásoknak kifejlesztett üz-
leti fi ók (Instagram Business Profi le), amin keresztül hirdetéseket indít-
hatsz, és a fi ókod statisztikáit is nyomon követheted.6  

Tekintsük át az elmúlt évek legjelentősebb újdonságait, amikről a követ-
kező fejezetekben részletesen írunk:

2016 - megjelenik az Instagram Story. A funkció lényege, hogy a fel-
töltött tartalom csupán 24 órán keresztül hozzáférhető a felhasználók 
számára, utána elérhetetlenné válik. A siker várható volt, hiszen ez a 
tartalomtípus még inkább rendszeres és aktív használatra ösztönzi a 
felhasználókat. Ez az új funkció a Snapchat felhasználói körében már 
jól ismert és bevált volt. 

2017 - az insta sztori elsöprő sikere után a funkció egyéb kiegészítői is 
megjelentek, mint például a szavazás a sztorin belül, a kérdésfunkció, 
különféle vicces fi lterek, valamint lehetővé vált a sztori-tartalmak el-
mentése és kategóriákba rendezése a Stories Highlights segítségével. 
Ezek mellett még számos olyan apró újítás jelent meg, ami növelte a 
felhasználói élményt.

2018 - elindul az IGTV (Instagram TV), ami már lehetővé teszi 1 órás 
videók feltöltését is, ezzel szállva be a videós tartalmak versenyébe a 
YouTube mellé. Az IGTV külön applikációként is elérhető.

Az Instagram rohanó történetébe illeszkedik az elmúlt időszak egyik 
vezető híre: könyvünk írása idején jelentette be Systrom és Krieger, 
hogy távoznak az Instagramtól. A két alapító távozása sok kérdést fel-
vet az alkalmazás jövőjét illetően, a legtöbben amiatt aggódnak, hogy 
az insta és a Facebook közötti határok még inkább elmosódnak.
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Végezetül pedig lássuk, miért is lehet az Instagram ennyire hatékony és 
sikeres kommunikációs eszköz. Ezek a mi válaszaink:

VIZUALITÁS

Agyunk a vizuális ingereket könnyebben dolgozza fel, innen is a mon-
dás, hogy “egy kép többet mond ezer szónál’’. Ezeket a képi tartalmakat 
sokkal energiatakarékosabban be tudjuk fogadni, ugyanakkor rengeteg 
információt lehet vizuálisan közölni. A könnyebb feldolgozást támogat-
ja az Instagram feed felépítése is. 

VALÓS IDEJŰ MEGOSZTÁS

Röviden: bárhol, bármikor, és bármit megoszthatsz! Az alkalmazás le-
hetőséget ad a képek és videók szerkesztésére, majd ezek azonnali 
közzétételére egy egyszerű kezelőfelületen keresztül. Pillanatok alatt, 
valós időben megoszthatjuk életünk fontos eseményeit, élő közvetíté-
seket csinálhatunk, szavazásokat indíthatunk, közösséget építhetünk 
és így tovább. 

FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ

Az Instagram folyamatos fejlesztésekkel igyekszik növelni saját fel-
használóinak elkötelezettségét azáltal, hogy a lehető leggyorsabban 
reagál a fogyasztók igényeire, és az utóbbi években már nemcsak 
követi, hanem diktálja is a trendeket. Erről bővebben a következő 
részben olvashatsz.
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NEMZETKÖZI TRENDEK

Ahogy minden közösségi média, úgy az Instagram is gyorsan változik, 
így muszáj képben lenned, ha versenyképes szeretnél maradni. Neil 
Patel (a Forbes listája szerint a top 10 marketinges között szerepel) így 
foglalta össze, miért szuper-fontos folyamatosan fejlődni, tesztelni, ki-
próbálni és változtatni:

“Tavaly az egyik barátom az Instagram statisztikáit nézegette
és valami szokatlant fedezett fel.
Megrekedtek.
- Eddig rengeteg lájkot és kommentet kaptak a posztjaink,
de most mélyrepülésben vagyunk. - panaszolta.
- Mit csináltok másképp? - kérdeztem.
- Semmit.- felelte.
-Nos, ez a probléma.”7 

Ez a fejezet nem beszél az alapokról (arról a mellékletben találsz egy jó kis 
összeállítást), most a legújabb, 2018-as trendeket szedtük neked össze.

Mielőtt belekezdünk, íme 3 extrém fontos szabály, ami a trendeken fe-
lüli, és ha bármelyik is hiányzik nálad, akkor haladéktalanul pótold!

#1 SZABÁLY: LEGYÉL KÉPBEN!

A trendek (és az algoritmus) folyamatosan változik, így az nem elég, ha 
tavaly elolvastál egy cikket, vagy részt vettél egy workshopon. Folyama-
tosan képben kell maradnod!

#2 SZABÁLY: VÁLTS ÜZLETI FIÓKRA!

Attól, hogy a személyes fi ókoddal szoktál instázni, az nem jelenti azt, 
hogy az üzleti fi ókot, és a kifejezetten vállalkozásoknak létrehozott 
funkciókat ismered.
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#3 SZABÁLY: LEGYENEK JÓ KÉPEID, ÉS HASZNÁLJ MINÉL TÖBB 
ÚJ FUNKCIÓT!

Bár az Instagram a képekről szól, a képek csak a nulladik lépés egy 
hosszú úton, ha népszerű és konvertáló fi ókot szeretnél.

Most pedig csapjunk bele 2018 legfontosabb nemzetközi trendjeibe. 
Fontos! Mielőtt ész nélkül beleugranál, és minden ötletet bevezetnél a 
saját fi ókodban, konzultálj a marketingeseddel. Sok idő, és energia, ha 
mindent ki akarsz próbálni - főleg ha az Instagram nem az egyetlen 
csatornád. Inkább azt javasoljuk, hogy válaszd ki azt a néhányat, ami 
stratégiailag a leghatékonyabban szolgálhatja a céljaidat!

5 ÁLTALÁNOS TREND 2018-BAN

Kezdjük néhány általános, széles körben használható trenddel:

#1 STORIES HIGHLIGHTS

A sztorik 2016-os bevezetése óta töretlenül szárnyalnak felfelé. Újabb 
és újabb módokat találnak a felhasználók, az infl uencerek és a vállal-
kozások, hogy a maximumot hozzák ki a funkcióból. 2017 végén pedig 
újabb lehetőségek nyíltak e téren, hiszen bevezetésre kerültek a High-
lights-ok.

Ennek a funkciónak a lényege, hogy a 24 óra múlva eltűnő sztorit még 
tovább elérhetővé tudd tenni azáltal, hogy kiemeled a profi lodon.

Ezekre a kiemlésekre úgy is tekinthetsz, mint egy blogon a kategóri-
ákra. Segít kiemelni és rendszerezni a legjobb tartalmaidat. Sőt, ha az 
Instagram az egyetlen csatornád (ahogy a tanulmányunkban szerep-
lő vállalkozás esetében), akkor ezzel a funkcióval könnyedén egy mi-
ni-weboldallá változtathatod a fi ókodat.
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Ötletek a highlights használatára:

  Használd úgy, mint egy weboldalnál a   
 menüpontokat:
 GYIK, TERMÉKEK, ÚJ, KAPCSOLAT

  Használd úgy, mint egy blogon a   
 kategóriákat, tematizáld a tartalmat 

A GYIK-ről érdemesebb egy kicsit bőveb-
ben beszélni: egyre gyakoribb, hogy a fel-
használók Instagramon keresnek rá egy 
vállalkozásra, vagy ott is megnézik. Ezért 
mindenképpen érdemes a legfontosabb in-
formációkat ezen a csatornán is átadnod a 
követőidnek, érdeklődőidnek.

Ezen a képen láthatod, hogyan használja a SÉZANE a Highlights 
funkciót arra, hogy kiemelje a legfontosabb információt, többek 
között a GYIK-et is.

#2 CSÚSZKÁS SZAVAZÁS (EMOJI SLIDER POLL) A SZTORIDBAN

Ez a funkció tökéletes arra, hogy elkötelezettséget építs a fi ókodban! A 
kérdések, a szavazások egyébként is a közösségi média legfontosabb 
elemei, hiszen ma már a Facebook algoritmusa is azt fi gyeli (többek 
között), hogy mennyi és milyen minőségű reakció - főleg komment - ér-
kezik egy poszt alá.

A követők aktivizálása mindig nehéz feladat, de egy ilyen játékos funk-
ció sokat segíthet. Ezzel a csúszkával kikérheted a követőid vélemé-
nyét egy-egy témával kapcsolatban, nekik nincs más teendőjük, mint a 
csúszkával reagálni. 

Ötletek a csúszka használatára:

  Kérdezd őket egy-egy termékedről, mennyire szeretik.
  Új termék/szolgáltatás validálására is használhatod.
  Rájöhetsz, egy-egy probléma mennyire érinti őket rosszul, és az   

 eredmények alapján tervezheted meg a blogod/tartalmad témáját.



INSTAGRAM ALAPOK

14

#3 A SZTORI ÉS A POSZT EGYMÁST ERŐSÍTIK

A felhasználók száma az Instagramon egyre csak nő, ami egyre na-
gyobb versenyt is jelent a fi gyelemért. Ezért fontos, hogy ha már meg-
ragadtad egy követőd fi gyelmét, akkor tartsd meg minél hosszabb ide-
ig. Erre alkalmas tökéletesen az a stratégia, hogy a sztori és a poszt 
alkalmanként egymást erősítik.

A SZTORIBÓL KÜLDD A POSZTRA

Nem új az a taktika, hogy a sztoriban egy posztra hívja fel a fi gyelmet 
egy infl uencer, de 2018 elején egy új funkció is kijött, ami még egysze-
rűbbé teszi a dolgot. A sztoriba többé nem kell screenshot-ot beillesz-
teni ha egy posztodat akarod kiemelni, már használhatod a “hírfolyam-
beli poszt megosztása” (share feed post) funkciót.

Ez a stratégia se-
gít abban, hogy még 
több elköteleződést 
és megtekintést sze-
rezz egy-egy fontos 
posztodnak, hiszen 
akár napokon át újra 
és újra felhívhatod a 
sztoridban a fi gyelmet 
ugyanarra a posztra.

Sőt, mivel a sztori-
kat általában előbb 
megnézik a felhasz-
nálók, mint a képfo-
lyamot (feed), ezért 
a sztoridban egy új 
posztra is felhívha-
tod a figyelmet.
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A POSZTBÓL KÜLDD A SZTORIBA

A 2017-es év az “új poszt” típusú sztori tartalmakról szólt, 2018-
ban már egyre gyakrabban küldték az influencerek a posztból a 
sztoriba a követőiket.

Ötletek arra, miért küldd a posztból a sztoriba a követőidet:

  Új termék/szolgáltatás/kollekció bevezetése esetén írhatod a   
 poszt alá, hogy “még több kép a sztoriban”.

  Egy-egy témát felvethetsz a posztban, majd részletesebben   
 kifejtheted a sztoridban. Például az “outsiteco” fi ók a posztban  
 kitett egy képet a közösségi irodájukról, és sztoriban azt mutatták  
 be, milyen egy egész nap az irodában.

Fontos! Ha ezt a stratégiát alkalmazod, ne felejtsd el, hogy a sztori 24 
óra után eltűnik, így a poszt leírását érdemes módosítani. Esetleg el-
mentheted a sztorit egy Highlights mappába, és oda irányíthatod a kö-
vetőket a posztról.
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#4 MÁS FIÓKOK AJÁNLÁSA

Ez a trend nem új, és igaz ami igaz, sokan nagyon utálják. Ennek elle-
nére úgy tűnik, 2018-ban is hódít, és még maradni fog egy ideig. Sokan 
“Follow Friday”-ként ismerik, és való igaz, egy időben kicsit veszített a 
népszerűségéből, de ma ismét kedvelt eszköz.

Ennek a stratégiának az a lényege, hogy a saját profi lodon ajánlasz a 
követőidnek más profi lokat, hogy őket is kövessék. Ezt megteheted 
anélkül is, hogy szólnál az ajánlott fi ók tulajdonosának, és reméled, 
hogy majd egyszer viszonozza az ajánlást. 

Ennél jobb módszer, ha felveszed vele a kapcsolatot, és egy gyors meg-
állapodás keretein belül megbeszélitek, hogyan fogjátok egymást aján-
lani. Sőt, ennek a módszernek már magas szintű művelői is akadnak, 
akik “klubokba” szerveződve, hétről hétre ajánlásokat szerveznek, ro-
tálva a tagokat. Ha elég ideje használod a platformot, akkor már bizto-
san te is kaptál legalább egy meghívót ilyen csoportba.
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Ez a taktika szuper, de érdemes csínján bánni vele, hiszen a követőid 
magad miatt követnek, és nem akarnak folyton más fi ókokról hallani. 
Ha viszont okosan választod meg a partnereidet, akkor komoly növeke-
désre számíthatsz.

#5 IGTV = INSTAGRAM TV

Ez a funkció nagyon új az Instagram világában, 2018 június 20-án ve-
zették be. Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az eddigi rövid videók 
után már hosszabb kisfi lmeket is feltölthetünk a platformra. 

Egyértelmű, hogy ezzel a lépésével az insta a Youtube riválisaként lé-
pett fel, egyelőre még várjuk, milyen eredményekkel.

Az IGTV egy elkülönült felület az Instagramon belül, külön “menüpont-
ja” van, amire át kell kattintanod, ha az IGTV-re szánt tartalmakat sze-
retnéd látni.

Milyen hosszú videót tölthetsz fel az instára?

videó sztoriban: 15 mp
videó posztként: 60 mp
videó IGTV-n: 15 mp- 10 perc közötti videókat tölthetünk fel, 
nagyobb- vagy hitelesített (verified) fiókok már 60 perces 
videókban is gondolkodhatnak.

5 TREND A TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN

Az első 5 trend után ugorjunk egy másik területre: összegyűjtöt-
tünk 5 másik Instagram tippet, ami népszerű volt 2018-ban, és a 
tartalommal kapcsolatos.
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#1 ELŐTTE-UTÁNA KÉPEK (“TAP TO EDIT”)

Bár az insta a gyönyörű, megszerkesztett képekről és a megkomponált 
gridekről szól, a követők imádják látni azt, milyen egy infl uencer, egy 
vállalkozás a színfalak mögött. Ezért annyira népszerűek azok az szto-
rik, ahol a fi lter mögötti világba pillanthatnak be a felhasználók.

Az átváltozások lenyűgözőek, az hogy hogyan lesz egy átlagos képből 
Instagram-kész poszt, és az ide-oda kattintgatás a képek között igazi 
függővé tehet bárkit.

#2 KITERJESZTETT VALÓSÁG FILTEREK

A Snapchat kezdte, de már az instán is elérhetőek azok a fi lterek, amik-
kel kutyafület varázsolhatsz magadra, elváltoztathatod az arcodat vagy 
fura kiegészítőket aggathatsz magadra. 
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Felmerülhet benned a kérdés, hogy milyen haszna lehet ezeknek a fi l-
tereknek azon túl, hogy viccesek? Neil Patel két remek felhasználási 
módot is említ a már idézett cikkében. Az egyik már most is elérhető 
mindenki számára, a másik pedig még egyelőre csak elmélet, de ha 
elérkezik, akkor is nagyon drága mulatság lesz.

#3 “OFFLINE VAGYOK” POSZTOK

Ironikus, de az egyik népszerűbb témák egyike az Instagram világában, 
amikor arról posztolsz, hogy milyen az, amikor nem vagy online, amikor 
pihensz, amikor magadban vagy és inspirálódsz. Ilyen tartalom, amikor 
arcmaszkot viselsz otthon, forró fürdőt veszel, meditálsz vagy éppen 
jógázol, de semmiképpen sem a vállalkozással törődsz vagy az Instag-
ramon lógsz.

Ez az év abszolút arról szól, hogyan legyél valóságos az Instagramon. 
Az emberi, a halandó posztok hódítanak, egyre kevésbé népszerűek a 
megkomponált, néhány éve még vírusként terjedő posztok például az 
ebédedről, a laptop+kávé csendéletről vagy a smink cuccokról.

#4 RETRÓ LÁZ

Nem csak a divatban, az Instagramon is terjed a retró láz. Különböző 
appok és eszközök segítségével polaroid hatású képek, analóg hatású 
videók terjednek az instán.

Bár nem egyértelmű, 
hogy a retró trend 
meddig marad nép-
szerű, az biztos, hogy 
kreatívnak és újsze-
rűnek kell lenned a 
sztorikkal, mert egyre 
nagyobb és nagyobb 
a verseny a fi gyele-
mért.
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Nagyon egyszerű, de nagyszerű felhasználása ezeknek a fi ltereknek 
az egyedi #hashtag használata, amit a képre tudsz szerkeszteni. Egy-
részt így konkrétabb kontextusba helyezheted a képedet, másrészt el-
terjeszthetsz egy speciális hashtaget a vállalkozásoddal kapcsolatban, 
amit idővel a követőid is elkezdenek használni.

A Sprout Social 2017-es statisz-
tikája szerint 10-ből 7 #hashtag 
az Instagramon valamelyik 
márkához köthető.8 

Az izgalmasabb oldala ezeknek a fi l-
tereknek - ami a Snapchatnél már el-
érhető - a márka fi lterek, például egy 

#5 VIDEÓK, ÉLŐVIDEÓK ÉS MÉG TOVÁBB

Ahogy a Facebookon, úgy az Instagramon is 
nagyobb hatása van egy videós tartalomnak, 
mint egy képnek, így érdemes időről időre vi-
deókkal tarkítani a gridedet.

Ami még ennél is jobban működik, azok az 
élő (live) bejelentkezések, főleg ha nem 
egyedül csinálod. Az egyik legjobb az élővi-
deókban, hogy a követőid értesítést kapnak 
arról, hogy élőzöl.

RedBull doboz, vagy egy Taco Bell 
fi gura, amit a felhasználók ugyanúgy 
ráilleszthetnek a képükre, mint egy 
nyuszi orrot. 
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Az “Instagram Live with Friends” funkcióval vendégeket is hívhatsz a 
videódba, így a kettőtök, vagy sokatok követőinek az ereje összeadódik 
az élő közvetítés idejére. Ez egy szuper módja egy partner vagy egy 
másik márka bevonására a kommunikációdba.

Ez a módszer elképesztő lehetőséget kínált a GUCCI instájának, hogy ki-
terjessze a közönségét Jared Leto márkájának követőire, és vica versa.

5 TREND VÁLLALKOZÁSOKNAK ÉS ÜGYNÖKSÉGEKNEK

Az utolsó ötös összeállításban olyan trendeket válogattunk össze 
a 2018-as évből, amik kifejezetten egy vállalkozás marketingjében 
segíthetnek sokat.

#1 AZONNAL MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

Az Instagram betört az e-commerce piacra is, és a 2017-es teszt 
után 2018-ban már lehetőséged van olyan posztot vagy sztorit kiten-
ni, amiben direkt link visz egy adott sales oldalra, vagy termékoldalra 
a webshopodban.

Úgy ismerheted fel 
ezeket a posztokat, 
hogy a poszt bal alsó 
sarkán egy kis táska 
ikont látsz. A statisz-
tikák alapján megéri 
használni azokat a 
funkciókat, amelyek a 
weboldaladra irányít-
hatják az Instagram 
követőidet, hiszen az 
Instagram felhaszná-
lók 75%-a9 valamilyen 
módon reagál a vállal-
kozások hirdetéseire 
(pl. meglátogatja a 
weboldalát). 
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Sőt, egy ruházati márka, a Lulu 
saját felmérése szerint 33%-a a 
felhasználóknak10 , akik kattintot-
tak a “tudj meg többet a termék-
ről” linkre, utána meglátogatták a 
weboldalukat is a “vásárolj most” 
linken keresztül.

Fontos! Ha Shopify webshopod 
van, akkor további funkciók el-
érhetőek a számodra, hiszen az 
Instagram és a Shopify integrál-
hatóak egymással. Ez a funkció 
lehetőséget ad a képen listázni 
az elérhető termék nevét és árát, 
majd rákattintva azonnal meg 
tudják vásárolni, anélkül hogy el-
hagyták volna az appot.

#2 INSTAGRAM HIRDETÉSEK

Természetesen az Instagramon való hirdetés nem újkeletű, ám egy 
olyan trend, ami folyamatosan növekszik. 2018-ban 2 millió hirdető pró-
bálta megragadni a felhasználók fi gyelmét.

Ebben a könyvben a fi zetett hirdetéseken túli technikákra fókuszálunk, 
így részletes hirdetési útmutatót nem találsz a könyv végén sem, de egy 
kis áttekintőt azért mi is megengedtünk magunknak. Ez a fejezet végén 
vár rád.

A hirdetések ugyanúgy a képfolyamban jelennek meg, mint a többi 
poszt, de természetesen jelölve, hogy fi zetett hirdetésről van szó.

Nemcsak mi, de a nemzetközi blogok és tanácsadók is azt javasolják, 
hogy érdemes az Instagram felé terelni a marketingedet, és az organi-
kus elérésen túl a fi zetett hirdetésekkel is foglalkozni.



NEMZETKÖZI TRENDEK

23

#3 MIKRO-INFLUENCER MARKETING

Kit nevezünk infl uencernek? Kik a mega-, és kik a mikro-infl uencerek? 
Nézzünk egy velős, ám nagyon fontos választ Gary Vaynerchuk-tól, aki 
az egyik legnépszerűbb amerikai üzletember:

„Mindenki infl uencernek számít, akinek követői vannak az Instagramon.”11 

Ez a megállapítás két éve, vagy tavaly még furcsa lett volna, ma már 
azonban egyre több marketing szakértő ért egyet abban, hogy a mik-
ro-infl uencerekben óriási a potenciál.

Mikro-infl uencernek alapvetően azokat nevezzük, akinek 1.000-10.000 
(más rendszerezés szerint 1.000-100.000) követője van. Ez a megákhoz 
képest (millió feletti követők) elenyészőnek tűnik, ám ezeknek a kis kö-
zösségeknek hatalmas az ereje. 

A következő diagramon12  látni, hogy az elköteleződés (engagement) 
folyamatosan csökken a posztoknál, ahogy a fiók növekszik.
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A statisztikák mögött egy nagyon egyszerű logika áll: mikro-infl uen-
cerként egy szűk célcsoportot gyűjthetsz magad köré, akik egy spe-
cifi kus téma iránt érdeklődnek, amiről te posztolsz. Milliós követők 
esetében azonban már lehetetlen olyan témát találni, vagyis olyan 
posztot készíteni, ami minden követőnek tetszik, ezért egy poszt el-
köteleződésének arányaiban (engagement rate) egy mikro-infl uencer 
könnyedén lenyomhat egy megát.

A Marketing Day egy tesztet is lefuttatott13 , ahol a mikro- és a 
mega-infl uencerek teljesítményét próbálták lemérni. Az eredmények 
érdekesek, de a fentiek tudatában nem meglepőek.

Egy másik, inkább pszichológiai aspektust is érdemes átgondolni a té-
mában. Míg mega-infl uencerek tekintetében a követő inkább rajongó 
státuszban szerepel, addig egy mikro-infl uencer esetében egy távoli 
barátként érezheti magát az, aki követi a fi ókot. Sőt, sokszor maga az 
infl uencer is így érez, és ennek megfelelően kommunikál a követőivel. 
Innentől kezdve pedig már nem kérdéses, hogy egy barátunk ajánlását 
fogadjuk-e meg, vagy egy távoli, csillogó személyét.

300+ shares
1.000 likes
5 sales

under 100 shares
under 100 likes
100+ sales
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#4 INSTAGRAM ANALITIKA

A mérés és az adat-orientált döntések alapvető fontosságúak a (kkv) 
marketingben, ezért az Instagram esetében sem hanyagolhatjuk. Köny-
vünkben is külön fejezetet szentelünk ennek a témának.

Miért került bele a 2018-as trend összeállításba ez a téma?

A korábbi oldalakon olvashattad, mekkora változáson ment át az 
Instagram és a használata az elmúlt években. Ebből kifolyólag az 
elemzések sem voltak mindig ennyire fókuszban, és nem volt ennyi-
re egyszerű hozzáférni.

Miben segíthetnek az elemzések?

  Megnézheted, mikor aktívak a követőid, így beállíthatod a
 legoptimálisabb posztolási időt.

  Olyan alapinformációkat tudhatsz meg a követőidről, hogy   
 férfi ak vagy nők, és hogy hány évesek. Ez alapján könnyedén
 megállapíthatod, hogy a megfelelő célközönséget érted-e el,   
 őket akartad-e targetálni, vagy sem.

  Láthatod, melyik posztod a legnépszerűbb, és melyek egyáltalán  
 nem értékelik. Vagyis az adatok alapján állíthatod össze a   
 következő havi tartalom naptáradat.

#5 SANDWINCHING

A “sandwiching” stratégia (hogy szólna ez magyarul, “szendvicsezés”?) 
a 2016-os algoritmus változás következménye, mikoris a szigorúan kro-
nológiai sorrendben megjelenő posztokat felváltotta az algoritmus-dik-
tálta sorrend a képfolyamban.14 

Egy Digi Day cikk szerint15  ezzel a technikával kicselezhető az algorit-
mus, és olyan posztok is előtérbe kerülhetnek, amelyek másképp (ha-
csak nem hirdetéssel) nem.

Ez a taktika nagyon egyszerű: kettő olyan poszt közé, ami tutira ha-
sítani fog a követőid között (például nyereményjáték) beszúrsz egy 
olyat, ami önmagában nem lenne népszerű, de számodra fontos, 
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hogy sok követődhöz eljusson (például promóciós poszt). Elmélet-
ben a középső posztot felhúzza majd a másik kettő, és az is nagy 
elérést produkál majd.

KIEMELKEDŐ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI

INFLUENCEREK

Az Instagram 1 milliárd aktív közönséget, akár potenciális vásárlót je-
lent. Nézzük meg, kik rendelkeznek a legnagyobb mozgósítható köve-
tőtáborral:16 

  Instagram (@instagram) - 255 millió
  Selena Gomez (@selenagomez) - 144 millió
  Christiano Ronado (@christiano) - 142 millió
  Ariana Grande (@arianagrande) - 130 millió
  Kim Kardashian (@kimkardashian) - 118 millió
  Beyonce (@beyonce) - 118 millió
  Dwayne ‘’The Rock’’ Johnson (@therock) - 116 millió
  Kylie Jenner (@kyliejenner) - 116 millió
  Taylor Swift (@taylorswift) - 112 millió
  Neymar (@neymarjr) - 103 millió
  +1 Justin Bieber (@justinbieber) - 102 millió

Az Instagram saját fi ókját nem számítva Selena Gomez 2017. március 
14-én vette át az uralmat a legtöbb követőkkel rendelkezők listáján. A 
tényleges 10-es infl uencerlista miatt kapott helyet a rangsorban Justin 
Bieber, aki maga is több, mint 100 millió követővel rendelkezik.

Érdekességként kiemelnénk, hogy a legtöbb like-al rendelkező poszt 
Kyle Jennerhez kapcsolódik. 2018. február 6-án adott hírt kislánya, 
Stormi születéséről, ami rögtön meghódította a platformot. Általános-
ságban elmondható, hogy a jó hírek, kiemelten az eljegyzés-házas-
ság-gyermekáldás témakörébe tartozó posztok mindig nagy népszerű-
ségnek örvendenek.
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A fenti toplista szereplői nemzetközileg ismert hírességek, akik első-
sorban nem az Instagramnak köszönhetik hírnevüket és infl uencer stá-
tuszukat. A következőkben bemutatunk néhány olyan nemzetközi- és 
hazai infl uencert, akik az Instagramban rejlő lehetőségeket kihasználva 
építették hírnevüket és karrierjüket.

KAYLA ITSINES (@KAYLA_ITSINES)17 

Kayla története tökéletesen példázza, 
hogyan tud valaki a semmiből komplett 
bizniszt felépíteni a közösségi médián 
keresztül. A 27 éves ausztrál fi tnesz-infl u-
encer lány éves bevétele 2016-ban elérte 
a 46 millió ausztrál dollárt. 

Karrierje 19 éves korában kezdődött, ekkor 
szerzett személyi edző képesítés, majd egy 
edzőteremben meg is kezdte az edzői munkát. Úgy 
tapasztalta, hogy a különböző gépeken végzett gyakorlatok nem 
feltétlenül szolgálják vendégei igényeit, így klasszikus, különösebb 
eszközöket nem igénylő aerobikedzéseket kezdett el tartani. 
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Ezzel párhuzamosan közeli barátai fi zikai átalakulását fotókkal doku-
mentálta, amit az unokatestvére javaslatára töltött fel az Instagramra, 
mondván, így könnyebb rendszerezni a fotókat és nagyobb nyilvános-
ság követheti a változásokat. 

Rövid időn belül többszázezres követőtáborra tett szert, ezért alkotta 
meg a BBG (Bikini Body Guide) 12 hetes életmódváltó programot, ami 
heti 3x28 perces edzésekből, a köztes napokon magas intenzitású in-
tervall edzésekből, és étkezési irányelvekből áll. Videói már saját appli-
káción keresztül is elérhetőek. 

Jelenleg 10.2 millió insta követője van, a nagy szám ellenére továbbra 
is személyesen kezeli közösségi média felületeit. Kayla sikerének egyik 
titka, hogy a kezdetek óta a közösségére fókuszál, rendszeresen meg-
osztja követői eredményeit, míg saját személyiségét háttérbe szorítja. 
Emellett alaposan megválogatja partnercégeit és szponzorait, nyilatko-
zata szerint nem vállal olyan együttműködéseket, amik összeegyeztet-
hetetlenek személyes értékrendjével. Magyarországon is sokan követik 
programját, a Hungarian BBG Girls x Kayla Itsines Facebook csoport-
nak több mint 6800 tagja van. 

DOCTOR MIKE (@DOCTOR.MIKE)18 

2012-ben Mikhail „Mike” Varshavski, egy 
orosz-amerikai orvostanhallgató úgy 
döntött, hogy mindennapjait dokumen-
tálja az Instagramon. Kezdetben főleg 
kutyájával közös képeket posztolt, erre 
figyelt fel a BuzzFeed internetes maga-
zin, ami 2015-ben közölt egy anyagot a 
jóképű dokiról. 

Doctor Mike egy csapásra népszerű lett, mára már 2.9 milliós insta 
követőtáborral rendelkezik. Varshavski netes hírnevét igyekszik jó cé-
lokra is felhasználni, 2015-ben létrehozta alapítványát, a Limitless To-
morrow-t, aminek célja tanulmányi ösztöndíjak biztosítása hátrányos 
helyzetű, tehetséges fi ataloknak. 2017-ben indította el saját YouTube 
csatornáját, ahol amellett hogy mélyebb betekintést enged minden-
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napjaiba, egészségügyi témákban is edukálja nézőit. Civilben továbbra 
is rezidens, elmondása szerint a jövőben sem szeretné elhagyni vá-
lasztott hivatását. 

GRUMPY CAT (@REALGRUMPYCAT)19 

A híres morcos macska, eredeti nevén 
Tardar Sauce (azaz ‘’tartármártás’’, kicsit 
elferdített írással), jelenleg a világ egyik 
leghíresebb és egyben legbefolyásosabb 
macskája a maga 2.4 millió instakövető-
jével. 

Talán megdöbbentő lehet számodra, de na-
gyon is igaz, hogy nem csak valós személyek le-
hetnek influencerek. Tardar karrierje 2012-ben kezdődött, amikor a 
gazdája közzétett róla egy képet a Reddit nevű közösségi oldalon. 

A felhasználók többsége arra gyanakodott, hogy a mogorva arckife-
jezés képszerkesztő programok terméke, ezért gazdája több videót is 
megosztott kedvencéről a YouTube-on. Innentől kezdve nem volt meg-
állás, Grumpy Cat-ből mém lett, és igazi sztár, aki 2013-ban a The Wall 
Street Journal-ban is szerepelt. 

Azóta sikere töretlen, saját ügynöke van és merchendising termékei. 
2014-ben még egy film is készült a főszereplésével (Grumpy Cat’s 
Worst Christmas Ever). 
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A különféle szponzorációkból és együttműködésekből Tardar gazdája, 
Tabatha Bundesen az első két évben kb. 25 milliárd forintnak megfele-
lő összeget keresett kedvencével. Bár nem Tardar a legtöbb követővel 
rendelkező állat az Instagramon, története miatt vettük fel a listánkra.

A nemzetközi példák mellett néhány olyan magyar Instagram fi ókot is 
szeretnénk bemutatni, amik valamilyen sajátosságuk miatt kiemelke-
dőek, és kkv marketing szempontból is jól vizsgálhatóak.

GAZDAG TÜNDI (@NUMBAVA)20 

Tündi története sok hasonlóságot mutat 
Kayla sikerével. A lányt instakövetői csak 
Numbavaként ismerik, aki infl uencer kar-
rierjét az Instagramon indította el. Négy 
évvel ezelőtt egy egészségügyi probléma 
miatt kényszerült életmódváltásra, ekkor 
döntött úgy, hogy a folyamatot dokumen-
tálni fogja, az instagramot étkezési- és 
edzőnaplónak használta. 

Fő fókuszába az egészséges táplálkozást és az aktív 
életmódot helyezte. Két és fél évvel ezelőtt kilépve az Instagram keretei 
közül YouTube csatornát indított, ahol közel 13 ezres feliratkozótábora 
követi a rendszeres tartalmakat. 

Az évek során számos céggel folytatott partneri együttműködéseket, 
emellett rajongói nyomonkövethették az egész életére kiható  változá-
sokat: a profi lja indítása óta elvégezte a személyi edző- és táplálkozási 
tanácsadó képzést, majd civil állását hátrahagyva jelenleg edzőként és 
táplálkozási tanácsadóként tevékenykedik. 

Követőit továbbra sem hanyagolja el, rendszeresen tudósít a minden-
napjairól, kiemelten a munkájáról és egészséges-életmód tippjeiről. 
Jelenleg közel 39 ezres insta követő táborral rendelkezik. 
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MÉSZÁROS CSABA (@CSAB777)21 

Csabi sminkek iránti szeretete már kis-
gyermekkorában elkezdődött, elmondása 
szerint már akkor is rajongott a kreatív al-
kotó folyamatokért és a szépségápolás-
sal kapcsolatos dolgokért. Ezt követően 
tinédzser évei alatt kezdte el sminkelni 
magát, bár ekkor elsősorban még csak a 
bőrhibái elfedése volt a cél. 

Az érettségi után fodrásznak tanult tovább, 
majd miután szakmájában elhelyezkedett, bátrabban 
kezdte sminkelni magát, és extrém sminkeket és arcfestéseket kezdett 
el készíteni, amiket az Instagramon posztolt. Kreációihoz rengeteg esz-
közt és kiegészítőt használ, emellett bátran posztolja olykor extrém át-
alakulásait, ezzel is kitűnve a tömegből. 

Karrierje akkor vett fordulatot, amikor 2017-ben jelentkezett a NYX Pro-
fessional Makeup sminkversenyére, a NYX Face Awards-ra. Bevallása 
szerint eleinte bizonytalan volt, félt a környezete reakcióitól, kevés volt 
a videó készítéshez szükséges tudása, de a pozitív visszajelzések hatá-
sára belevágott a versenybe. 

A megmérettetésnek köszönhetően a nagyközönség is megismerhette a 
munkáit, ráadásul ő nyerte meg a versenyt, ami tovább növelte ismertségét. 

„Nem gondoltam volna, hogy nyerhetek a versenyen, mivel úgy éreztem, 
Magyarországon még nem olyan hétköznapi dolog, hogy egy férfi  smink-

ben jelenjen meg, vagy az, hogy képviseljen egy sminkmárkát.”22 

Csabi jelenleg is az Instagramot használja fő kommunikációs felület-
ként, ahol 14 500 követővel rendelkezik. A versenynek köszönhetően 
számos partnerkapcsolati lehetőséget kapott, amiket a profi lja alapján 
igyekszik a lehető legjobban használni.
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NAGY VIVIEN (@FIFTYPAIRSOFSHOES)23 

Vivien öt és fél évvel ezelőtt indította 
el blogját Fifty Pairs of Shoes néven, 
ami egyike volt az első divatblogoknak 
Magyarországon. Elsősorban külföldi 
bloggerektől inspirálódott, de mindig 
is törekedett arra, hogy közzétett tar-
talmai egyediek legyenek, és az egyéni-
ségét tükrözzék. 

Azon kevés infl uencer közé tartozik, aki aktív 
Instagram és YouTube jelenlét mellett sem hanyagolja 
el blogját, továbbra is rendszeresen posztol saját tartalmakat. Vivien 
ma már hivatásként űzi szenvedélyét. 

Világmárkákkal működik együtt, és emellett számos közönség- és 
szakmai díjat zsebelt be. Idén Polgár Diana, a DYAN cipőmárka tervező-
jével saját kapszulakollekciót dobtak piacra. 

Jelenleg 74 ezren követik Instagram profi lját. Saját bevallása szerint si-
kerének titka a tartalom minőségében rejlik.

„Mindig arra törekszem, hogy meglegyen az egyensúly a saját és a 
promóciós tartalmak között. Csak olyan márkával dolgozom együtt, 

akit szeretek és használok. Számomra sokkal fontosabb a hitelesség 
megőrzése, mint a pénz.”24 
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EGY KIS EXTRA: INSTAGRAM HIRDETÉSEK

Ahogy korábban már írtuk, manapság nagyon nehéz, ha nem lehetet-
len gyors és eredményes növekedést elérni az Instagramon hirdetések 
nélkül. Bár a tanulmányunk a hirdetés nélküli módszerekre koncentrált, 
nem tudtuk megállni, hogy egy rövid alfejezet erejéig foglalkozzunk az 
insta hirdetésekkel is.

Ezt erősíti meg az a már említett statisztika is25 , amely szerint 75%-a a 
felhasználóknak pozitívan reagál egy vállalkozásra, miután látta a hir-
detését - például meglátogatja a weboldalát vagy vásárol.

MIRE VAN SZÜKSÉGED, HOGY HIRDESS AZ INSTÁN?

  kizárólag üzleti fi ókok hirdethetnek
  ahhoz hogy üzleti fiókod legyen, szükséged van egy aktív   

 Facebook oldalra

HOGYAN HIRDETHETSZ INSTAGRAMON?

#1 HIRDETHETSZ A FACEBOOK.COM/ADS/MANAGER VAGY A 
BUSINESS.FACEBOOK.COM OLDALAKON KERESZTÜL.

Remélhetőleg ez nem új információ neked, ha már valaha használtál 
Facebook hirdetéseket. Mindkettő közösségi média platformra innen 
tudsz beállítani kampányokat. 

FONTOS! Soha ne futtass olyan hirdetési csoportot (ad set) ami egy-
szerre mindkettő közösségi médiára hirdet. Praktikusnak tűnik, de gon-
dolj bele: nagyon eltérő a két felület használata, így ami az egyiken mű-
ködik, a másikon valószínűleg nem fog. Vedd a fáradtságot, és rendezd 
két hirdetési csoportba ezeket a hirdetéseket.

#2 HIRDETHETSZ AZ INSTAGRAM FELÜLETÉN KERESZTÜL

Már hirdethetsz az Instagram profi lodon keresztül is, ez olyan, mint a 
Facebookon a “bejegyzés kiemelése” vagyis a “boost your post”. Ez egy 
nagyon egyszerű, kissé lebutított verziója a hirdetéseknek, ahogy a Fa-
cebook esetében is.
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Komoly kampányok esetén mindenképpen az első opciót javasoljuk, de 
ha csak egy kicsit meg szeretnéd lökni egy-egy posztod népszerűsé-
gét, akkor arra kiválóan alkalmas ez a módszer.

Ahogy már írtuk, a hirdetés elindításának két kritériuma, hogy legyen 
egy publikus Facebook fi ók csatolva az Instagram fi ókhoz (ez önma-
gában kritériuma az üzleti fi óknak is) és az, hogy be legyen állítva egy 
érvényes bankkártya a hirdetési fi ókhoz.

Ha a fenti két kritérium rendben van, akkor a hirdetés pofon egyszerű:

  kattints a hirdetés gombra
  határozd meg a célközönséged
  állítd be a hirdetésed célhelyeit
  határozd meg a költségkereted

 és a hirdetés időtartamát
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HA A MELÓSABB UTAT VÁLASZTOD

Íme néhány tipp, amit összegyűjtöttünk neked, ha megfogadod a taná-
csunkat, és a fontosabb hirdetéseket innen indítod:

#1 NÉZZ KÖRÜL, MIELŐTT BELEVÁGSZ!

Nézd meg, hogy a versenytársaid, vagy hasonló területen működő vál-
lalkozások hogyan hirdetnek a platformon. Ezt úgy teheted meg a leg-
könnyebb módon, hogy mobilról meglátogatod a weboldalukat, és bízol 
benne, hogy beállítottak re-marketing hirdetést, hiszen akkor nagyon 
gyorsan szembejön majd a hirdetésük.

Gyűjtsd össze, mi az, amit szerinted jól csinálnak és azt, te mit ten-
nél másképp! Arra is fi gyelj, hogyan tudnád megkülönböztetni magad a 
szektorodban futó átlagos hirdetésektől!

#2 VÁLASSZ JÓL, AMIKOR A KAMPÁNYOD CÉLJÁT MEGHATÁROZOD!

Ha ismerős vagy a Facebook hirdetések terén, ez nem új javaslat. 
Döntsd el, hogy mi a célod egy-egy hirdetéssel, és ne akarj mindent 
egyszerre! A márkád legyen ismertebb, a weboldaladra küldenéd a fel-
használókat, vagy esetleg vásárlásra ösztönöznéd őket? 

A következő oldalon lévő képen láthatod, hogy 11 fő kategória közül 
választhatsz, és néhány esetben további alkategóriák várnak még rád!

#3 TUDD, KI A CÉLCSOPORTOD!

Szerencsére az Instagram hirdetések azonos lehetőségekkel rendelkez-
nek, mint a Facebook hirdetések, így óriási a potenciális beállítások köre.

A tipikus demográfi ai adatok és érdeklődési körök megadásán túl lét-
rehozhatsz például lookalike célcsoportokat vagy használhatsz specifi -
kus, vagy re-targeting listákat is.
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#4 HASZNÁLJ INSTA-KOMPATIBILIS KREATÍVOKAT!

Természetesen itt is többféle opcióból válogathatsz, akár a Facebook 
esetében. Itt azonban különösen fi gyelned kell arra, hogy az Instagramon 
más színek, más kompozíciók és más feliratok működnek, mint a Face-
bookon, és ezt szem előtt tartva kell megkomponálnod a kreatívokat!

#5 MÉRJ!

Bízunk benne, hogy erről nem kell meggyőznünk téged, esetleg emlé-
keztetnünk rá, hogy hiába minden tanulmány és statisztika, ezek csak 
útmutatóként szolgálhatnak neked, hogy az első hirdetéseket beállítsd. 
Azt, hogy a te piacodon, a te szolgáltatásoddal és a te márkádnak mi 
működik a legjobban, egyedül te tudod kitalálni, ehhez pedig az egyedü-
li út, ha mindent mérsz, majd értékelsz!
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A CSAPAT

A csapat összeállítása egy nagyon egyszerű koncepciót követett. Egy 
vállalkozónak milyen szakértői segítségre lehet szüksége, ha a semmiből 
akar felépíteni egy jól működő, meghatározó és profi  Instagram fi ókot?

A KKV MARKETING TANÁCSADÓ - BABANICS ÍRISZ

Kisvállalati marketing tanácsadóként kis- és 
középvállalatoknak segítek abban, hogy ha-
tékony rendszerekben gondolkodjanak, 
stratégia mentén dolgozzanak és mindezt 
költséghatékonyan tegyék. 

Portfólióm az online marketing terüle-
tein túl kiterjed a kisvállalati PR és az 
offl  ine marketingre is. Hiszek a szemé-
lyes kapcsolatokban, a stratégiai szintű 
együttműködésekben és a folyamatorien-
tált, automatizált rendszerekben.

A munkában egy kisebb csapattal dolgozom együtt, akik a szakmai 
munkámat támogatják.

A projektben több szinten is kulcsfontosságú munkám volt. Az ügy-
féllel én egyeztettem először: tisztáztuk a vállalkozás marketing-
stratégiáját, és kialakítottuk az Instagram fiók első koncepcióját. 
Később projektmenedzseri szerepet töltöttem be, hiszen egy valódi 
megbízás esetében is - hacsak nem az ügyfél maga végzi - egy mar-
ketinges fogja össze a munkát. 

A teljes projektben a legfontosabb szerepem az volt, hogy végig az 
ügyfél marketingstratégiáját tartsa szem előtt a csapat, hogy egy-
szerre adjak tanácsot az ügyfélnek, ha döntési helyzetbe kerül, és 
egyszerre segítsem a csapatot, ha olyan kérdések merülnek fel, amik 
túlmutatnak az Insta keretein.

www.iriszbabanics.com
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A FOTÓS ÉS VIZUÁLIS TANÁCSADÓ - CSATÓ ZSUZSI

Több mint 10 éve foglalkozom a fotózással, és kb. 
6 éve már a fő fókuszban a portré fotózások 
vannak. Szeretek koncepciókat kialakítani, és 
nagyon szeretem a kreatív tervezést, legyen 
az egy fotós projekt vagy tartalom tervezés. 

Fotósként sok területen dolgoztam már, 
sokféle stílusban, így egységben tudom ke-
zelni az Instagram tartalmakhoz szükséges 
képek és illusztrációk eltérő stílusát, képi vilá-
gát, valamit kiemelt szerepet kap nálam a vizuális 
storytelling. 

Nagyon szeretem a színeket, és a színsémák megtervezését, amit szin-
tén alkalmazunk a grid vizuális tervezésekor. Hiszek abban, hogy egy 
fotósnak nem csak a fényekhez és a kamerához kell értenie, tágabb is-
meretek kellenek ahhoz, hogy adott esetben együtt tudjon gondolkodni a 
megrendelővel, vagy akár a megrendelő helyett.

www.joucaportraits.com

AZ INSTAGRAM SZAKÉRTŐ - KOVÁCS LACI

Instagram szakértőként és a Follow Marketing tulaj-
donosaként kisebb- nagyobb cégek üzleti Ins-
tagram profi ljával foglalkozom. Azt tapasz-
talom, hogy a kkv-k tekintetében kettő 
alapvető hiányosság van, amiért nem si-
kerül ütős insta fi ókokat építeniük. 

Az egyik az, hogy nincs marketingstraté-
giájuk, így fogalmuk sincs, mit és miért 
csinálnak, egyszerűen sodródnak az árral. 
A másik probléma pedig a kitartás hiánya. 
Sokan azt gondolják, hogy egy szakértő egy-
két hónap alatt csodát tud művelni, és több tíz-
ezres fi ókot épít fel a semmiből. 
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Szerencsére pozitív tapasztalatom is van. Ezek közül kiemelném a kre-
ativitást, ugyanis a magyar vállalkozók nagyon ötletesek, nagyon sze-
retek ötletelni velük arról, milyen újabb aktivitással dobjuk fel a fi ókot.

Véleményem szerint az Instagram is 3 dolgon alapszik, ahogy az élet-
ben minden: akarat (hogy legyen egy profi  üzleti oldalunk), kitartás (a 
munkához), türelem (a gyümölcs beéréséhez). Remélem ez a könyv sok 
vezetőnek és marketingesnek a hasznára válik majd, és tudatosabb, pro-
fesszionálisabb magyar Instagram profi lokat látunk majd magunk körül.

www.followmarketing.hu

A KVV PR TANÁCSADÓ - HEINRICH DORKA

Az elmúlt évek során ügynökségi oldalról tapasz-
taltam meg, hogy a kis- és középvállalatok 
részéről is megvan az igény a PR kommu-
nikációra, hiszen a növekvő versenyben a 
kommunikáció szerepe felértékelődött. 
Esetükben ennek eszköztárát tágabban 
értelmezhetjük, és a marketinggel még 
szorosabban együttműködve szolgálhat-
ja a vállalkozás céljait. 

A PR rövid- és hosszú távú célokat is haté-
konyan támogat. Kisvállalkozások esetén kez-
detben a növekedést szolgálja, de megalapozza a ké-
sőbb előtérbe kerülő brandépítési folyamatokat, amire az indulás idején 
korlátozottabbak a lehetőségek. Úgy látom, a cégek részéről is egyre 
nagyobb a nyitottság, hogy szakértői segítséget vegyenek igénybe a 
kommunikációs stratégia kidolgozásánál. Munkám során egyénre sza-
bottan segítem megtalálni és kialakítani a leghatékonyabb PR kommu-
nikációs eszközöket. 

A projekt során fő feladatom volt, hogy a az ügyféllel közösen olyan 
partnerkapcsolati stratégiát alakítsunk ki, ami illeszkedik a marketing-
stratégiához, a hosszú távú célokhoz és a vállalkozás küldetéséhez. 
Egyik fő cél volt a szakértői szerep erősítése. A kommunikációs-partner 
kapcsolatok felkutatása és kiépítése során igyekeztem az ügyfél érde-
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keit leginkább szem előtt tartani úgy, hogy a partner számára is tartó-
san értékes legyen a kapcsolat, azt is fi gyelembe véve, hogy a jövőben 
hogyan lehet ezeket a lehetőségeket tágítani. Kiemelt célként tűztük 
ki, hogy költség- és időhatékonyan alkalmazzuk az Instagram nyújtotta 
partnerkapcsolat-építési lehetőségeket.

www.kkvprszakerto.com 
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SZEMÉLYI STYLIST - BABANICS FLÓRA

Flóra (babanicsfl ora_stylist) személyi stylistként nőknek segít abban, 
hogy megtalálják egyéniségükhöz passzoló öltözködési stílusukat. 

„Az egyedi nem az, ha követsz egy irányzatot, 
hanem ha bátran vállalod az irányzatokon 

átívelő ízlésedet.

A világban, az életünkben sok a szélső-
ség. Csontsovány vagy extra méret, egye-

di termék vagy fast fashion, pláza vagy 
butik. Szerintem a nők sokkal összetetteb-
bek annál, minthogy egyetlen szűk irányzat 

keretei közé szorítsák be magukat. 

Szeretném megmutatni a magyar nőknek, hogy jól 
mutat egy plázában vett nadrág egy tervezői felsővel, vagy egy méreg-

drága cipő egy átlagos ruhával.” 

Szolgáltatásai:

#1 GARDRÓBRENDEZÉS

A 3 órás program alatt Flóra átmegy az ügyfélhez, közösen átnézik a 
ruhatárát és rendeznek egy kis divatbemutatót. A gardróbrendezés 
eredménye, hogy elkészül egy lista, melyik ruháktól kell megválni, mi-
ket érdemes megtartani, és milyen alapdarabokat kell még beszerezni.
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#2 KÖZÖS VÁSÁRLÁS

A 3-5 órás program egy online egyeztetéssel kezdődik, amikor Flóra és 
az ügyfél közösen kitalálják, milyen boltokat, butikokat, tervezőket sze-
retnének meglátogatni a programon. A megvásárolt ruhák ellenértékét 
az ügyfél maga fi zeti, Flóra egy olyan barátnőként van jelen ezeken a 
vásárlásokon, aki ért a stílushoz és 100%-ban őszinte a felpróbált ruhá-
val kapcsolatban.

AZ ELŐKÉSZÜLETEK

AZ ÖTLETTŐL A KÖNYVIG

Zsuzsival régebb óta volt egy törekvésünk (Írisz), hogy az Instagram 
marketinggel kapcsolatban összehozzunk valamit közösen, amihez ő 
fotósként, én marketing tanácsadóként adhatok hozzá valamit.

2018 áprilisában megismerkedtem Lacival egy projekt kapcsán, és az 
ő tudásával már teljes lehetett egy csapat, amit Zsuzsival megálmod-
tunk. Mégis, május végéig érlelődött a közös munka gondolata, majd 
29-én nyitottam egy közös Messenger üzenetet, amiben bemutattam 
őket egymásnak, és megírtam, van egy ötletem a nyárra, amit velük 
szeretnék megvalósítani.

Június 12-én találkoztunk, és megállapodtunk abban, hogy a nyáron 
csinálunk közösen egy 2 hónapig tartó Instagram kísérletet. Adtunk 
magunknak néhány napot, hogy megtaláljuk a vállalkozást, aki az ügy-
felünk lehet a projekt ideje alatt, és június 25-re véglegessé vált, hogy 
Flóra lesz az.

Július 4-én már elindultak az előkészületek, megbeszéltük a legfonto-
sabb szerepeket, a munkamódszereket és a tervezett időkeretet.

Az első fotózás szervezése kapcsán merült fel bennünk először, hogy 
szüksége lenne a projektnek egy szakemberre, aki a partnerkapcsola-
tokat kezeli, így július 12-én Dorka is csatlakozott a csapathoz.
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Így öten (négy szakember és az ügyfél) vágtunk neki a projektnek, és az 
előkészítéstől a könyv kiadásáig eltelt 4 hónapban közösen tanultuk és 
tapasztaltuk a magyar üzleti Instagram működését.
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KI LEGYEN AZ ÜGYFÉL?

Az egyik legnagyobb kihívást a projekt elején az jelentette, hogy talál-
junk egy olyan induló vállalkozást, aminek még nincs semmilyen kom-
munikációja, szívesen dolgozna velünk, és beleegyezik abba, hogy min-
den mért adatot közzé tehetünk a fi ókjával kapcsolatban.

Nem véletlen a névegyezés, családon belül találtuk meg a tökéletes jelöltet.

Kritériumok az ügyféllel kapcsolatban:

#1 INDULÓ VÁLLALKOZÁS LEGYEN

Ahhoz, hogy tisztán az Instagram marketing hatékonyságát mérhessük, 
arra volt szükségünk, hogy semmilyen más csatornája ne legyen- sem 
weboldal, sem Facebook, sem semmi más.

#2 KOMOLYAN VEGYE A PROJEKTET

Egy ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy nem fogadja meg egy szakem-
ber tanácsát, hogy néhány napig hanyagolja egy kommunikációs csa-
tornáját, hogy változtat a megbeszélt koncepción.

Nekünk azonban szükségünk volt egy ígéretre, hogy a projekt végéig 
minden poszt időben kikerül, minden eltervezett aktivitás megvalósul 
és minden tanácsunkat elfogadja.

#3 100% TRANSZPARENCIA

Talán ez volt a legszigorúbb kritérium, hiszen anélkül, hogy felhasznál-
hatnánk minden adatot, nem ér semmit a közös munkánk. Nem min-
den vállalkozás örülne, ha minden ötletét, minden trükkjét és minden jó, 
vagy rossz eredményét közkinccsé tennék, így szeretnénk megköszön-
ni Flórának, hogy együtt dolgozhattunk vele.



HIPOTÉZISEK

45

HIPOTÉZISEK

A projekt előkészítésének egyik fontos állomása volt, amikor kitaláltuk, 
pontosan milyen hipotézisek megerősítése vagy cáfolata a cél. Ösz-
szesen 4 kiemelt területet vizsgáltunk, de a projekt folyamán előjöttek 
egyéb érdekességek is, ezeket nem emeltük be ide, a legfontosabb 4 
közé, de a könyvben a megfelelő fejezeknél olvashatsz róluk.

Minden feltetételezés a nemzetközi cikkek és saját tapasztalataink 
alapján jött létre, és a legfőbb célunk, hogy megtudjuk, vajon a magyar 
közegben is érvényesek-e a nemzetközi tapasztalatok.

#1 EGY PROFI FOTÓS ÁLTAL TERVEZETT ÉS FOTÓZOTT GRID SOK-
KAL JOBB EREDMÉNYEKET PRODUKÁL, MINT EGY STOCK FOTÓK-
BÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT TARTALOM.

Úgy gondoltuk, nem mindegy, hogy saját, valódi embereket és élethely-
zeteket bemutató képeket használ-e a profi l tulajdonosa, vagy letölti/ 
megveszi stock fotó oldalakról.

Ennek a kérdésnek a vizsgálatához létrehoztunk egy kontroll-fi ókot, 
amit 1 hónapon át párhuzamosan működtettünk az eredeti fi ókkal.

  Azonos tartalmat posztoltunk,
  hasonló bio szöveget írtunk, és
  ugyanúgy futott a követőszerző szoftver.
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Eredeti fi ók

Kontroll fi ók
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#2 A SZTORIK HASZNÁLATA TÖBB INTERAKCIÓT GENERÁL A FIÓK 
SZÁMÁRA, MINT A POSZTOK.

Minden közösségi média célja és lelke az interakció, amit nagyon nehéz 
elérni. Egy poszt szövegébe lehet kérdéseket írni, de vajon van-e jobb 
módja a követők aktivizálására? A sztorik csúszkás és szavazós funkci-
ói kifejezetten alkalmasak erre a célra, így állításunk szerint egy sztori 
több reakciót tud kiváltani, mint egy poszt.

Ennek bizonyítására a projekt végén kontrasztba állítjuk az összes olyan 
nap tartalmait, amikor a sztoriban lehetőség volt visszajelzést küldeni, 
és megvizsgáljuk, hogy a sztorira vagy a posztra érkezett-e több reakció.

#3 TUDATOS PARTNERI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉVEL 1,5-2X GYOR-
SABBAN NÖVEKSZIK EGY FIÓK

Mindannyian hiszünk benne, hogy partnerekkel könnyebb, mint egye-
dül. Éppen ezért feltétlenül be akartunk emelni a legfontosabb hipotézi-
sek közé egy olyat, ami ezzel foglalkozik.

Ennek az állításnak a bizonyítására (vagy cáfolására) a következő mód-
szert használjuk: a 9 hetes tanulmány első 7 hetét lényegében partne-
rek nélkül futtattuk, míg az utolsó 2 héten kiemelt fi gyelmet kaptak a 
partnerkapcsolatok. Így az 1-7. hét növekedését (heti új követők átlaga) 
összevetjük a 8-9. hét növekedésével.

#4 A SZEMÉLYES TARTALMAK, AHOL A VÁLLALKOZÓ/DOLGOZÓ 
SZEREPEL A KÉPEN JOBBAN TELJESÍT, MINT AZ ÁTVETT KÉPEK, 
A GRAFIKÁK VAGY A TÁRGYFOTÓK.

Ez a hipotézis az elsőnek egy mélyebb változata. Tulajdonképpen arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy melyik típusú tartalom az, ami a legjobban 
szerepel az Instagramon, és melyek azok, amik egyáltalán nem moz-
gatják meg a követőket.

Ennek az állításnak a bizonyítására a posztokhoz tartozó ER értékeket 
használtuk fel.
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KKV MARKETINGSTRATÉGIA

A (kkv) marketingstratégiáról kiemelten fontos beszélni egy Instagram 
könyvben. Hacsak nem hobbiként használod az Instagram üzleti fi ók-
ját, tutira nem fogsz jól teljesíteni stratégia nélkül. Honnan tudom? A 
stratégiában tűzöd ki a célokat és a prioritásokat. Ha nem tudod, mi 
a siker, honnan tudod, hogy eljutottál oda? Mikor legyél elégedett egy 
kampánnyal, és mikor ne?

A marketingstratégia nagyon összetett, és számtalan módszer és elmé-
let született már arról, hogy hogyan érdemes kialakítani. Én egy nagyon 
egyszerű, de gyorsan átlátható és befogadható rendszerben szoktam 
dolgozni.

#1 MINDENNEK AZ ALAPJA A TERVEZÉS 

Enélkül nem érdemes elindulni. Sokan utálják a stratégia kifejezést, 
időpocsékolásnak, pénzlehúzásnak tartják. Hívhatjuk alapozásnak, 
tervkészítésnek is, a lényeg azonos: ki épít házat tervrajz nélkül?
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Miután a teljes vállalkozás marketingstratégiáját kidolgoztuk, utána jön-
nek az egyes csatornák külön stratégiái. Ekkor döntjük el, milyen gyakran 
posztoljunk, melyik célcsoportra fókuszáljunk ezen a csatornán, ki lesz a 
felelős a tartalomért, megbízunk-e külsőst a követőszerzéssel, stb.

#2 VERTIKÁLIS DIMENZIÓ: ONGOING, FUNNEL ÉS KAMPÁNYOK

Az “ongoing” típusú területek azok, amik folyamatos jelenlétet igényel-
nek, sokszor önmagáért a jelenlétért, a tartalomért csináljuk. Ilyen a 
Facebook hírfolyamra való rendszeres posztolás, a blogolás egy része 
vagy az Instagram posztok.

Ha valaha is belemélyedtél a marketingbe, akkor a funnelt (ügyféltöl-
csért) nem kell elmagyaráznom. Ez a modell vásárló/ügyfél központú, 
és arról szól, hogyan szerzem meg egy ismeretlen (hideg) személy fi -
gyelmét, miként teszem egyre érdeklődőbbé, hogyan csábítom magam-
hoz (pl. hogyan szerzem meg az email címét) és hogyan adok el neki.

A kampány egy időszakos tevékenység, egyfajta sprint. Külön terve-
zést, esetenként külön csatornákat igényelhet. Egy kampány lehet 5 
napos, de 1 éves is. 

#3 HORIZONTÁLIS DIMENZIÓ: ONLINE, OFFLINE ÉS PARTNEREK

Online területek például:
közösségi média, weboldal, webshop, banner, eDM

Offl  ine területek például:
DM, print magazinok és újságok, citylight, telemarketing

A kkv marketing sajátossága, hogy gyakran foglal magába PR területeket 
is. Ezekre a területekre összefoglalóan “partnerek”-ként szoktam hivat-
kozni. Ide tartozhatnak az üzleti partnerek (pl. viszonteladók), a kommu-
nikációs partnerek ( pl. bloggerek) és a média- és sajtókapcsolatok.
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STRATÉGIA A PROJEKT KAPCSÁN

A közös munkát én kezdtem az ügyféllel (Írisz). Végig csináltunk egy 
stratégiai konzultációt, amikor tisztáztuk az alapvető kérdéseket:

  Célok
  Küldetés és üzenet
  Célcsoport
  Versenytársak és lehetséges partnerek
  Szolgáltatás és árak
  Csatornák

Természetesen a projekt idejére az Instagram profi lon kívül nem ter-
veztünk más csatornát, de hosszú távon gondolkodva ez egy szükség-
szerű lépés a stratégia megalkotásakor.

A projekt teljes ideje alatt az “ügyfél marketingese” pozíciót töltöttem 
be, tehát

  képviseltem a stratégiában megfogalmazott értékeket és célokat,
  közvetítettem közte és a szakemberek között, ha erre szükség volt.

AZ INSTAGRAM, MINT EGYETLEN CSATORNA

Stratégiai szempontból sosem szerencsés, ha egy vállalkozásnak 
egyetlen csatornája van, főleg ha az a csatorna nem áll a teljes kont-
rollja alatt. Ebből a szempontból azok a vállalkozások, akiknek az 
Instagram profiljukon kívül semmilyen marketing eszközük nincs, 
nagy rizikót vállalnak. 

Gondolj bele!

Ha egyetlen csatornád van, és a csatorna változtat a szabályzatán, mű-
ködésén vagy algoritmusán, veszélybe kerül a vállalkozásod. Ez történt 
idén februárban a Little Things nevű vállalkozással is, akiknek be kellett 
zárniuk a Facebook ZERO néven elhíresült algoritmusváltozás miatt.26 
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Az már inkább tűnik életképes és megfontolt stratégiának, hogy ötlete-
det egyetlen csatornán indítod el, ott futtatsz egy teszt-üzemmódot, és 
a validálás után állítod össze a marketing mixedet.

Ilyen stratégiát követ Flóra is, aki a vállalkozását az Instagramon indí-
totta el a projektünk kezdetén. A több havi közös munka után arra az 
elhatározásra jutott, hogy a 2018-as évet már ezzel az egy csatornával 
zárja, de jövőre bővíti az eszköztárát.

Ha az Instagram az egyetlen csatornád, akkor tulajdonképpen el kell lát-
nia a weboldal- és az email kommunikáció funkcióját is. Az új funkció, a 
Highlights segítségével a menüpontokat részben helyettesítheted, egy 
követőszerző szoftver pedig segíthet az automatizált emailekben.

AZ INSTAGRAM, MINT KIEMELT MARKETING CSATORNA 

Ha van megfelelő marketing mixed, amiben az Instagram kiemelt helyet 
foglal el, akkor két ötletre mindenképpen felhívnám a fi gyelmedet.

#1 INSTAGRAM RULEZ!

Ha úgy érzed, hogy a vállalati kommunikációdat az Instagram felületén 
tudod megvalósítani, akkor érdemes ezt a stílust mindenütt folytatni. 
Ragaszkodj a kép-orientált kommunikációhoz a többi csatornádon is, 
sőt ahol lehet, integráld az insta fi ókodat, és azonnal oszd meg más 
csatornákon is az instás tartalmakat.

#2 SZEGMENTÁLT TARTALOM

Előfordulhat, hogy terméked/szolgáltatásod célcsoportja erősen szeg-
mentált, például életkor szerint. Ekkor jó taktika lehet, hogy az Y gene-
rációval az Instagramon, az X- és Baby Boomer generációval a Faceboo-
kon, a Z- és az Alfa generációval pedig a Snapchaten kommunikálsz.
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AZ INSTAGRAM, MINT MARKETING CSATORNA

Ha az Instagram nem kiemelt csatornád, akkor két helyzetet 
tudok elképzelni:

#1 SZEGMENTÁLT KOMMUNIKÁCIÓT FOLYTATSZ

A fő célcsoportod (még) nem Instagram felhasználó, de szeretnél nyitni 
szélesebb célcsoportokra is és/vagy azt látod, hogy a fő célcsoportod 
lassan áttér erre a platformra. 

Ebben az esetben helytálló, ha az erőforrásaid nagy részét a fő csa-
tornádra fordítod, és csak kisebb fi gyelem fordul az insta felé. Például 
nem naponta, csak kétnaponta posztolsz.

Arra mindenképpen fi gyelned kell, hogy mindig tudatos, átgondolt le-
gyen a kommunikációd, ne hagyd, hogy a mindennapok rohanása és a 
tűzoltás olyan kompromisszumokra kényszerítsenek, hogy ugyanazt a 
tartalmat teszed ki módosítás nélkül több platformon.

#2 “JÓ, HA ITT IS JELEN VAGYOK, LEGALÁBB EGY KICSIT”

Ha azzal a hozzáállással regisztráltál Instagram fi ókot, hogy “legalább 
jelen legyek”, akkor rossz döntést hoztál. Minden közösségi média fe-
lületen elmondható ez, de talán az instán kiemelten: az elhanyagolt fi ók 
nem neutrális hatású, hanem rombolja a márkádat és a megítélésedet.

Az emberek azért nézik meg egy márka közösségi felületeit, hogy friss 
infót kapjanak, közelebbről megismerjék, mint ahogy az egy webolda-
lon keresztül lehetséges. Ha az utolsó posztod több hetes (instán na-
ponta kell posztolni!), vagy vizuálisan kaotikus a profi lod, akkor azon-
nal arra fognak következtetni, hogy valami baj van a vállalkozásoddal 
(például szünetel, bezárt).

Ezért mindenképpen azt javaslom, hogy juss döntésre: vagy szentelj na-
gyobb fi gyelmet a profi lodnak, vagy kapcsold le addig, ameddig össze 
nem szeded az erőforrásokat egy profi  működéshez (pénz, idő, energia).
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TARTALOMSTRATÉGIA

A különböző közösségi média felületek színrelépésével újfajta viselke-
désformák alakultak ki, fontos lett az, hogy 

  mi látható rólad/mit engedsz látni ezeken a felületeken, 
  ki láthatja a posztjaidat, és az is nagyon fontos lett, hogy 
  akik követnek minél több visszajelzést adjanak. 

Ez utóbbi kiemelten fontos a projekt szempontjából is, mivel nem állsz 
a követőiddel szemtől szembe, nem látod a reakciójukat, ezért számít, 
hogy egy-egy kép alatt mennyi komment vagy lájk érkezik. Egyik hipo-
tézisünk is az interakciók köré épült, melynek eredményéről majd a ki-
értékelés részben olvashatsz többet.

A közösségi média felületeken - de különösen az Instagramon - átlépjük 
a saját ismeretségi körünk határait, és könnyen kapcsolatba lépünk má-
sokkal. Olyan emberekkel is beszélgethetünk így, akikkel a való életben 
még sosem találkoztunk, így egymásról csak annyit tudunk, amennyit 
az oldalunkon megmutatunk magunkról.

A magán fi ókokra jellemző személyes vonal (és a személyességre, valódi-
ságra, önazonosságra való igény) megmarad akkor is, amikor üzleti céllal 
indítunk egy insta fi ókot. Azaz döntened kell a következő kérdésekben:

Ebben a részben ezekre keressük a választ.
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A KÖVETŐK POTENCIÁLIS ÜGYFELEK?

Azt már az elején fontos leszögezni, hogy az Instagramon az emberek 
nem azért vannak fent, hogy téged kövessenek, vagy vásároljanak. Ez 
ridegnek hangzik, de jobb az elején tisztázni. Az emberek szórakozni 
szeretnének, tanulni vagy inspirálódni. Annak van sikere az instán, aki 
felismeri ezt az igényt, és megfelelően tud reagálni rá.

Az instagramon többféle céllal követhet valaki:

  ismerősöd
  érdekli az, hogy mit csinálsz (tartalmat fogyaszt,

 azaz a tartalmad miatt követ)
  inspirálónak találja az oldalad (de még nem tudja, hogy van   

 esetleg szolgáltatásod, vagy hogy az neki is érdekes lehet)

Ahogyan a szöveges tartalmak kialakításakor, itt is pontosan tudni kell, 
kihez szólunk az adott képpel és pontosan meg is kell valósítani azt, 
hogy az adott csoport megszólítva érezze magát. 

#1 ISMERŐSÖK ÉS AZ ELKÖTELEZETT VÁSÁRLÓK

Ha az ismerőseid elkötelezettek a márkád iránt, akkor belőlük lehet-
nek az evangélisták is, akik lelkesen ajánlanak másoknak, megosz-
tanak és kommentelnek mindent, ami kikerül az oldaladra, sőt még 
vásárlókká is válhatnak.

Ismerősnek nemcsak a személyes baráti körödet nevezhetjük, ide tar-
tozhatnak azok az ügyfelek is, akikkel a kapcsolatotok olyan szintre fej-
lődött, hogy inkább ismerősként, mint ügyfélként tekintesz rájuk. Ők 
magukénak érzik az ügyedet és aktívan segíteni szeretnének. Ők azok 
az elkötelezett vásárók, akik rajongókká válhatnak.

Mindkét csoport nagyon fontos a marketinged szempontjából, hiszen 
őket már nem kell arról meggyőznöd, hogy milyen fontos/hasznos az a 
termék vagy szolgáltatás amit kínálsz.
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#2 A TARTALOM FOGYASZTÓK

Azok a követők, akik tartalmat fogyasztanak, többet szeretnének meg-
tudni egy adott témáról, vagy arról, hogy szakértőként milyen tudás-
sal rendelkezel és hogyan segíthetsz nekik. Érdekli őket az is, hogy mi 
történik a színfalak mögött, szeretnének minél többet megtudni rólad. 
Akár kötődés is kialakulhat az irányodba, és számítanak majd a poszt-
jaidra, vagy szakértőként is kikérhetik majd a véleményedet.

#3 AKIK INSPIRÁLÓDNAK

Azok is fontos követők, akik egyelőre csak inspirálódnak. Az ő számuk 
a legmagasabb a három kategória közül. Ők még nem ismernek, nem 
feltétlenül tudják, hogy mivel foglalkozol. Gyakran és sok tartalommal 
kell megjelenned előttük, hogy kialakuljon bennük egy szakértői kép ró-
lad, és elkezdjenek kötődni a fi ókodhoz. 

Fontos, hogy a képek összhangja és egymáshoz való viszonya is har-
móniát tükrözzön, egységet, nem pedig esetlegességet.

Te mennyire ismered az ügyfeleidet? Tudod-e, ki lenne a te 
ideális ügyfeled? Meghatároztad már a buying personákat? 
Amikor a marketingeseddel egyeztetsz, ezekre a pontokra is 
fontos kitérni, mert ha nem nevezel meg célcsoportot, akkor 
nem tudod kiket szeretnél megszólítani, és nem tudod az ő 
igényeikre szabni a szolgáltatásod vagy terméked.



INSTAGRAM STRATÉGIA

58

TARTALOMSTRATÉGIA A PROJEKTBEN 

A következő alfejezetben azt a tartalomstratégiát mutatom be (Zsuzsi), 
amit a projekt miatt, Flóra számára hoztunk létre.

#1 AZ ELSŐ KONZULTÁCIÓ AZ ÜGYFÉLLEL

Online jelenlét és célcsoportok

A projekt kapcsán, az első találkozón átbeszéltük az ügyfél - azaz Flóra -  
szolgáltatásait, a célcsoportjait, tipikus vásárlóit, illetve azt is, hogy csak az 
Instagramon szeretne-e jelen lenni, vagy más felületeken is. 

Ahogy korábban szó volt róla, fontos, hogy az Instagram fő- vagy mellékcsa-
torna egy vállalkozás esetében, és az is, hogy mi az elsődleges funkciója. 

Ezeket az információkat fontos tisztázni, mert a későbbi tartalmak 
megtervezését, képbeli ábrázolását ezek erősen befolyásolják. 

A szolgáltatás üzenete

Flóra személyi stylistként 3 fő területen szeretne segíteni:

  azoknak akik nem tudják, hogy mi áll jól nekik, mit vegyenek fel  
 a hétköznapi életben,

  akik nem tudják, hogy az üzleti világban hogyan kövessék a trendeket,
  valamint azoknak, akik valamilyen alkalomra szeretnének találni  

 egy megfelelő ruhát/szettet

Flóra egyaránt fontosnak tartja a tervezői darabokat, és a fast fashion 
üzletek kínálatát is.

Vizuálisan és a tartalmak megtervezésekor fi gyelembe kellett vennem 
a fenti pontokat, hiszen a célközönségnek magára kell ismernie, tudnia 
kell azonosulni a problémával és felismerni annak a szolgáltatásnak az 
értékét amit Flóra kínál.
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#2 SZEMPONTOK A TARTALOM KIALAKÍTÁSAKOR

Az insta tartalmának tervezésekor a legfontosabb szempont, hogy a 
tartalomnak vizuálisan ábrázolhatónak kell lennie,  és a néző/követő 
által könnyen dekódolhatónak. 

Amikor végig gondoltam, hogy milyen témaköröknek kell szerepelnie a 
gridben, 3 fő elemet állapítottam meg:

  Flóra csak az Instagramon lesz jelen, így az oldalnak nem  
 csak vizuálisan inspirálónak kell lennie, de a blog szerepét is  
 be kell töltenie.

  Flóra szakértői szerepét kell erősítenünk az által választott   
 ruha-szettek bemutatásával.

  Be kell mutatnunk a célközönség problémáit, és azt, hogy   
 Flóra hogyan tud segíteni megoldani.

Amikor te tervezed a témáidat, mindenképp gondold végig, 
hogy ugyanígy egyetlen csatornád van, vagy már vannak bejá-
ratott eszközeid? Például ha van blogod, akkor az Insta lehet 
a blog vizuális kiegészítője. De dönthetsz úgy is, hogy míg a 
blog szakmai céllal íródik, az Instán a személyes atmoszférát, 
a színfalak mögötti életet mutatod be.

#3 A TÉMAKÖRÖK

A korábban említett 3 fontos elem megállapítása után 2 nagy csoport 
jött létre a tartalom kapcsán:

  Szakmai tartalmak (a szakértői szerep erősítésére)
  Személyes tartalmak (a közelebbi kapcsolat kialakítására)
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Közösen határoztuk meg azokat a szakmai témaköröket, amelyek sű-
rűbben fognak szerepelni a gridben:

  bloghoz köthető tartalom: ruha szettek kollázsban bizonyos   
 alkalmakra, tippek testalkatokra, a boltok újdonságainak   
 bemutatása

  outfi t of the day: Flóra által válogatott és bemutatott szettek
  munka közben: mire számíthat az, aki igénybe veszi a szolgáltatást

A második csoport a személyes tartalmakat foglalja össze:

  milyenek Flóra napjai, hogyan készül fel egy-egy munkára,   
 hogyan gyűjt anyagot, mit csinál a szabadidejében

  milyen színeket, stílusokat, idézeteket talál inspirálónak, miben  
 találja meg a motivációját

  megmutatni azt, hogy nemcsak dolgozó nő, aki az álmaiért küzd,  
 hanem édesanya is

A fenti témaköröknél fontos volt annak a meghatározása, hogy me-
lyek azok a képek, amelyeket Flóra egyedül készít el és tesz fel a 
gridbe vagy a story-ba, és melyek azok a témák/képek, amelyeknél 
profi fotósra van szükség. 

Flóra saját képeinek elkészítéséhez is kapott iránymutatásokat és tippe-
ket, hogy hogyan tudja ezeket a képeket a legelőnyösebben elkészíteni.

Az Instagramon az üzenet, a felhívás közvetítő médiuma a kép, ami ta-
lán egy megkapó blogposzt címhez lehet hasonlítani: felkelti a fi gyel-
met, és ráveszi a nézőt/olvasót, hogy el is olvassa a kép alatti szöveget. 

A képet sokkal könnyebben fogadják be az emberek, pár másodperc 
alatt véleményt formálnak és eldöntik, hogy maradnak vagy görgetnek 
tovább. Ezért a képnek könnyen értelmezhetőnek és dekódolhatónak 
kell lennie. Fontos a sematikus ábrázolás, a szimbólumok, testbeszéd 
és egyéb non-verbális eszközök alkalmazása, hogy a szemlélő minél 
könnyebben tudja értelmezni a látottakat.



TARTALOMKÉSZÍTÉS,
VIZUÁLIS MEGJELENÉS
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A GRID MEGTERVEZÉSE ÉS AZ INSTA ARCULAT

A grid (azaz képfolyam) megtervezésekor két dolgot párosítunk: 

  a tartalomstratégiában meghatározott témaköröket (előző fejezet), és
  az arculati (színek, hangulat) elemeket.

A lényeg, hogy aki végig pörgeti a képfolyamot, egységet lásson. Az 
arculat kapcsán megoszlanak a vélemények. Van az a tábor, aki abban 
hisz, hogy nem lényeges az egységes arculat, csak az egyedi képeknek 
kell jónak lenniük, az egymáshoz való viszonyuk nem fontos.

Én úgy gondolom, - és a projektben is ezt az álláspontot képviseljük 
- hogy igenis fontos, hogy az egyes tartalmakat megjelenítő képek ho-
gyan néznek ki a képfolyamban. Kifejezik-e a tudatosságot és a profi z-
must? A random bedobált képek és tartalom esetlegességet mutatnak, 
és a cég/vállalkozó veszíthet saját imidzséből.

Milyen színvilágot, hangulatot válassz?

A képek elkészítése előtt fontos tisztában lenned azzal, hogy mi-
lyen színvilággal és hangulattal szeretnél dolgozni. A színvilágot 
befolyásolhatja a logó vagy a fizikai terméked. Ha grafikus készíti 
a logót, érdemes kérni tőle egy moodboardot, ami a színhangula-
tokat tartalmazza, de ezt meg tudod te is csinálni magadnak, csak 
gondold végig milyen színekkel tudsz azonosulni, vagy milyen szí-
nek illenek a termékedhez/szolgáltatásodhoz.

Legyél tudatos a letisztult, minimalista tárgyfotók tekintetében! 
Az olyan posztok, ahol ember/élőlény szerepel, sokkal jobbantel-
jesít, mint ahol tárgy vagy szöveg. Vedd fi gyelembe tervezéskor, 
hogy a tárgyfotókkal a poszt sikerességét áldozod be a vizuális 
egység érdekében. Ami nem baj, de legyen tudatos!
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A következőkben megmutatom, milyen hangulatok, színvilágok, 
egységes Insta Arculatok a népszerűek a platformon. Ezeken mind 
látható, hogy van egy egységes arculata a fióknak, ezáltal könnyen 
felismerhetővé válik a tartalom.

PÉLDÁK EGYSÉGES GRID ÖSSZEÁLLÍTÁSRA

Olyan példákat kerestem az instán, ahol egyértelműen látszik, hogy mi 
a képek elrendezésének fő eleme, és ránézésre megmondható, hogy ez 
egy egységes galéria.

Ezeket a példákat a következő oldalakon találod.
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#MINIMALISTA, AZAZ KÉP ÉS SZÖVEG VÁLTAKOZÁSA

Ez a típus előszeretettel használja az írott szöveget és minimalista ké-
peket. Ezek felváltva vannak összefűzve, és ez adja az egységességet. 

Ahogy korábban kiemeltem, a szöveges és tárgyfotók sokkal kevésbé 
népszerűek, mint amin emberek, vagy állatok vannak. Ezt az elrende-
zést olyan fi ókoknál tudom elképzelni, ahol az insta fi ók csak egy a 
marketing csatornák közül. Olyan esetekben, amikor a fő tartalom egy 
blogon vagy egy Facebook oldalon található, akkor az Instagram inkább 
ráerősít a hangulattal a fő csatornák üzeneteire. 
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#FEHÉR VAGY FEHÉR+1 SZÍN

A minimalista egyik altípusa ez, amikor egy színre hangolódik a 
fiók. A minden fehér, vagy túlnyomó részben fehér fiókok 2018-ban 
nagyon trendinek számítanak. 

Ennek a stílusnak a mentén természetesen lehet más színt is kiválasz-
tani, és mindent arra hangolva fotózni. Ezeknél a fi ókoknál inkább az 
inspirációs vonal a legerősebb, esetleg fotósok vagy más művészek 
használják előszeretettel az egy-egy színre való hangolódást. 
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Üzleti fiókoknál csak azoknak ajánlom, akik nem várnak azonnali 
forgalmat erről a csatornáról, mert az ilyen típusú galériákhoz tud a 
legnehezebben kötődni a követő. 

#PASZTEL

A fehér téma után a másik nagyon kedvelt színhangulat a pasztel, főleg 
a vintage láz miatt. Finomsága, nőiessége miatt olyan üzleti fi ókoknak 
tudom elképzelni, ahol a termék is ebbe a színvilágba illik. Emellett jó 
lehet még baba- vagy vintage termékeket foglalkozó üzleteknek.
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#SZIVÁRVÁNY VAGY 3X3-AS SZÍNTÉMA

Ez az egyik legnehezebb színséma, hiszen nemcsak egy, hanem há-
rom hasonló színű képet kell kitenni egyidőben, egymás után, hogy 
ne essen szét a grid. 

Alapja, hogy soronként vagy 3x3 tömbönként változik a grid alap szí-
ne, szivárvány szerűen. Nagyon speciális, így olyan márkáknak tudom 
elképzelni, ahol a többi marketing csatorna elég erős, hiszen azon túl, 
hogy inspiráló ez a galéria, nem sok interakcióra buzdítja a követőket.
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#SZÍNES

Egyik leghálásabb grid séma, hiszen alapvetően ezt a legkönnyebb 
fotózni. Szinte minden vállalkozáshoz el tudom képzelni, és a grid 
elrendezésekor csak annyira kell figyelni, hogy a 3x3-as leosztás-
ban harmonizáljanak a színek. Arra viszont érdemes figyelni, hogy 
a színek egységet képezzenek, ugyanazok a színek jelenjenek meg 
többször is, mert a színes nem káoszt jelent, hanem, hogy harmo-
nizálnak egymással a színek. A lenti példában is látható, hogy van 
aki a melegebb, van aki a hidegebb színeket kedveli, érdemes arra 
figyelni, hogy ezek egysége meglegyen.
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#RETRO

Retro hangulat nem csak a filterek és szűrők tekintetében, de gridek 
terén is hódít 2018-ban. Ahogy egy korábbi fejezetben már írtuk, ezt 
támogatják az insta beépített filterei, de a VSCO-nak is vannak eh-
hez illeszkedő színsémái. Mindazoknál működhet, akiknek a termé-
kében van valami barnás hangulat például kávé, bőr, esetleg olyan 
üzlete van ami retro hangulathoz kötött. Az éppen aktuális trendeket 
lehet követni, de arra figyelni kell, ha már nem szeretnél ilyen hangu-
latot a képeiden, akkor fokozatosan kell átmenni egy másik irányba.
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#SÖTÉT

Nem a legkedveltebb színséma, van aki a fekete-fehér képeket vegyíti a 
színessel, mégis összességében sötét a színhatás.

Nem egy lelkesítő, vidám galéria ez, viszont  ráerősíthet olyan már-
kák kommunikációjára, ahol a komoly, markáns jegyeket karnak az 
előtérbe előtérbe helyezni, például elegáns luxus férfi termékek, bőr 
cipők vagy karórák esetében.
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A KONCEPCIÓ ÉS A GRID TERVEZÉS 

Egy Instagram fi ók tervezése esetén eddig két fontos lépést vettünk végig:

  Témakörök meghatározása.
  Színhangulat meghatározása (arculathoz, termékhez igazítva).

Miután meghatároztuk a színhangulatot, és ha megvan a “recept” ho-
gyan és milyen színekkel fotózunk, akkor érdemes ehhez tartani ma-
gunkat és nem váltogatni állandóan. Minden arculat alapkövetelménye, 
hogy egységet mutasson, és egy idő után a követők, ügyfelek automa-
tikusan felismerjék kinek a képét látják.

A vizuális koncepciót természetesen a fotózás során felül lehet vizs-
gálni és módosítani, ha a megvalósítás alkalmával kiderül, hogy nem 
működik, vagy nem kivitelezhető. Ne ragaszkodj görcsösen a pasztel 
kinézethez, ha az nem illik a termékhez vagy a grafi kus által meghatá-
rozott logó és színvilághoz. 

Készíts egy képgyűjtést, amit el tudsz képzelni a vállakozásod-
hoz, majd egyszerűsítsd le 5-6 képre úgy, hogy keresd a közös 
nevezőt: minden fekete és fehér? Nagyon kontrasztos vagy lágy? 
Élénk, vibráló színek vagy tompább hangulat?

Grid tervezéskor érdemes hosszabb időre 1-3 hónapra előre megter-
vezni a tartalmat. Első lépésként fi gyelembe kell venni a naptári napo-
kat, kampány időszakot és ünnepeket is, majd kitalálni, hogy az adott 
naphoz tartozó tartalmat milyen képpel, grafi kával lehet jól illusztrálni 
úgy, hogy az egységesség határain belül maradjunk.

GRID TERVEZÉS A PROJEKTBEN 

A fő témakörökön belül, 12 alkategóriát határoztunk meg, és jelöltük ki, 
hogy milyen gyakorisággal szerepeljenek, majd ez alapján alakítottam 
ki, hogy milyen sorrendben legyenek egy hónapra előre leosztva.
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Flóra esetében a fő hangsúlyt az alábbi témakörök kapták:

#1 OUTFIT OF THE DAY, AZAZ MIT VISELEK MA

Ez egy tipikus kategória nemcsak a stílustanácsadók körében, hanem 
sokan mások is használják, bloggerek, infl uencerek. Flóránál a szet-
teket nem random módon válogattuk össze, tudatosságot szerettünk 
volna megmutatni, és kiemelni szakértői szerepét. Azoknak, akiknek 
tetszik a stílusa, várhatóan követni fogják, és ha megfelelő a kommuni-
káció a posztok alatt, akkor ügyfelekké is válhatnak.

 #2 BLOG: TIPPEK, TRÜKKÖK TANÁCSOK

Azt már többször említettük, hogy Flóra csak az Instagramon van je-
len induláskor. A követők segítésére, tanítására alapesetben egy blo-
got használnánk, Flóra esetében ezt is az instán kellett végrehajtani. 
Az előre meghatározott tartalmakhoz, tippekhez kerestünk megfelelő 
vizuális ábrázolást, aminek egyik példája a ruhaszett kollázs.

#3 AKTUÁLIS TRENDEK

Ez a kategória nálunk a “tükrös szelfi ” munkanevet kapta. Célunk ezzel a 
kategóriával a követők további segítése, hiszen sokan vesznek el a fast 
fashion boltok kínálatában, vagy még nem hallottak az adott ruhaterve-
zőről, és nem ismerik a stílusát. Flóra ezeket a képeket maga csinálta, 
általa kiválasztott üzletekből emelt ki és rakott össze szetteket.

Az alábbi témakörök ritkábban szerepeltek:

#4 INSPIRÁCIÓ

Ennek a kategóriának az a célja, hogy megmutassuk Flóra, mint ember 
milyen inspirációkat talál az életben, mi motiválja. Az insta alapvetően 
egy pozitív közösség, és fontos, hogy tudd motiválni a követőidet, esetleg 
új követőket szerezni azzal, hogy ők is ugyanabban hisznek amiben te.
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#5 LIFESTYLE

Mindenki máshol húzza meg a vonalat a magánélete kapcsán, hogy 
mennyit mutat meg a közösségi médiában. Ha úgy döntesz, hogy sze-
retnéd a követőidet közelebb engedni magadhoz, akkor posztolj képe-
ket arról, hogy hol kávéztál, ha felfedeztél egy jó helyet, esetleg elutaz-
tál valahova, vagy kirándultál. Ezzel a követőid “barátjává” is válhatsz.

#6 BEHIND THE SCENES, AZAZ MI TÖRTÉNIK A HÁTTÉRBEN

Azt szerettük volna megmutatni, hogyan dolgozik a stylist, hogyan 
készül fel a találkozókra, a munkáira. Az emberek mindig is kíván-
csiak arra, hogy mi történik a színfalak mögött, ha neked is van erre 
lehetőséged, mutasd meg.

#7 SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

Az előző téma párja, itt konkrétan azt mutatjuk meg, mi történik egy 
tanácsadás, gardróbrendezés alatt. Az első időszakban azért kapott 
kisebb súlyt ez a kategória, mert az volt a cél, hogy Flóra szakértői stá-
tuszát mutassuk meg elsőként, és kiegészítésként mutatjuk be, hogy 
milyen is egy találkozó vele. Amennyiben több marketing csatornát 
használsz, ezt a részt általában a weboldalon érdemes részletesen ki-
fejteni, és az instán 1-1 képet betenni.

A fotózás előtt elkészült egy vizuális kutatás, a tipikus Instagram szín-
sémákról, illetve más szakmai oldalak vizuális megjelenéséről. Ezek 
alapján, illetve a célcsoportok alapján határoztuk meg a helyszíneket, 
szituációkat a fotózáshoz. Mivel a gridbe nemcsak fotózott tartalom, 
hanem digitálisan szerkesztett tartalom is került, ezért a végső grid ösz-
szeállításnál a színek egységessége és a képek ritmusossága, egymás-
hoz való harmóniája is fontos volt.
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MOODBOARD

A fotózás előtt az alábbi vizuális gyűjtést27  csináltam Flórának. Itt nem 
feltétlen a színekre, vagy a ruhákra összpontosítottam, mindinkább az 
egyes képek hangulataira. Hogyan mutassuk be őt munka közben, mi-
lyen szituációkban lehet érdekes megmutatni őt mint embert, valamint 
a grid egyik fő gerincét képviselő “outfi t of the day” típusú posztokhoz 
milyen hangulatú fotókat tudnék elképzelni. 

Nem szabad azonban foggal-körömmel ragaszkodni a moodboardhoz, 
hiszen ezen a ponton még nem tudjuk milyen gardrób, helyszín, kellék 
áll majd a rendelkezésünkre a fotózásnál.
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A FOTÓZÁS

Ebben a részben a fotózást elősegítő dolgokról szeretnék pár gondola-
tot megosztani. Az, hogy mobillal vagy profi  géppel fotózol, rajtad áll, 
hiszem azt, hogy telefonnal is meg lehet oldani sokféle feladatot, ha az 
illető ismeri a fényeket, és ért a kompozíciókhoz. Mégis, sokszor fordult 
elő a projektben is, hogy örültem, hogy nem telefonnal fotózok, ugyanis 
amikor nem adottak a stúdió körülmények, több lehetőséget kínál egy 
profi  gép a telefonnal szemben.

Amikor már eljön a fotózás ideje érdemes ha tisztában vagyunk az 
alábbiakkal:

  Milyen típusú (portré, tárgy, divat stb) képből hány darabot kell  
 elkészítenünk, ami függ attól is hány hónapra előre tudunk   
 dolgozni (szezonalitásokat is fi gyelembe véve)

  Mik azok a szín-hangulatok, amiket erősíteni szeretnénk,   
 ugyanis a ruhát, kiegészítőket, helyszínt, hátteret is ennek   
 megfelelően kell kombinálni (pl. Ha éppen egy semlegesebb   
 színű ruhát fotóztunk, igyekeztem a környezetébe valami színeset  
 is bele komponálni)

  Fotózási ütemterv a hatékonysághoz, hogy mindenki tudja a   
 csapatból, mikor mit fogtok fotózni, kinek mivel kell készülnie

FOTÓZÁS A PROJEKTBEN

Flóra esetében - mivel nem terméket hanem szolgáltatást szeretnénk 
bemutatni - a fotózások elég sok kelléket igényeltek. Ebben a munkában 
is kiemelt szerepet kapott Dorka (PR tanácsadó) a partneri kapcsolatok 
kialakításában, szettek kölcsönzésében, helyszínek egyeztetésében.

A témák ismeretében, valamint a meghatározott képek darabszámának 
tükrében (pl. kell majd 6-8 db outfi t of the day fotó) terveztük meg a 
fotózást. Meghatároztuk a helyszíneket (pl. otthon, kávézó, vásárlás 
tervezőnél) és az egyes helyszíneken elkészítendő képeket is. A hely-
színek és a képleírások mellé rendeltük a szükséges kellékeket, majd 
ezek alapján elkészült egy forgatókönyv, hogy mindenki tudja ponto-
san, melyik nap, mivel kell készülnie.
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A fotózáskor tudtam, hogy négyzetes képekre lesz szükségem, így a 
saját dolgomat megkönnyítve csak fekvő formátumban fotóztam. Az 
egyes szituációkat 2-3 különböző szögből és közelségből fotóztam le, 
mert még a legalaposabb tervezés mellett sem lehet előre látni, hogy 
az egyes képek hogy fognak egymáshoz viszonyulni, így szerettem vol-
na azt biztosítani, hogy legyen választási lehetőség.

TIPPEK FOTÓZÁSHOZ

Mindig legyen a szemed előtt, hogy a témádnak egy négyzetbe bele kell 
férnie (ha nem telefonnal fotózol)!

Keresd meg a legideálisabb fényeket a modellednek, tárgyadnak!

Mielőtt elkészíted a képet, nézd meg, hogy nincs-e a témád közelében 
egyéb zavaró tárgy, szín, rosszul futó vonal, ami elvonhatja a fi gyelmet 
a fő mondanivalóról!

Gondold végig, hogy amit az elkészített kép mutat, az könnyen értel-
mezhető-e? Vajon az látható rajta, amit te megmutatni szeretnél? Van 
helye esetleg a félreértelmezésnek?

Ha több képet is kell készítened, írj listát! Mit, mikor, hol, melyik nap-
szakban, milyen kellékekkel szeretnél fotózni!

Játssz a kompozícióval, nem kell mindig mindennek középen lennie, 
keresd meg a harmadoló vonalakat, az átlókat és oda is helyezheted a 
témádat! Próbálgasd, gyakorolj!
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PARTNERI KAPCSOLATOK A KKV VILÁGÁBAN

A korábbi fejezetekben részletesen kitértünk arra, milyen eszközök 
állnak rendelkezésedre ahhoz, hogy az Instagramon közzétett vizu-
ális- és szöveges tartalmakkal közvetítsd a termékeid vagy szolgál-
tatásaid által képviselt értéket.

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogyan tudsz további kommunikációs 
eszközöket a vállalkozásod szolgálatába állítani. A PR (Public Relations) 
magyarra leginkább ‘’a közönséggel való kapcsolat’’-ként fordítható, de 
ez a fordítás nem pontosan fedi le a PR tevékenységét. 

PR alatt főleg azt a folyamatot értjük, amikor egy szervezet meghatároz-
za, hogyan kommunikáljon a környezetével, a már meglévő és potenciális 
ügyfeleivel. Kisvállalkozások esetében PR támogathatja a direkt salest, 
de emellett fontos feladata, hogy kialakítson és megtartson a vállalko-
zásodról egy olyan pozitív képet, amivel megerősítheted a már meglévő 
ügyfélkapcsolataidat és új vásárlókat is vonzhatsz magadhoz. 

A következőkben egy olyan kkv PR eszközre szeretném felhívni a 
figyelmedet (Dorka), ami egy induló vállalkozásnál nem annyira ké-
zenfekvő, és általában nem is szokott napirendre kerülni, mert 

  úgy érzi a vállalkozó, hogy az ő biznisze még
 ‘’túl kicsi’’ egy ekkora lépéshez,

  napirendre került a kérdés, de sok más eszköz
 mellett elsikkad a dolog,

  a vállalkozóban fel sem merül ennek lehetősége.

Ez az eszköz pedig nem más, mint a partnerkapcsolatok.

Bármilyen kicsi is a vállalkozásod, már a kezdeti fázisban érdemes a 
partnerkapcsolatok építésén elgondolkodnod. Sokakat megrémíthet 
a gondolat, de a következőkben remélem sikerül meggyőznöm téged 
arról, hogy már a kezdetektől fontos tudatosan építeni a kapcsolatot a 
potenciális kommunikációs- és üzleti partnereiddel.
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Milyen kapcsolatokat értünk partnerkapcsolatok alatt? Ezt esetünkben 
érdemes tágan értelmezni. Az összes olyan vállalkozást vagy egyént 
érthetjük alatta, aki az üzleti céljainkat rövid, de főleg hosszú távon 
támogatja. Ezek a partnerek lehetnek más vállalkozások (üzleti part-
nerek, viszonteladók), cégek, infl uencerek (azaz véleményvezérek) és 
médiumok (bloggerek, affi  liate partnerek) is.

Felmerülhet benned, hogy “Ez így rendben is van. De sem anyagi forrá-
som, sem időm nincs ilyen kapcsolatok kiépítésére”.

Ezek az aggodalmak jogosak. Ugyanakkor jó, ha tudod, hogy nem feltét-
lenül kell ezekre a kapcsolatokra külön összegeket allokálnod. A part-
nerkapcsolat lényege kkv-k esetében, hogy nem közvetlenül anyagi ala-
pokon nyugvó, hanem kölcsönösen előnyös együttműködés szülessen, 
amiből mind a két fél profi tál. Más szóval nem a pénz cserél gazdát, 
hanem a szolgáltatás, a tudás, vagy maga a kommunikációs csatorna. 
Lényegében egy barter-megállapodásról beszélhetünk. A későbbiek-
ben arra is kitérek, hogy miért olyan fontos ezekre a kapcsolatokra időt 
szánnod. A befektetett energia és idő meg fog térülni.

MÉDIA- ÉS SAJTÓKAPCSOLATOK

TARTALOMTÍPUSOK A MÉDIÁBAN 

A média- és sajtókapcsolatok esetében a többség tévéreklámokra, 
billboard megjelenésekre és fi zetett PR cikkekre gondol. Az első kettő 
nem minősül PR tevékenységnek, hiszen itt médiavásárlásról beszé-
lünk, emellett a kkv-k esetében a magas költségek miatt ezekre a mar-
ketingeszközökre nem gyakran támaszkodhatunk. Éppen ezért köny-
vünkben erre nem térünk ki részletesebben.

Ennek tisztázása után röviden kitérek a szerkesztőségi tartalmakra. 
Szerkesztőségi tartalomnak tekintjük azokat a tartalmakat, amiket 
azért tesz közzé a szerkesztőség, mert az olvasókat/hallgatókat/né-
zőket érdekelheti. Rendszerint eredeti tartalom, amit általában a szer-
kesztőség készít, vagy felhasznált sajtóanyagon alapszik. Nem áll mö-
götte szponzor, vagy megbízó, aki fi zet a tartalom közzétételéért. 
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A PR cikkek, illetve natív tartalmak sajátos keverékei a PR-nak és a fi ze-
tett hirdetéseknek, ugyanakkor más céllal és hatékonysággal működnek. 
Felmerülhet a kérdés, hogy mindezek tartalommarketingnek minősül-
nek-e? A válasz nem bonyolult, ha tisztázzuk a következő négy fogalmat.

Tartalommarketing alatt azt értjük, amikor a saját felületeiden osz-
tod meg a saját tartalmaidat, legyen az egy blog, magazin, közös-
ségi média felület, hírlevél vagy weboldal. Elsődleges célja a vásár-
lások/eladások növelése, valamint a márkaismertség támogatása. 
Alapvető eleme a szövegírás.

PR cikk esetében a cég megvásárol egy médiafelületet, ahol publikálja 
a saját tartalmát, cikk formájába bújtatva (természetesen ez lehet vi-
deó is). A tartalmat általában maga a cég biztosítja, de olykor a megbí-
zott szerkesztőség készíti el az anyagot. Ez a tartalomtípus rendszerint 
rendkívül pozitív színben tünteti fel a céget, kerülve a negatívumokat. 

A kizárólag a jó dolgok hangsúlyozásával összességében természet-
ellenesnek, “reklámszagúnak” hat a PR cikk. A tartalomfogyasztók kö-
rében nem túl népszerű, mivel számukra is egyértelmű, hogy kinek a 
megbízásából és milyen céllal született meg az anyag. Ennek ellenére a 
nagyvállalatok még mindig alkalmazzák ezt a tartalomtípust.

A szponzorált cikk vagy egyéb szponzorált tartalom esetén a megbí-
zó cég a megvásárolt felületre szánt tartalom mellett csupán szpon-
zorként, támogatóként van feltüntetve. Az anyagban nem fogod hang-
súlyosan olvasni/látni a cég nevét, de egyértelműen láthatod, kinek a 
megbízásából jött létre a tartalom. 

A tartalom sem feltétlenül vagy szorosan a megbízóra van kihe-
gyezve. Általában jobb eredményeket lehet elérni vele, mint a fi-
zetett PR cikkel, mert ezek az anyagok sokszor valóban értékes 
információt tartalmaznak a tartalomfogyasztók számára, valamint 
nincs az “arcukba tolva” a szponzor cég.

Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb fizetett tartalomtípusa a natív 
hirdetés, amit tekinthetünk a szponzorált tartalmak egyik altípusá-
nak. Ennek lényege, hogy a tartalom teljesen belesimul a médium 
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saját tartalmai közé, az avatatlan szemek számára szerkesztőségi 
anyagnak tűnhet. Ez a típus az emberek egyre inkább fokozódó rek-
lámkerülő attitűdjére kínál hatékony megoldást. 

Mivel nem tűnik reklámnak, a tartalomfogyasztók nem is úgy fognak 
hozzáállni. Általánosan elmondható erről a típusról, hogy minőségi és 
jól fogyasztható, rendszerint a megbízott szerkesztőség készíti el, ami 
mint külső szemlélő, más rálátása van az adott témára, ezért hitele-
sebbnek, természetesebbnek tűnik az anyag.

Natív tartalomnál is, mint a fentebb részletezett szponzorációnál, 
fell kell tüntetni a megbízó céget. Ebben az esetben a fókusz a mi-
nőségi, egyedi anyagra kerül, így a szponzor jelenléte általában 
nem zavaró a befogadók számára. 

A fentiekből kiderült, hogy a tartalommarketing egyértelműen elkü-
löníthető minden médiamegjelenéstől. Ugyanakkor vedd fi gyelembe, 
hogy olykor a határok elmosódhatnak. Gondolj csak bele, mi történik 
akkor, ha egy médium érdekesnek találja a saját felületeden közzétett 
tartalmat, majd azt egy az egyben vagy átdolgozva (forrásmegjelölés-
sel) publikálja. Erről az esetről még szót ejek.

A PR cikk, a szponzoráció, a natív cikk, és minden más fi zetett médi-
amegállapodás esetében rendszerint nagy pénzösszegek cserélnek 
gazdát. Ne aggódj, ha erre nincs lehetőséged, éppen erre valók a part-
nerkapcsolatok! Esettanulmányunk elkészítése során mi sem támasz-
kodtunk fi zetett médiaegyüttműködésekre.

Ismerd fel, hogy mire van szükséged! Sok kkv esik abba hibába, 
hogy rengeteg pénz ölnek hirdetésekbe (főleg online hirdetések-
be). A fi zetett hirdetések fontosak lehetnek, de emellett számos 
lehetőséged van vállalkozóként a célcsoportod hatékony elérésé-
re. A PR különböző eszközei lehetnek ebben segítségedre.
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MEGJELENÉSEK ÉS PARTNERKAPCSOLATOK

Jogosan merülhet fel benned a kérdés, hogy mit értünk “megjelenések” 
alatt. A saját terminológiám szerint minden olyan megjelenést értek 
alatta, ami nem a saját felületeiden történik, lényegében média vagy 
partneri felületeken történő megjelenést jelent. A fejezet hátralévő ré-
szében az egyszerűség kedvéért a partneri, nem fi zetett megjelenése-
ket értem a megjelenések alatt.

A korábbi fejezetben a szerkesztőségi anyag tárgyalásánál röviden ki-
tértem a sajtóanyagokra. Mivel könyvünk elsősorban az Instagramra 
fókuszál, ezért nem fejtjük ki bővebben a sajtóanyagok és a média té-
makörét. A nem fi zetett sajtómegjelenésekkel kapcsolatban sok infor-
mációt találsz online, de szuper könyvek is születtek már a témában. 
Mi Kádár Tímea Hogyan kerülj be ingyenesen a sajtóba című, könnyen 
fogyasztható könyvét ajánljuk! 

Habár nem médiumokról beszélünk, a kommunikációs partnerek keresé-
se során érdemes rájuk úgy tekinteni, mint potenciális sajtókapcsolatok-
ra. Minden egyes partner megjelenési felületet biztosíthat számodra. A 
fő kérdés: milyen értéket tudsz adni ezért a megjelenésért cserébe?

Először nézzük meg, kik lehetnek a potenciális kommunikációs partne-
reid a vállalkozásod és insta fi ókod építése során:

  fotósok
  fotózási helyszínek
  konkurens vállalkozások
  egyéb, a profi lodba vágó, de nem konkurens vállalkozások
  infl uencerek

A lista bátran bővíthető, hiszen minden vállalkozás más és más, én Fló-
ra személyi stylist szolgáltatását vettem alapul.

Ezeket olvasva biztos felmerült már benned, a kérdés, hogy hogyan is 
találhatnád meg ezeket a lehetséges partnereket, és milyen ajánlattal 
kereshetnéd meg őket. 
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Nulladik lépésként szánj rá pár órát, hogy elkészíts egy lehetséges part-
nerlistát. A kérdést távolról közelítsd meg. Gondold át, milyen területe-
ken van szükséged partnerekre. Ezt követően gondolkodj el azon, hogy 
az adott területhez kapcsolódó partnernek milyen értéket tudsz felkí-
nálni, ami miatt vonzóvá teheti az ajánlatod számukra. 

A következő lépésként elkezdheted a potenciális jelöltek kilistázástát. A 
keresésnél vedd fi gyelembe, hogy választott partnereid több ponton is 
tudjanak azonosulni a vállalkozásoddal. Például egyezzen a célközön-
ség, a kommunikáció stílusa legyen hasonló ahhoz, amit te képviselsz 
(vagy szeretnél képviselni), a vállalkozás mérete se legyen jelentősen 
nagyobb vagy kisebb a tiédnél (pl. mikrovállalkozóként ne a multik ajta-
ján kopogtass), stb. Próbálj minél több egyező pontot találni.

Ezeket az egyezéseket mérlegelve határozz meg szempontokat, amik-
nek meg kell felelnie a potenciális partnernek, azonban itt is fontos a 
rugalmasság. Ha nagyon szimpatikus egy jelölt, de elsőre nem találsz 
kapcsolódási pontokat, gondold át, hogyan tudnád kihangsúlyozni a kö-
zös jellemzőket, amivel vonzóvá teheted számára az ajánlatodat. 

Ezeket a legalapvetőbb tervezési folyamatokat követően határozd meg 
az időt, amikor felkeresed a partnerjelöltet. Készíthetsz akár egy idővo-
nalat is, hogy az elkövetkező pár hónapban melyik jelölttel mikor veszed 
fel a kapcsolatot. Egy partnerkapcsolat kiépítése és menedzselése hosz-
szadalmas folyamat, ezért ne egyszerre időzítsd az összes kapcsolat-
felvételt, itt is fontos a fokozatosság. Priorizálj, és ezt követően tervezz. 

Az Instagram kommunikációs partnerek esetében is elmondható, hogy 
a kapcsolatfelvétel előtt már fontos, hogy legyen saját, minőségi tartal-
mad. Egyrészt ez igazolja szándékod komolyságát,és biztosítod a part-
nert afelől, hogy egy már működő profi llal szeretnél beszállni az együtt-
működésbe, másrészről a partner a képfolyamodból tudja begyűjteni 
azokat az információkat, amiket mérlegelve dönteni fog a partnerségről.

A vizuális megjelenítésről szóló fejezetben részletesen olvashat-
tál a vizuális kommunikáció jelentőségéről, így itt ismételten csak 
hangsúlyozni szeretnénk, hogy a külvilág, jelen esetben a lehetséges 
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partnereid számára a fiókod az a csatorna, ami a legtöbbet elárul 
rólad. Éppen ezért fontos, hogy a gridtervezésnél szem előtt tartsd a 
korábbi fejezetben leírtakat. 

Ha ezekkel elkészültél, jöhetnek a gyakorlati példák, amiket Flóra vállal-
kozásán keresztül mutatunk be. Haladjunk a fenti lista mentén:

#1 FOTÓSOK

A mi esetünkben Zsuzsi, a profi  fotós személyében a projektünk része 
volt, így ezen a területen nem volt szükségünk partnerekre. Ugyanakkor 
ez is egy olyan terület, amiben van lehetőség együttműködésre.

Flóra példáját továbbgondolva, az ő esetében kiválasztottunk volna 
több olyan fotós Instagram oldalát, akik munkái, stílusa beleillik a vál-
lalkozás kommunikációjába, a grid tervezett felépítésébe. Ilyenkor a kö-
vetőszámot is fi gyelembe vesszük, nagyjából hasonló követőtáborral 
rendelkező fotósokra célzunk.

Az együttműködés terméke mindkét fél számára hasznos. Flóra a grid-
be illeszkedő, profi  fotókat kap, a fotós pedig modellt és tartalmat a 
portfóliójába. Az ilyen esetekben is alkalmazzuk az egymás tagelését, 
és #hashtagjeinek használatát.

#2 FOTÓZÁSI HELYSZÍNEK

Projektünkben a fotózáshoz elképzelt helyszínek felderítése és “meg-
szerzése” volt az első kihívást jelentő PR feladat. Ebben az esetben is 
kiválasztottuk a vállalkozás profi ljához és a gridtervhez leginkább pasz-
szoló partnereket, majd a korábban ismertetett fotós együttműködés-
hez hasonló ajánlattal kerestük meg a helyszíneket.

Mindezt kiegészítettük azzal, hogy a publikálás előtt a partnerek meg-
tekinthették és megvétózhatták a képeket, valamint - a helyszínen ké-
szített kép posztolását követően - megkapták a nagy felbontású képe-
ket, amiket szabadon felhasználhatnak.
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Azt semmiképp sem javaslom, hogy egyeztetés nélkül kezdjétek el a 
profi  fotózást a kiválasztott helyszínen. Mindig járj utána, hogy az adott 
terület kinek a tulajdonában van, és a tervezett fotózás előtt vedd fel a 
menedzsmenttel a kapcsolatot. 

A fotózás magánterületeken sokszor nem megengedett és nem is kí-
vánatos, mivel zavarhatja az embereket (pl. éttermekben, boltokban), 
vagy valamilyen központilag meghatározott szabályzatba ütközik, így 
megeshet, hogy elküldenek benneteket a helyszínről, ami egy előre le-
egyeztetett fotózás esetében nem túl szerencsés fordulat.

Arra vonatkozóan nincs általánosan bevett szabály, hogy mennyi 
idővel a fotózás előtt célszerű egyeztetni a partnerrel. Ez nagyban 
függ a helyszíntől. Vedd figyelembe, hogy bizonyos esetekben több 
emberen átmenő jóváhagyási folyamatról lehet szó, ezért akár 2-3 
hét is lehet a teljes procedúra. 

Két lehetséges vendéglátóhellyel, a TOPRUM Sky & Bar-al és a KIOSK-al 
vettük fel a kapcsolatot. Mindkét hely elég nyitottan fogadott minket, 
többkörös egyeztetés után sikerült fotózási időpontot találni. A képek 
elővéleményezése és felhasználhatósága mellett bizonyos mértékű 
helyszíni fogyasztáshoz kötötték a helyek szabad használatát.

Az éttermek mellett egy butikot is szerettünk volna megnyerni magunk-
nak, a választásunk a Marianna Herrhofer pesti üzletére esett. A mene-
dzser nagyon kedvesen fogadott minket, ő maga is jelen volt a fotózá-
son, így rögtön megnézhette a végeredményt.

#3 KONKURENS VÁLLALKOZÁSOK

A kommunikációs- és üzleti kapcsolatok építésénél mindenképp vedd szá-
mításba a konkurens vállalkozásokat. Mindannyian osztoztok a piacon, 
miért ne alakíthatnátok ki kölcsönösen előnyös együttműködéseket?

Vizsgáld meg a legnagyobb versenytársaid: keresd meg a hasonlóságokat 
és a különbségeket. A különbségek kihangsúlyozása az, aminek köszön-
hetően mindkettőtök számára előnyösen alakíthatjátok ki a partnerséget. 
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Lehet furcsának találod, de a konkurensekkel történő kapcsolatfelvételt 
már a vállalkozásod induláskor megteheted. Sokkal jobb, ha az elején 
fény derül arra, hogy a versenytársadnak egyáltalán van-e hajlandósá-
ga jövőbeni együttműködésekre.

Flóra esetében egy kezdő, mondhatni infl uencer-stylistot kerestünk 
fel, aki éppen saját induló énmárkáját és vállalkozását építi. A célja egy 
YouTube csatorna felépítése, aminek a divattal foglalkozó tartalmak is 
szerves részét képezik. 

Az együttműködés a könyv írásakor még nem született meg, de az 
egyeztetéseket már elkezdtük, és pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
Ötletünk szerint La Sheika28  és Flóra egy közösségi ruhacsere há-
zigazdáiként segítik a résztvevőknek megtalálni a számukra leg-
ideálisabb ruhadarabokat. A ruhacsere során bárki felajánlhatja 
megunt vagy kihasználatlan ruhadarabjaikat a közös csereberére. 
La Sheika a saját ötleteivel is aktívan részt vesz a kezdeményezés-
ben, könyvünk írása idején már megvan a rendezvény helyszíne, és 
az időpontot is hamarosan véglegesítjük.

#4 PROFILODBA VÁGÓ, DE NEM KONKURENS VÁLLALKOZÁSOK

A versenytársaid mellett olyan nem konkurens vállalkozásokat is érde-
mes felkeresned partnerlehetőséggel, akik tevékenységükkel szorosan 
kapcsolódnak a te termékeidhez vagy szolgáltatásodhoz. Flóra vállal-
kozásánál megvizsgáltuk, milyen stílushoz és divathoz kapcsolódó te-
rületeken érdemes partnereket keresnünk. 

Így jutottunk el a szépségápoláshoz, azon belül is a sminkes vonalhoz. 
A téma mondhatni adta magát, hiszen a sminktrendek általában szoro-
san összhangban vannak az éppen aktuális ruhadivattal. 

Egy nyereményjáték-partnerséget ajánlottunk fel a kiválasztott part-
nernek. Egyrészt így aktivizálhattuk mindkét profi l követőtáborát, más-
részt a korábbi, önálló nyereményjáték adatait szerettük volna vizsgálni 
egy partnerrel közösen szervezett nyereményjáték kontrasztjában.
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Olyan cégek után kutattunk, akik infl uencerekkel is szorosan együttmű-
ködnek, és profi ljuk alapján ők is tudnak azonosulni Flóra stílusával. Így 
találtuk meg az Aden Cosmeticset. 

A célunk az volt, hogy a partnerség keretében termékfelajánlást kap-
junk a cégtől, valamint kommunikációs felületet, így biztosítva a nyere-
ményjáték posztjának organikus terjedését. 

Felvettem a kapcsolatot a márka képviselőjével, bemutattam a vállalko-
zást és megosztottam velük az ötletünket. A közös nyereményjátékra 
felajánlottunk egy személyes stílustanácsadást, valamint a márka ta-
gelését a kapcsolódó posztban és a napi storykban.

Ezt követően sikerült megállapodnunk a nyereményjáték részleteit ille-
tően (pl. mikor és mit posztolunk, mik a részvétel feltételei, hogyan hir-
detjük ki a nyertest, stb.). A nyereményjáték egy héten keresztül tartott, 
értékelő fejezetünkben bemutatjuk a játék során kinyert adatokat, majd 
összehasonlítjuk a korábbi nyereményjáték eredményeivel.

#5 INFLUENCEREK

Az influencerekkel, mint kiemelt partnerlehetőségekkel számoltunk. 
Éppen ezért külön fejezetet szenteltünk nekik, amit a következő 
részben olvashatsz.

A partnerkapcsolat építéshez átgondolt tervezés szükséges, 
valamint idő- és energiaráfordítás, ugyanakkor a fentiekből is 
láthatod, hogy a folyamat befektetett erőforrás és megtérülés 
aránya kellőképpen kedvező ahhoz, hogy foglalkozz a témával. 
Amennyiben úgy érzed, hogy nincs időd és energiád a kapcso-
latépítésre, valamint szükséged van útmutatásra, keress fel 
egy kkv PR szakembert, aki segíthet neked a partnerstratégia 
kidolgozásában és a kapcsolatfelvételben.
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INTERAKCIÓ INFLUENCEREKKEL ÉS MÁSOKKAL

EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK

Az infl uencerek, vagy más néven véleményvezérek a kkv-k számára 
is értékes partnerkapcsolatok. Nem csak a nagy márkák kiváltsága 
az infl uencer-együttműködés, mint marketingkommunikációs eszköz. 

Kkv-k esetében az influencerekre a már korábban részletezett part-
nerekként érdemes tekinteni. Itt is nagyon fontos, hogy kölcsönösen 
előnyös együttműködést kínáljunk, ugyanakkor a kapcsolatépítés 
tervezésénél további szempontokat is figyelembe kell venni.

Az influencerek bizonyos tekintetben úgy működnek, mint az előző 
fejezetben említett szerkesztőségek a szerkesztőségi tartalmat il-
letően. Lényegretörően megfogalmazva: nem szeretik, ha a partner 
(legyen szó fizetett együttműködésről, barterről, vagy egyéb megál-
lapodásról) aktívan beleszól a tartalom előállításába. Ez különösen 
igaz, ha nem fizetett együttműködésről van szó.

Ez az attitűd érthető annak tükrében, hogy az influencer ismeri leg-
inkább a közönsége igényeit és ízlését, ezért ő tudja a számukra leg-
ideálisabban előállítani és “tálalni” a tartalmat. 

Az influencer-együttműködések esetében különösen nagy hangsúly 
van a kapcsolat partnerség természetén, amiben a felek kölcsönö-
sen elismerik egymást egyenrangú félnek. Ideális esetben a part-
nercég csak információkat szolgáltat a termékről/szolgáltatásról, és 
minimális útmutatást ad a véleményvezérnek, majd teljesen szabad 
kezet ad neki a munkához.
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Az infl uencer-partnerek feltérképezése a korábban már többször rész-
letezett folyamathoz hasonlóan működött a közös munka során: 

  Kiválasztottuk a lehetséges infl uencereket, akik illeszkednek   
 a vállalkozáshoz pl. sminkkel, divattal és életmóddal foglalkoznak,  
 valamint elsősorban nőket céloznak meg.

  Meghatároztuk, hogy a kiválasztott influencert milyen   
 együttműködésbe szeretnénk bevonni.

  Egyénre szabottan kidolgoztuk a partneri ajánlatokat.
 Végiggondoltuk, milyen értékeket tud Flóra biztosítani az adott   
 infl uencer számára.

  Végezetül pedig, közösen priorizáltuk a véleményvezéreket,   
 majd felvettem velük a kapcsolatot.

Célként azt tűztük ki, hogy a projekt időtartama alatt legalább egy blog-
gerrel és egy Instagram infl uencerrel valósuljon meg egy-egy együtt-
működés.

#1 KORÁN NÓRI - NORA’S DIARIES BLOG

A bloggerkapcsolatokat előrébb vettük a prioritás-listán, mivel az ő ese-
tükben Flóra szakértői státuszát szerettük volna erősíteni vendégposzton 
keresztül. Ezek megszervezése jóval több időt igényel, mint egy insta-infl u-
encer együttműködés megszervezése és megvalósítása együttesen.

Két olyan bloggert választottunk ki, akik megfeleltek a Flóra ál-
tal elképzelt koncepcióba, valamint számukra is értékes tartalmat 
biztosíthat a vállalkozás. 

Az egyik választásunk Korán Nórira, a Nora’s Diaries blog29  szerzőjére 
esett. Nóri mikroinfl uencer, Instagramon 1 200 követővel rendelkezik30 
, blogját életmód témában írja, amibe teljes mértékben beleilleszkedik a 
divat. Azzal a lehetőséggel kerestük meg, hogy Flóra szívesen ír a blog-
ra egy vendégposztot, aminek témájával kapcsolatban több javaslatot 
is megfogalmaztunk, ugyanakkor arra bátorítottuk a bloggert, hogy 
ondja el a saját ötleteit is.
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Nóri örömmel fogadta a megkeresésünket, és témajavaslatot is küldött, 
így született meg végül az idei őszi ruhatrendeket bemutató poszt. Fló-
ra olyan képekkel gazdagon illusztrált, átfogó anyagot készített számá-
ra, amit Nóri szinte változtatás nélkül publikált, csupán néhány plusz 
képpel egészítette ki a tartalmat.

Fontos tisztázni, hogy a nem fi zetett infl uencer-együttműködések so-
rán előfordulhat, hogy a partnered változtat a tartalmadon. Ezt el kell 
fogadnod, ugyanakkor az együttműködés kezdetén, ha úgy érzed, hogy 
az infl uencer is nyitott rá, célszerű megkérni, hogy a változtatásokat a 
közzététel előtt ossza meg veled. 

A blogposztból insta stories is született, amit Flóra is megosztott a követőivel. 
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#2 VÁSÁRHELYI RÉKA - HABFÜRDŐ BLOG

Bár eredetileg csak egy blogger-partnert tűztünk ki célul, könyvünk írá-
sa idején egy második együttműködés is éppen folyamatban van Vásár-
helyi Rékával, a Habfürdő31  bloggerével. Réka szintén életmódblogger, 
Instagramon 1 500 követővel rendelkezik.32 

Neki is a Nórinak ajánlott együttműködést kínáltuk fel. A megkeresé-
sünket Réka kedvezően fogadta, ugyanakkor jelezte, hogy a blogjában 
idegennek hatna egy vendégposzt, ezért egyedi ötlettel állt elő. Esze-
rint a saját ruhatáráról készült képek alapján Flóra újragondolhatná a 
ruhakombinációkat, és az idei trendeknek megfelelő összeállításokat 
ajánlhatna neki a már meglévő ruhatárából.

Flóra nagyon pozitívan fogadta a javaslatot, jelenleg az együttműködés 
kidolgozás alatt áll. Ez a nem várt eset jó példa arra, hogy érdemes a 
véleményvezéreknek teret adni, hogy kibontakoztathassák saját ötle-
teiket.

#3 LUDMAN FRUZSINA - @LUDMANFRUZSINA

Az előre meghatározott cél értelmében egy Ins-
tagram infl uencer-együttműködést is szeret-
tünk volna megvalósítani. A választásunk 
Ludman Fruzsinára esett. Fruzsi szabadú-
szó modell és Instagram infl uencer. Divat 
iránti érdeklődése, hasonló célcsoportja, 
a profi lja képi világa, és a követőszáma 
miatt esett rá a választásunk.

Fruzsi esetében az első fejezetben már 
ismertetett “egymás ajánlása” eszközt (ld. 
#4 MÁS FIÓKOK AJÁNLÁSA) láttuk a legal-
kalmasabb együttműködési formának, hiszen Flóra követői Fruzsi 
számára is értékesek lehetnek. Emellett az ajánlatot kiegészítettük 
még egy személyes vásárlással, amelynek során Fruzsi Flóra perso-
nal shopping szolgáltatását veszi igénybe. Terveink szerint a közös 
vásárlásról fotós tartalom is születik majd, amit mind a ketten meg 
tudnak majd osztani.
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Fruzsi a kapcsolatfelvételt örömmel fogadta, és felismerve az ebben 
rejlő lehetőséget, igent mondott az ajánlatra. Könyvünk írása idején a 
kölcsönös ajánlásra már sor került, és a közös vásárlásra is egyeztettek 
időpontot. Az együttműködés eredményéről részletesen az értékelő fe-
jezetünkben olvashatsz.

MIT MOND AZ INFLUENCER?

Ez a  fejezet nem lenne kerek egy infl uencer megszólaltatása nélkül. 

Dragos Karin33  évek óta a magyar beauty-infl u-
encer szcéna egyik kiemelkedő alakja, aki 
mára elérte, hogy szenvedélyét hivatásként 
űzhesse. YouTube csatornáján 146 000 
feliratkozó nézi rendszeresen videóit, 
Instagramján pedig 104 000-en követik 
nyomon mindennapjait. 

Felkértük, hogy egy interjú keretében osz-
sza meg velünk infl uencer karrierjének fon-
tos állomásait, kiemelten a partnerkapcsola-
tokkal összefüggő tapasztalatait.

Karin kezdetben csak azért regisztrált a YouTube-ra, hogy mások videói 
alá kommentelni tudjon, de már ekkoriban megfogalmazódott benne a 
saját tartalom készítésének és feltöltésének ötlete. Eleinte félt a kör-
nyezete reakcióitól, de mindenképpen ki akarta próbálni az önkifejezés-
nek ezt a formáját. 2013. novemberében indította el csatornáját, amire 
az első közel három évben csak angol nyelvű videókat posztolt. 

„Akkoriban még nem láttam igazán, hogyan is kellene ezt jól csi-
nálni, az Instagram sem volt még így elterjedve, a környezetemben 
is inkább a Facebookot ismerték. Elkezdtem sminkvideókat, hajas 
videókat nézegetni, és annyira megtetszett ez az egész, hogy arra 

gondoltam, mi lenne ha ebben a témában én is videóznék. Jó fél év 
telt el az ötlettől a megvalósításig. ”
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Kezdetben az alapvető háttér megteremtése volt a legfontosabb: kame-
rák, kezdetleges bevilágítás, valamint a videószerkesztéshez szüksé-
ges technikai tudás elsajátítása is kihívás volt. Eleinte csak egy hobbi 
volt számára a videózás, azonban egy idő után már a cégek is elkezdtek 
érdeklődni iránta, és elindultak a partneregyüttműködései.

Időközben, 2016-ban az angolt hátrahagyva  magyarul folytatta a videó-
zást, mert így egy konkrétabb célcsoportot tudott megszólítani. Igazán 
az első hazai NYX Face Awards megnyerése után vált ismertté, ezt kö-
vetően kapta az első komolyabb partneregyüttműködési megkereséseit.

„Kaptam egy e-mailt erről a versenyről, amiről egyébként már hallottam 
Amerikában. Leírták, miről is van szó, és hogy ha szeretnék, jelentkezzek 

a versenyre. Jelentkeztem, és meg is nyertem. Ez egy olyan pont volt, 
ami után tényleg “felfedeztek”. Innentől kezdve még több munkám lett.”

Az Instagram csatornáját a YouTube csatornája után nem sokkal indí-
totta el. Elmondása szerint:

„Csak azért kezdtem el, mert már mindenki másnak volt, eleinte nem is 
akartam igazán, annyira nem éreztem magamhoz közel ezt a platformot. 

Mára már a kedvencemmé vált.”

Karin profi lja nagyon egységes, jól strukturált és nagyon átgondolt.
Arról is kérdeztük, hogy milyen szempontok mentén alakítja ki a gridet.

„Erről nagyon határozott véleményem van. Úgy gondolom, hogy muszáj egy 
egységnek lennie a profi lomon, fontos a minőségre adnom, ezért kell a ké-
pekkel sokat foglalkoznom. Ennyivel tartozom a követőimnek, és a márkák-

nak, akikkel együtt dolgozom. Fontos a szépérzék, nem rakok ki bármit. 

Nem mondom azt, hogy el kell torzítani a képeket - ha megnézed a fee-
demet, láthatod, hogy én sem teszem ezt. Annyit csinálok, hogy rárakom 
a képekre a jól megszokott effektemet, esetleg fényelek egy kicsit. Sze-

retném visszaadni a valóságot, ugyanakkor nem szeretnék arról posz-
tolni, ahogy a konyhában állok, és ott van mögöttem a mosatlan, vagy a 

szobámban rumli van. Ezekre mindig fi gyelek.”
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A grid és feed tervezés kapcsán Karin elmondta, hogy vannak bizonyos 
előre meghatározott tartalmai, de ezek főleg partnercégekhez kapcso-
lódnak. Mindemellett spontánnak tartja magát, ha lát valamit, ami tet-
szik, akkor azt lefotózza, és posztolja. Közvetlenül a megosztás előtt a 
képet még leellenőrzi a VSCO Instagram alkalmazásban, aminek segít-
ségével egyben látja a gridet, így el tudja dönteni, hogy a kép illeszkedik-e 
a feedjébe. Ezt az alkalmazást használja az effekteléshez is.

A képeit alapvetően ő csinálja, de nem mindig van arra lehetősége, hogy 
fényképezőgéppel készítse el őket. Állandó fotósa nincs, de azért van 
profi  segítsége, akivel elsősorban az együttműködésekhez szükséges 
fotókat készíti el. Tapasztalata szerint a fényképezőgéppel készült fo-
tók sikerülnek a legjobban.

Szót ejtettünk az insta sztorikról is. Eleinte nem szerette, és nem is 
akarta használni, mert ez alapvetően egy Snapchat funkció volt, amit ő 
maga is használt.

„Mára már az egyik kedvenc funkcióm. Nagyon spontán tudsz lenni, 
meg tudsz mutatni olyan dolgokat is, amiket amúgy egy posztban 

nem tennél meg. Például az én esetemben nagyon sokszor kapok kü-
lönféle csomagokat, ezeket általában story-ban szoktam megosztani. 
Ezekre az újdonságokra általában nagyon kíváncsiak a követőim. Illet-
ve a napjaimból szoktam megosztani momentumokat, vicces történe-

teket. Olyasmiket, amik nem igazán alkalmasak arra, hogy posztként 
kitegyem. A sztorikat általában nem szoktam szerkeszteni, nagyon 

spontán vagyok ebben. 

Együttműködések kapcsán is szóba szokott kerülni az insta sztori. Most 
már a cégek is szokták kérni, mert szeretik a követők. Tudod ez olyan kis 

közvetlen, olyan kis laza. A megbízók is belátták, hogy hiába csak 24 órán 
keresztül elérhető a tartalom, mégis sokkal jobban szeretik a követők, 

mint a beállított posztokat.”
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A sztorik esetében 3 kiegészítő funkciót emelt ki Karin:

  a gifeket, amikkel szerinte jól fel lehet dobni a tartalmakat, 
  a szavazást, mert az abban segít, hogy megismerje,

 mit látnának szívesen a követői,
  a kérdezős funkciót, mert ezáltal jobban megismerhetik őt a követői.

A Highlights-okat eleinte nem használta, de alapvetően jó dolognak 
tartja, mert a számára kedves tartalmakat meg tudja őrizni és rendsze-
rezni tudja őket. Ez segítség lehet az új követőinek is, mert meg tudják 
őt jobban ismerni az elmentett tartalmak alapján. Szerinte ma már a 
Highlights-ok is hozzátartoznak egy rendezett feedhez.

A technikai részek után kitértünk az partnerkapcsolatokra, céges 
együttműködésekre is.

2016. november 8-án volt az első komolyabb együttműködése a Mas-
terCarddal. Ez a megbízás a YouTube-partner ügynökségén keresztül 
jutott el hozzá. Általában az ügynökségen keresztül keresik meg őt a 
cégek, de direktben, e-mailen keresztül is sokszor megtalálják. Proak-
tívan nem szokta megkeresni a cégeket, ez a rendszer magától alakult 
így ki. Nézettség alapján döntenek a cégek, ami nem mindig jó, hosszú 
távon azonban a minőségi tartalom a fontos. 

Az ügynökség pár évvel ezelőtt vettel fel vele a kapcsolatot, hogy me-
nedzseljék a partnermegkereséseit. Ekkoriban még el volt köteleződve 
egy amerika YouTube-partner ügynökséghez, akikkel 2 évre szerződött, 
de a jelenlegi ügynöksége megvárta, és a szerződése lejárta után rög-
tön leszerződött ehhez az ügynökséghez. Kimelte, hogy tőlük függetle-
nül is sok munkát kap, de ők hozzák a nagyobb cégeket, akik kizárólag 
ügynökségen keresztül keresik meg az infl uencereket. 

Ezek után rátérünk a kapcsolatfelvétellel és az együttműködésekkel 
kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalataira. Mind a kettőre volt már 
példa az elmúlt évek során.
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„Voltak már negatív tapasztalataim. Az a legrosszabb, amikor a cég 
konkrétan meg akarja mondani, hogy mit csináljak, mindent a számba 

akar rágni, mindent szabályozni szeretne. Ezt kifejezetten utálom, mert 
számomra egy jó együttműködés inkább olyan, hogy összeülünk, együtt 

megbeszéljük a projektet. 

Elvileg azért szeretnének velem együtt dolgozni, mert én tudom a legjob-
ban, hogyan tudom megszólítani a követőimet. Ezt nagyon sok cég nem 

veszi fi gyelembe. Néha úgy érzem, hogy egy tv reklámnak tekintenek.

Illetve olyan tapasztalatom is volt már, hogy a partnercég mondhatni 
semmibe vett, és nem akarta kifi zetni a munkámat.”

Szerencsére a negatív élmények mellett azért sokszor érte már pozitív 
csalódás az együttműködések során.

„Nagyon pozitív tapasztalataim is vannak, ez akkor szokott lenni, ami-
kor teljesen megbíznak bennem a cégek. Például, válassz egy terméket, 
csinálj vele egy Halloweeni sminket, rád bízzuk, hogy mit csinálsz, csak 

az elején mondd el, hogy mi az együttműködés lényege, de semmi másba 
nem szólok bele… Ez az ideális együttműködő partner az én szememben.“

Felmerülhet a kérdés, hogy Karin milyen szempontok szerint választja 
meg az együttműködő partnereit. Termékteszt esetében fontos számá-
ra, hogy először maga is kipróbálhassa, használhassa az adott termé-
ket. Csak olyan terméket ajánl, ami neki bevált, szereti és tetszik neki, 
hiszen így tudja a követői szemében megőrizni a hitelességét.

Emellett azt is fi gyelembe veszi, hogy mennyire illik hozzá az adott 
termék. Egy olyan példát emelt ki, amikor egy hajnövesztő kapszula 
népszerűsítése kapcsán keresték meg. A felkérést azonnal visszauta-
sította, hiszen természetesen hosszú haja miatt nem tudná hitelesen 
képviselni a márkát. 



A KISVÁLLALATI PR SZEREPE AZ INSTAGRAM MARKETINGBEN

98

Egy másik esetet is elmesélt, amikor egy óvszermárka kereste meg egy 
együttműködéssel, amit azért utasított vissza, mert habár fontosnak és 
hasznosnak tartotta a téma felkarolását, magát a terméket nem tudta 
hiteles tartalomba foglalni, nagyon idegennek érezte a stílusához és 
tartalmaihoz.  

Arra is kitértünk, hogy ő maga mennyire tartja fontosnak az infl uence-
rek egymás közötti együttműködését. Meglátása szerint lehet-e ezek 
által kölcsönösen növekedni az Instagramon.

„Ha megfi gyeled, valamiért nem olyan mértékben növekszik az instám, 
mint a budapesti infl uencerek Instagramja. Ők sokat vannak együtt, jár-

nak együtt rendezvényekre, közös videókat csinálnak. Ilyen szempontból 
hátrányban vagyok, mert nem tudok időt tölteni velük, pedig szeretnék. 

Nem csak a számok, hanem tartalmak szempontjából is. 

Teljesen hiányzik ez a videós karrieremből, mert én Nagykárolyban élek, 
így nincs lehetőségem infl uencer kollaborációkra. Vannak infl uencer 

barátaim és ismerőseim, de velük Instagramon tartom a kapcsolatot, de 
sajnos igazán szoros kapcsolatok nem tudtak eddig kialakulni.” 

Megállapítása összhangban van azzal, amit a korábbi, nemzetközi 
trendekkel foglalkozó fejezetünkben olvashatsz.
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Az Instagram lényege az interakciók. Nem a képek, nem a fi lterek, hanem 
az egymásra reagálás. Akkor tud egy fi ók, egy infl uencer, egy vállalkozás 
vagy egy brand gyorsan növekedni, ha interakciókat indít és generál.

MIT JELENT EZ PONTOSAN?

Lássuk, hogyan viselkedik természetes közegében egy felhasználó: 
böngészik a tartalmak között. Ha talál egy érdekes posztot, lájkolja. Ha 
eléggé megmozgatta a poszt, kommentet ír. Megnéz még több posztot 
a fi ókban. Ha szimpatikus neki a fi ók, követni kezdi. Ha olyan a téma, 
hogy kérdések merülnek fel benne, üzenetet ír a fi ók tulajdonosának. 

Ha egy konkrét téma iránt érdeklődik, rákeres a keresőben, és több 
posztot, fi ókot is megnéz.

Ha azt látja, hogy az ő fi ókját követte be valaki, megnézi az illetőt, és ír 
neki: köszi a követést, honnan ismerlek, mi a közös bennünk?

Vagyis, ha sikeres üzleti fiókot szeretnél, akkor ugyanúgy kell visel-
kedned, mint egy felhasználónak, interakcióba kell lépned a poten-
ciális közönségeddel.

Persze, felmerül két fontos kérdés:

  Mikor van neked erre időd a vállalkozásod mellett?
  Ha időt szakítasz is rá, maximum hány interakciót tudsz

 indítani egy nap?

HOGYAN LESZ ÍGY EBBŐL

BELÁTHATÓ IDŐN BELÜL NÖVEKEDÉS?

Ha van megfelelő képi- és szöveges tartalmad, akkor az instázás követ-
kező lépése a #hashtag kutatás, majd egy követőszerző szoftver segít-
ségével a gyors és hatékony követőszerzés.
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A #HASHTAG KUTATÁS

A #hashtag kutatás kiemelkedően fontos egy fiók elindításakor. 
Az Instagram keresője #hashtag alapján működik, vagyis ha meg-
jelölöd a tartalmadat egy bizonyos #hashtaggel, akkor kereséskor 
megjelenik rá poszt, ha nem használod a #hashtaget, akkor nem 
jelenik meg a találatok között.

A fi ókod elemzésekor pontosan meg tudod nézni, melyik posztodat há-
nyan látták a #hashtag alapján (erről részletesebben az Adatok elemzé-
se az Instagramon fejezetben).

MIÉRT FONTOS, HOGY HASZNÁLJ #HASHTAGEKET?

Először is, mert egy fiók indulásakor - főleg ha más eszközt nem 
használsz - főleg a #hashtagek fogják hozni az új követőket. Ez fogja 
szélesíteni az ismertségedet.

A saját kutatásunk alapján az első hétben - amikor még nem hasz-
náltunk követőszerző szoftvert - volt a legmagasabb a #hashtag által 
szerzett megtekintések aránya. Ez a másnap mért eredmények alapján 
14,2%, míg a +2 nap mért eredmények alapján 7,39%.

Ahogy beindul a fi ók, a +1 és a +2 napok eredményei drasztikusan le-
csökkennek, átlagosan 0,77% és 2,16% közé. Ennek nagyon egyszerű oka 
van: ahogy nő a fi ók, egyre több ember kezdőlapján jelenik meg az új 
poszt, így az első napokban a megjelenések nagy része onnan érkezik.

Ám ahogy azt jósolni lehetett, az idő haladtával a #hashtag hatására 
szerzett megtekintések aránya újra nőni fog, hiszen egy régi poszt már 
nem jelenik meg a követők kezdőlapján.

Vagyis amellett, hogy organikus fi ók-induláskor kiemelkedő szerepe van a 
#hashtagnek, hosszú távon minden fi óknál jelentős szerepet töltenek be.
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Tracy Matthews, a Flourish and Thrive egyik vezetője ezt mondta 
a #hashtag használatról: “Én olyan #hashtageket használok, ame-
lyek trendinek számítanak a szűk piaci szegmensemben (niche) 
és olyanokat, amelyeket az ideális ügyfeleim követnek.”34 

HOGYAN VÉGEZZ #HASHTAG KUTATÁST?

Az egyik legegyszerűbb módja, mikor a témádban kiemelkedő infl uen-
cerek és profi lok posztjait tanulmányozod, és elkezded összeállítani a 
listádat. Minden #hashtaget érdemes letesztelni mielőtt használod: ha 
beírod a keresőbe, milyen posztokat jelenít meg a platform?

Ezen kívül érdemes egy kulcsszókutatást is csinálnod (ha az Instagram 
nem az egyetlen csatornád, akkor valószínűleg már készítettél, vagy a 
marketingesed készített neked). Kizárólag a #hashtagek miatt nem kell 
egy nagyon komoly kulcsszókutatás: bőven elég, ha az AdWords eszkö-
zével körülnézel, hogy a témáddal kapcsolatban milyen kulcsszavakra, 
kifejezésekre keresnek az emberek a Google keresőjében, hiszen való-
színűleg az instán is hasonlóan gondolkodnak majd.

Amikor a kulcsszavadat beírod a #hashtag keresőbe, akkor megjelenik 
egy találati lista, és egy szám a #hashtag mellett. A szám azt jelöli, 
hányan használták eddig azt a #hashtaget. Akkor választasz jól, ha 500 
és 2.000.000 közötti számú #hashtaget használsz. További tipp, hogy 
a tipikus angol kifejezések mellett használj sok magyar #hashtaget, 
amennyiben magyar nyelvű  a vállalkozásod célközönsége.

HOGYAN HASZNÁLD A #HASHTAGEKET?

Korábban minden #hashtaget a poszt leírásába írtunk. Az utóbbi időben 
másik stratégiát követek: a márkához tartozó különleges #hashtaget, és 
néhány kiemelt társát leszámítva, a #hashtageket kommentben teszem 
ki, hogy ne rontsa el a leírás összképét a sok #hashtag a szöveg végén.



A #HASHTAG KUTATÁS

103

Alapvetően 3 csoportba sorolom a #hashtageket:

#1 LOKÁCIÓS ALAPÚ: 

Vagyis használom az ország, a város, a terület, a helyiség (étterem, ká-
vézó, edzőterem) vagy az esemény #hashtagjét. (#croatia #budapest 
#kőbánya #kioskbudapest #bálnaterasz #szigetfesztival2018)

#2 SPECIFIKUS: 

Ezek az adott tartalommal kapcsolatosak, legtöbbször arról szólnak, 
mi van a képen, mi történik éppen. (#workafterwork #ősz #autumn 
#munka #ötlet #saturday)

#3 ÁLTALÁNOS: 

Az adott profi lhoz tartozó kulcsszavak, ami független a az aktuális 
poszttól (#tanácsadó #stylist #stílus #stilus)

A #hashtagek legyenek változatosak a posztjaid alatt, legalább 20-
30%-a mindig legyen más, mint az előző posztnál. Ha ezt nem veszed 
fi gyelembe “shadowban”-t kaphatsz.

Mi az a shadowban? Azt hívjuk így, amikor az Instagram visszaveszi a 
láthatóságodat büntetésül valamelyik szabálysértésed miatt. Ilyen sza-
bálysértés lehet, ha mindig ugyanazokat a #hashtageket használod, ha 
posztolás után módosítod a posztodat vagy ha direkt üzenetben folya-
matosan mindenkinek ugyanazt a linket küldöd el. Kisebb hiba miatt 
ez nem tart sokáig, ha mégis azt veszed észre, hogy napokig rossz az 
elérésed, akkor próbáld ki azt, hogy 48 órára kilépsz a fi ókodból, és 
utána kezded újra.

Ha ennél több infót szeretnél tudni a #hashtagek kiválasztásáról, az 
INsta kickstart - kezdj bele! fejezetben találsz infót!
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KÖVETŐSZERZÉS SZOFTVERREL

Mindenekelőtt muszáj kiemelnem, hogy a szoftver használata esz-
köz és nem megoldás. Ha nem tudod, hogy mit akarsz, vagy nem 
értesz a beállításokhoz, akkor többet árthatsz magadnak, mint 
amennyi az előnyödre válna.

Tipikus példa, ha minden szűrőt érintetlenül hagysz, és ömlenek a kö-
vetők, és azt hiszed, hogy dübörög az instád. Aztán egy kis kutatással 
kiderül, hogy a követőid nagy része gyerek, más vállalkozások, vagy 
egyszerűen olyanok, akik nem a célcsoportod.

Egy másik nagy probléma, amikor nem ismeri egy szoftver-használó 
az Instagram szabályait és elereszti az eszközt, hogy pörögjön teljes 
fordulatszámon. Ennek nagyon gyorsan csúnya vége lehet, hiszen az 
insta egyszerűen letiltja a profi lodat, és nem követhetsz be több profi lt. 
Sőt, többszöri átmeneti kitiltás után (Temporary blocked) egyszerűen a 
teljes profi lodat letiltja.

MI A SZOFTVER MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJA?

Az, amit mi használunk a follow-unfollow technikára építkezik. Minden 
nap bekövet valamennyi fi ókot (jellemzően 400-900 között), majd 3-4 
nap után kiköveti a fi ókokat.

Ennek a működésnek nagyon egyszerű pszichológiája van: ha valaki en-
gem megtisztel és bekövet, akkor úgy érzem, viszonzásul és is bekövetem.

A kikövetésre azért van szükség, mert nem mutat jól egy profi l eseté-
ben, ha több fi ókot követ, mint ahányan őt követik. Ezért mindig fi gyelj 
az egyensúlyra, hogy ne tűnj lúzernek az instán, amiért túl sok profi lt 
követsz. Ezen kívül az Instagram egy követési limitet is beállított: nem 
követhetsz a profi loddal 7500 profi lnál többet.

Egy ilyen szoftver használati útmutatója önmagában megtöltene egy 
könyvet, így azokat a legfontosabb beállításokat mutatom most be, 
amit érdemes használni és/vagy használtunk a kutatás során.
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MIK A SZOFTVER LEGFONTOSABB BEÁLLÍTÁSAI?

#1 ALAPOK:

  Nem (nő, férfi )
  Napok (melyik napon fusson, melyeken ne):

 én a 0-24 beállítást javaslom
  Nemzetiség (a projektnél a “magyar” volt beállítva)
  Lokáció 
  Tartalmazzon-e egy specifi kus kulcsszót a bio-ja? Ha igen, mi 

 legyen az? (Ez nagyon leszűkíti a találatot,
 így általában nem alkalmazzuk.)

  #hashtagek (Ha beállítunk ide #hashtaget,
 és azt valaha használta egy felhasználó, ő felkerül a bekövetendők  
 listájára. Általában 2-3 ilyet állítok be, Flóra esetében 5-10 van.)

#2 AMIVEL NÖVELHETJÜK AZ ELKÖTELEZŐDÖTT KÖVETŐK SZÁMÁT:

Ha a következő lehetőségeket beállítod, akkor általában nagyobb az ak-
tivitás egy fi ók körül, de sokkal lassabb a növekedés.

  posztok mennyisége
  mikor posztolt utoljára
  van-e profi lképe

Például beállíthatod, hogy csak olyan profi lokat kövessen be a szoftver, 
akiknek minimum 800 követője van, de nem követ 2000-nél többet, van 
profi lképe és 3 napnál nem régebbi az utolsó posztja.

#3 FINOMSÁGOK:

  olyan Instagram fi ókok követőit célozni, akiknek a követői
 nekünk is relevánsak lehetnek

  csak üzleti fi ókokat kövessen a felhasználó/ ne kövessen
 egyetlen üzleti fi ókot sem

  legyen/ ne legyen webcím a biojában
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MIT TUD MÉG EGY ILYEN SZOFTVER A FOLLOW-UNFOLLOW 
TECHNIKÁN KÍVÜL?

Ahogy az előbb már írtam, ezeknél a szoftvereknél a határ a csillagos 
ég, így most a legfontosabbakat emelem ki. A következő felsorolásból 
kizárólag az automatikus üzenetet javaslom, a többi annyira mestersé-
ges, hogy inkább márka-romboló hatása lehet, mint haszna.

Lájkoljon-e random módon kiválasztott posztot a követettek posztjai 
közül? Ha igen, mennyit?

Küldjön-e automatikus üzenetete annak, aki bekövette a fi ókot, vagy an-
nak akit bekövetett a fi ók?

Privát profi l esetén igazolja-e vissza automatikusan, ha valaki enge-
délyt kért a követésre?

Kommentelje-e a random módon kiválasztott posztot a követettek 
posztjai közül? Mit kommenteljen? (Ilyenkor szoktak olyan kommentek 
érkezni a posztjaink alá, hogy “How nice!” “What a great pic!”)

MIT FIGYEL AZ ALGORITMUS, MIBEN LEGYÉL JÓ?

Ahogy már megszokhattuk, az Instagram esetében is az algoritmust 
kell boldoggá tennünk, hogy még jobban szárnyalhasson a fi ókunk. Ez 
azért is extrém nehéz, mert a mai napig még tesztek, kísérletezések 
folynak a kóddal; próbálják minél jobban elérni a felhasználóbarát mű-
ködést. Így nekünk, szakembereknek és vállalkozóknak óriási feladatot 
adnak, folyamatosan képben kell lennünk.

Az algoritmus kialakít egy úgynevezett ’barát zónát’ minden felhasz-
nálónak. Ha te bekerülsz ebbe a zónába, akkor a posztodat nagy való-
színűséggel megmutatja annak a követődnek. Mi befolyásolja, hogy te 
bekerülsz-e ebbe a zónába? A fi ókodon eltöltött időt és az elkötelező-
dés (engagement) arányodat kell jobbra és jobbra javítanod.
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A profi lodon töltött idő növelésére ötletek:

  Küldd a sztoriból a posztra, a posztról
 a sztoriba a felhasználóidat!

  Írj hosszú leírásokat!
  Használj “gallery” funkciót

 (tölts fel több képet egy poszt helyére) és videót!
  Mesélj posztokon átívelő történeteket!
  Utalj vissza előző posztjaidra!

Ötletek elköteleződés növelésére:

  Szervezz nyereményjátékot!
  Kérdezz a poszt végén!
  Buzdítsd a követőidet kommentelésre és üzenetírásra!

A fejezet végén szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy egy szoft-
ver használata eszköz és nem megoldás. Az insta fi ókod nem fog ha-
sítani, ha nincsenek jó képeid és nincs meg a személyes és emberi 
kommunikációd, ha nem történeteket mesélsz el és nem refl ektálsz a 
követőid visszajelzéseire.
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Az Instagramon elérhető adatok, és azoknak elemzése előtt minden-
képpen ejtenünk kell néhány szót az adatvezérelt marketingről, hiszen 
ennek tükrében nyer értelmet ennek a fejezetnek a fontossága.

Az adatvezérelt marketing egy viszonylag új kifejezés a marketing-
ben. Lényege - ahogy azt neve is mutatja - hogy adatokat gyűjt és 
elemez, és erre alapozva hoz döntéseket. Az adatvezérelt gondol-
kodás mind az üzleti életben, mind a marketingben (és annak alte-
rületein, mint pl. a hirdetések) hódít.

A fogalom gyakran összekapcsolódik a big data kifejezéssel, és 
ezért sok kkv úgy gondolja, hogy ez egy költséges területe a marke-
tingnek, inkább a nagyok játszótere. Pedig az adatvezérelt döntések 
small data esetében is megállják a helyüket, sőt Stadler Ábel (Klikk-
mánia) egyik cikkében arra is kitér, hogy gyakorta fordul elő, hogy a 
small data alapján vonnak le következtetéseket, és a big data inkább 
egyfajta ellenőrzésre szolgál.

Miért érdemes foglalkozni az adatvezérelt marketinggel?

A mai világ olyannyira ingergazdag, hogy őrületes a verseny a po-
tenciális vásárlók figyelméért. A vásárlók pedig egyre inkább vá-
logatósak az online fogyasztott tartalmak terén, így már a figye-
lemfelkeltés is borzasztóan nehéz, nemhogy egy kattintás elérése, 
vagy a vásárlás ösztönzése.

Ezért - ahogy Almitra Karnik is megfogalmazta a forbes.com-on35  - mu-
száj minél inkább személyre szabott üzeneteket küldenünk a potenciá-
lis vásárlóknak, ehhez pedig adatokra van szükségünk.

Az adatvezérelt marketinget használhatjuk például retargeting, dinamikus 
hirdetések, vagy célzott email kampányok, hírlevelek esetében.

Példák adatvezérelt marketing használatára:36 

  Netfl ix: az online csatorna egyik óriási sajátossága,
 hogy személyre szabott tartalmat biztosít a nézőnek. A megnézett  
 fi lmek és sorozatok alapján az algoritmus megpróbálja kitalálni,
 milyen más tartalmakat fogyasztanál szívesen, és azokat listázza ki.
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  Amazon: ez a platform nagy fi gyelmet fordít arra,
 hogy a lehető legjobban perszonalizálja a képernyőt.
 Akármit is vásároltál vagy böngésztél ezelőtt az oldalon, az   
 biztosan hatással van arra, mit látsz jelenleg a képernyőn.

TALÁLD MEG AZ ADATOKAT AZ INSTÁN!

Instagram elemzéseket kizárólag üzleti fi óknál érhetsz el. Természe-
tesen - mint már mindenre - erre is léteznek különféle kiskapuk (példá-
ul appok formájában), de minek használni ezeket, hiszen üzleti fi ókkal 
minden fontosat megtudhatsz!

Az adatok eléréséhez menj a profi l oldaladra, és jobb oldalon felül kat-
tints a három vízszintes csíkra, majd az “Elemzések”-re.
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Belépve az “Elemzések” oldalra, három nagy csoportot látsz majd:

  Tevékenység: hogyan viselkednek az insta felhasználók
 a fi ókoddal kapcsolatban

  Tartalom: hogyan reagálnak a tartalmadra
  Célközönség: kik követnek

Ezeket fogjuk a következőkben részletesebben megnézni.  A defi níciók 
többségét az Instagram hivatalos oldaláról másoltuk ki neked.37 

KIK A KÖVETŐID?

A “Célközönség” menüpontra kattintva értékes adatokat nyerhetsz a 
követőidről. Ezeket az adatokat kétféleképpen is használhatod:

  Fedezd fel, kik a követői a fi ókodnak,
 és szabd rájuk a szolgáltatásodat/ termékedet!

  Ellenőrizd, hogy azok követnek-e, akiket célcsoportként
 meghatároztál! Ha nem, változtass a kommunikácódon!

Mit tudhatsz itt meg?

  Lokáció (hol vannak a követőid): Városok és Országok
  Korcsoport (összes; férfi ak; nők):

 13-17/ 18-24/ 25-34/ 35-44/ 45-54/ 55-64/ 65+
  Nem (férfi , nő)
  Követők (mikor aktívak a követőid): Órák és Napok

HOGYAN VISELKEDNEK A FELHASZNÁLÓK

A FIÓKODDAL KAPCSOLATBAN?

A “Tevékenység” menüpontban azt tudhatod meg, hogy miként reagáltak 
az insta felhasználói a tartalmadra. Az adatokat kizárólag 7 napra visz-
szamenőleg tekintheted meg. Ennek a nézetnek kettő fontos eleme van:
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#AKTIVITÁS

Ez a terület azt méri, milyen műveleteket végeznek az emberek, amikor 
aktivitást mutatnak a fi ókodnál.

  Profi lfelkeresések: hányszor tekintették meg a profi lodat
  Weboldal kattintás: az üzleti profi lod leírásában szereplő

 hivatkozásokra leadott kattintások száma
  E-mailek: hányszor kattintottak az email címedre
  Hívás: hányszor kattintottak a hívás opcióra 

Az adatokat megkapod 1 hétre összesítve, és az adott hét napjaira 
levetítve is.

Üzleti fi ók esetén megadhatod a kontakt adataidat, így a profi l 
tetejéhez közel megjelenik egy Kapcsolat gomb. Amikor az embe-
rek rákattintanak erre a gombra, olyan lehetőségeket látnak, mint 
például a Útvonaltervezés (Get Directions), Hívás (Call) és Email– 
attól függően, hogy milyen elérhetőségi információt adtál meg.

#FELFEDEZÉS

Ezek a számok azt jelentik, hány ember látta a tartalmadat, illetve hol 
találtak rá a tartalmadra.

  Elérés: A bejegyzéseid valamelyikét megtekintő egyedi fi ókok száma
  Megjelenések: Ennyi alkalommal látták a bejegyzéseidet.

Vagyis az elérés mindig kisebb szám, hiszen előfordul, hogy egy 
EMBER (=fiók=elérés) több alkalommal látja a tartalmaidat.
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HOGYAN TELJESÍTENEK A TARTALMAID?

ELEMZÉSEK/TARTALOM

Posztjaid teljesítményét többféleképpen is megtekintheted. Az egyik 
módja, ha az Elemzések/Tartalom oldalra navigálsz.

Ezen az oldalon azt nézheted meg, hogyan teljesítettek a posztjaid (be-
jegyzések) és a sztorik (történetek). Mindkettő esetben részletes szű-
rőket találsz, amik segítségével áttekintheted, és több szempont sze-
rint rangsorolhatod a tartalmakat.

#HÍRFOLYAM BEJEGYZÉSEK SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI

  összes
  fényképek
  videó
  galéria poszt
  vásárlós poszt

  hívások
  hozzászólások
  emailek
  aktivtás
  követések
  útvonaltervezés
  megjelenések
  kedvelők
  profi lkeresések
  elérés
  mentve
  kattintások  

 weboldalra
  kifelé irányuló

 kattintás
  termék-

 megnyitás

  7 nap
  30 nap
  6 hónap
  1 év
  2 év
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#SZTORIK SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI

  megjelenések
  elérés
  továbblépések

 száma
  vissza
  kilépések  

 száma
  válaszok
  következő  

 történet
  hivatkozás-

 megnyitás

  24 óra
  7 nap
  14 nap

A lehetőségeket tetszőlegesen állíthatod össze, így például 
leszűrheted, hogy

  az összes poszt közül melyik kapta a legtöbb kommentet
 az elmúlt 1 évben

  a videók közül melyik érte el a legnagyobb elérést az
 elmúlt 30 napban.

Mit jelentenek az elérhető adatok? 

Az adatok ebben az esetben a posztok kontextusában értelmezhető-
ek, tehát ha egy posztnál azt látod, hogy az elmúlt 7 napban 4 hívás 
történt, akkor nem az összes hívást listázza a statisztika, hanem azt, 
amit az adott poszt generált.
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POSZT:

  Hívások: hányszor kattintottak a hívás opcióra 
  Hozzászólások: hány hozzászólás érkezett egy adott poszt alá
  Emailek: hányszor kattintottak az email címedre
  Aktivitás: mennyi aktivitást generált egy poszt

 (a profi lfelkeresések, weboldal kattintások, emailek és hívások  
 együttes száma)

  Követések: azoknak a fi ókoknak a száma, amelyek elkezdtek   
 követni a poszt hatására

  Útvonaltervezések: hányszor kattintottak
 az útvonaltervezés opcióra

  Megjelenések: ennyi alkalommal látták a posztot
  Kedvelők: ennyien kedvelték a posztot
  Profi lfelkeresések: azoknak az alkalmaknak a száma, amelyek  

 során egy fi ók a felhasználónevedre kattint
 (a profi lod megtekintése érdekében) az adott poszt miatt

  Elérés: a posztot megtekintő egyedi fi ókok száma
  Mentve: Azoknak az egyedi fi ókoknak a száma,

 amelyek mentették a bejegyzésedet.
  Kattintások weboldalra: az üzleti profi lod leírásában szereplő   

 hivatkozásokra leadott kattintások száma
  Kifelé irányuló kattintások: hány olyan kattintást generált a   

 poszt, amely külső linkre érkezett
  Termékmegnyitások: hányszor nyitották meg

 a posztban megjelölt terméket

SZTORI:

  Megjelenések: a történeted által elért 
 megtekintések teljes száma

  Elérés: azoknak az egyedi fi ókoknak a száma,
 amelyek látták a történetedet

  Tovább koppintások: azoknak a koppintásoknak a száma,
 amelyekkel valaki továbbugrik a történeted következő elemére

  Vissza koppintások: azoknak a koppintásoknak a száma,
 amelyekkel valaki visszalép a történeted korábbi elemére

  Kilépések száma: ennyi alkalommal lépett ki valaki a történetek  
 megtekintéséből, hogy visszatérjen az idővonalára
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  Válaszok: az emberek ennyi alkalommal küldtek üzenetet
 a történethez kapcsolódó „Üzenet küldése” funkcióval

  Elhúzás/ Következő történet: ennyi alkalommal ugrott tovább   
 valaki elhúzással a következő fi ók történetére

  Hivatkozás megynyitás: hányan nyitották meg a sztoriban
 elhelyezett linket

Fontos! Élő tartalomhoz egyelőre nem érhetők el elemzési adatok.

POSZTOK ALATTI “ELEMZÉS”

A fent leírt módszerrel összképet, statisztikákat nyerhetsz a posztok és 
a sztorik teljesítményéről. Ha viszont egy konkrét poszt eredményeire 
vagy kiváncsi, akkor az alábbi módon érheted el az adatokat:

  Kattints az adott posztra
  A kép alatt kattints az “Elemzések megtekintése” opcióra

Itt látod a poszt képét, a feltöltés 
dátumát és idejét. A következő sor-
ban azt, hogy hány kedvelést kapott 
a poszt (szív), hány komment érke-
zett a poszt alá (szövegbuborék) és 
azt, hányan mentették el a tartal-
madat (zászló).

A következő szekcióban látod a 
poszthoz tartozó összes aktivitás 
számát, majd külön listázva az 
aktivitás típusát (profi lfelkeresés, 
email, stb.).

Az Aktivitás szekció után követke-
zik a Felfedezés rész. Ezek a szá-
mok azt jelentik, hány ember látta a 
tartalmadat, illetve hol találtak rá a 
tartalmadra.
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A középső nagy szám az elérést mutatja, ami alatt kiírja a platform, hogy 
a teljes elérésből hány % az, akik újak, vagyis még nem követnek téged.

Ennek a szekciónak a második fele a Megjelenésekről szól. Elsőként a 
teljes számot látod (összes megjelenés a posztra vonatkozóan), majd a 
listát, hogy hol jelent meg a poszt.

MEGJELENÉSEK:

  keresőcímke alapján: a #hashtag miatt találtak rá a posztra
  felfedező hírfolyamból: a felfedező hírfolyamban

 találtak rá a posztra
  profi lból: a profi loldaladon jártak, és onnan kattintottak

 rá egy posztodra
  kezdőlapról: a saját kezdőlapjuk képfolyamában

 találták meg a posztodat
  helyszínből: egy megjelölt lokáció miatt találták

 meg a posztodat
  egyéb: ez az érték több elemet is összefoglal38 
  a posztot megosztották közvetlen üzenetben (direct message)  

 és emiatt találtak rá
  megjelölések és említések miatt találtak rá a posztra
  elmentett posztok, képek miatt találják meg a posztot

Az Instagram üzleti fi ókban elérhető adatok áttekintésének a végére 
értünk, de a te munkád csak most kezdődik. Tanulmányozd a saját ada-
taidat, és vonj le belőlük következtetést, majd ez alapján hozd meg a 
következő döntéseidet a platform kommunikációjával kapcsolatban!
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HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE

Mielőtt az értékelésekre rátérünk, szeretnénk néhány sort szánni az 
adatgyűjtésre is. A projekt első napjától kezdve minden nap történt 
adatgyűjtés, hiszen szükségünk volt olyan adatokra, mint

  A posztra érkező eredmények az első 24 órában
  A posztra érkező eredmények az első 48 órában
  A posztra érkező eredmények a projekt végén.

Ebből számolható ki, hogyan alakulnak az egyes értékek az idő folyamán 
(így bizonyíthattuk, hogy a #hashtagek szerepe hosszútávon erősödik).

A fi ók adatait is ugyanígy naponta vizsgáltuk, vagyis a követőszám nap 
alakulása is nyomonkövethető a kutatási időszak alatt.

Az eredményeket a mellékletben feketén-fehéren megtalálod, így elle-
nőrizheted a állításankat, vagy az adatokat felhasználva újabb (általunk 
nem vizsgált) eredményekre is bukkanhatsz.

STOCK FOTÓ VS. SAJÁT TARTALOM

#1 EGY PROFI FOTÓS ÁLTAL TERVEZETT ÉS FOTÓZOTT GRID 
SOKKAL JOBB EREDMÉNYEKET PRODUKÁL, MINT EGY STOCK 
FOTÓKBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT TARTALOM.

A vállalkozások online jelenlétének örök kérdése, hogy stock képeket 
használjanak-e, vagy saját képeket készítsenek. Saját képek esetében 
pedig felmerül a probléma, hogy költséghatékonyság szempontjából 
döntsenek-e amatőr képek mellett, vagy fektessenek be időt, energiát 
és pénzt a profi  fotózásba.

Az Instagramon ez egy különösen égető probléma, hiszen míg egy blog 
esetében egy jó minőségű szöveges tartalom feledtetheti a szegényes 
képi világot, az insta a képekről szól.

Éppen ezért egyik hipotézisünk is ezt a témát járja körül: Profi  fotós 
által tervezett és fotózott grid sokkal jobb eredményeket produkál, mint 
egy stockfotókból összeállított tartalom.



HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE

121

Ennek a hipotézisnek a bizonyításához létre hoztunk egy kontroll fi ókot. 
Ennek a fi óknak a legfontosabb tulajdonságai a hipotézis szempontjából:

  Ugyanazt az ütemezést követte, mint az eredeti fi ók
  Minden fotós által készített képet stockfotóra cseréltünk, de   

 igyekeztünk megtartani az eredeti kép hangulatát/ témáját
  Minden olyan tartalom esetében, ahol szerkesztett képet, vagy  

 az ügyfél által készített képet posztoltuk, azonos kép került ki
 mindkettő fi ókban.

A következő kép-párokon láthatod, milyen különbségek voltak a két 
fiók képei között. A felső az eredei-, az alsó a kontroll fiók posztja.

Az két fiók közötti különbség hétről hétre jobban látszott, és az 1 
hónapos teszt végére egyértelmű tendencia rajzolódott ki, amely 
szerint az eredeti fiók hosszú távon sokkal jobban teljesít a kontroll 
fiókhoz képest.
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#1 hét #2 hét #3 hét #4 hét
-12,24% 7,33% 10,65% 18,91%

A fenti összefoglaló táblázat százalékosan fejezi ki, hogy az eredeti fi ók 
átlagosan mennyivel több követővel rendelkezik.

Az első hét negatív értéke mutatja, hogy kezdetben a kontroll fi ók 
12,24%-kal jobban teljesített. Ahogy az idő halad előre, az eredeti fi ók 
átveszi a vezetést, és a különbség egyre nő a két fi ók között.

Az egy hónapos teszt eredményei arra engednek következtetni, hogy 
idővel a két fi ók eredményei még jobban eltávolodnak egymástól, az 
eredeti fi ók javára. A tényleges bizonyításhoz természetesen egy hosz-
szabb, 6, esetleg 12 hónapos vizsgálatra lenne szükség.

A kutatás adatait a mellékletben megtalálod (hétről hétrre és 
posztról posztra).

STORY VS. POSZT

#2 A SZTORIK HASZNÁLATA TÖBB INTERAKCIÓT GENERÁL A FIÓK 
SZÁMÁRA, MINT A POSZTOK.

Az egy sok helyen olvasható tipp és vélekedés, hogy sztoriban posztol-
ni 2018-ban nagyon megéri, hiszen valós idejű párbeszéd alakul ki a kö-
vetőkkel. Ezt támogatják az új funkciók is, a csúszkás és egyéb jellegű 
szavazások, amikkel interakcióra bírhatod a követőidet.

Éppen ezért a második hipotézisünk nekünk is az volt, hogy a sztori 
több interakciót generál, mint egy hagyományos poszt.
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AZNAPI POSZT (24 ÓRÁS EREDMÉNY)

09/18 09/22 09/25 09/26 09/29 10/01 10/13 10/14
komment 1 15 2 0 1 0 1 2
aktivitás 15 18 29 18 43 16 11 10

megjelenés 1780 1610 1169 1427 1756 1473 1324 1470
követés 2 2 0 0 1 0 0 1
ER (%) 0,06 0,93 0,17 0 0,06 0 0,08 0,14

AZNAPI SZTORI (24 ÓRÁS EREDMÉNY)

09/18 09/22 09/25 09/26 09/29 10/01 10/13 10/14
szavazás 53 15 23 42 24 23 99 11
aktivitás 13 5 4 0 6 3 5 2

megjelenés 622 362 676 441 529 448 589 409
követés 1 0 0 0 0 0 2 0
ER (%) 8,52 4,11 3,40 9,52 4,54 5,13 16,8 2,69

A feltételezés abszolút helytálló volt, minden egyes napon, amikor 
szavazós sztori került ki, a sztori ER-je sokkal magasabb volt, mint az 
aznapi poszt esetében.

Ez azért sem meglepő, mert a sztoris szavazások kisebb erőfeszítést 
igényelnek, mint egy komment, hiszen gyakorlatilag egy kattintással 
fejezhetjük ki véleményünket egy témáról.

Éppen ezért a fenti számítást újra elvégeztük úgy, hogy a poszt alatti 
komment értéket megszoroztuk 2-vel, hiszen nagyobb erőfeszítés kell 
egy komment megírásához, mint egy sztori szavazáshoz.
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AZNAPI POSZT (24 ÓRÁS EREDMÉNY)

09/18 09/22 09/25 09/26 09/29 10/01 10/13 10/14
komment 2 30 4 0 2 0 2 4
aktivitás 15 18 29 18 43 16 11 10

megjelenés 1780 1610 1169 1427 1756 1473 1324 1470
követés 2 2 0 0 1 0 0 1
ER (%) 0,11 1,86 0,34 0 0,11 0 0,15 0,27

AZNAPI SZTORI (24 ÓRÁS EREDMÉNY)

09/18 09/22 09/25 09/26 09/29 10/01 10/13 10/14
szavazás 53 15 23 42 24 23 99 11
aktivitás 13 5 4 0 6 3 5 2

megjelenés 622 362 676 441 529 448 589 409
követés 1 0 0 0 0 0 2 0
ER (%) 8,52 4,14 3,40 9,52 4,54 5,13 16,8 2,69

Még egy ilyen súlyozás után is egyértelmű, hogy a sztorival kapcsola-
tos reakciók hajlandósága magasabb, így igaz az állítás, amely szerint 
több interakciót generál a fi ók számára, mint a posztok.

MENNYIT ÉRNEK A PARTNEREK?

#3 TUDATOS PARTNERI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉVEL 1,5-2X GYORSABBAN 
NÖVEKSZIK EGY FIÓK.

A könyvben többször is hangsúlyoztuk a partnerkapcsolatok 
fontosságát. Flóra esetében is nagyban támaszkodtunk a part-
nerekre, nemcsak mint kommunikációs “csatornákra”, hanem 
mint hosszútávú együttműködő partnerekre, akikkel kölcsönö-
sen előnyös kapcsolatot alakíthatunk ki. 
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A tanulmány első 7 hetében néhány fotós helyszínt leszámítva nem 
használtuk a partnerkapcsolatokat, míg az utolsó 2 héten több partner-
rel is volt közös promóciónk, együttműködésünk.

Úgy képzeltük, hogy w1-w7 és w8-w9 eredményeit összehasonlítva lát-
ni fogjuk a partnerek által hozzáadott értéket számokban is kifejezve a 
követők számának tekintetében.

A tanulmányban felölelt időszak alatt a várakozásaink ellenére nem si-
került igazolnunk ezt a hipotézist, egyértelmű, hogy a partner-együtt-
működések nem hozták az elképzelt gyors növekedést. 
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Ez a megállapítás azonban nem csökkent a partnerkapcsolatok ér-
tékéből, hiszen a partnerkapcsolatok továbbra is jó kommunikációs 
eszközként használhatóak.

Ha megnézzük a vállalkozás posztjait, egyértelműen látszik, hogy a leg-
több aktivitást az Aden Cosmetics-el közösen szervezett nyeremény-
játék érte el (190 aktivitás). A Top 10-es listában helyet kapott a Virág 
Anitával közös kollaboráció (147 aktivitás), valamint az egyik Marianna 
Herrhofer-ben készült szelfi  (137 aktivitás).

Nehéz számszerűsíteni, hogy a projekt során mennyi új követőt köszön-
hetünk a partnereinknek. Ilyen rövid idő alatt nehéz erre vonatkoztatha-
tóan következtetéseket levonni, valamint az együttműkösédek külön-
böző természete miatt sem bocsátkoznánk találgatásokba. 

Éppen ezért ezt a hipotézist sem megerősíteni, sem cáfolni nem tud-
juk. A jövőben egy átfogóbb, nagyobb időtartamot felölelő, kizárólag a 
partnerkapcsolatok hatását vizsgáló kutatással közelebb kerülhetünk a 
kérdés megválaszolásához.

SZEREPELJ A KÉPEKEN, VAGY GRAFIKUSI TARTALMAT, FOTÓ 
ILLUSZTRÁCIÓT HASZNÁLJ?

#4 A SZEMÉLYES TARTALMAK, AHOL A VÁLLALKOZÓ/DOLGOZÓ 
SZEREPEL A KÉPEN JOBBAN TELJESÍT, MINT AZ ÁTVETT KÉPEK, 
A GRAFIKÁK VAGY A TÁRGYFOTÓK.

A projekt elején azzal a koncepcióval indultunk, hogy vegyesen hasz-
náljuk majd a képeket  (többségében Flóráról lesznek a gridben fotók) 
és a grafi kai tartalmat (kollázsok és fl atlayek), vagyis egyéb olyan tar-
talmakat, ahol nem jelenik meg Flóra arca.

Ahogy haladtunk előre a projektben és kikerültek a képek, meglepődve 
tapasztaltuk, hogy milyen alacsony a lájkok száma (és ezzel együtt az 
“engagement rate” is) azokon a képeken, ahol nem szerepel a vállalkozó. 
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Azzal természetesen tisztában voltunk, hogy azok a képek, amelyeken 
ember vagy más élőlény szerepel sokkal nagyobb interakciót váltanak 
ki a követőkből, de ekkora különbségre mi sem számítottunk. 

A projekt indulásakor megnéztük a hasonló szegmensben működő ol-
dalakat, valamint az általuk posztolt tartalmakat, és mivel ezek a profi -
lok is vegyesen használták ezeket az illusztratív képeket a portrékkal, 
ezért alap-koncepcióként mi is ezzel indultunk.

Flóra képeinek elemzéséről a “Mitől népszerű egy kép?” c. részben ol-
vashatsz többet. Nem titok, hogy a legsikeresebb képek azok, amelyeken 
Flóra volt látható valamilyen hétköznapi környezetben vagy szituációban. 
Visszaérkeztünk az insta alapjaihoz: valós emberek valós embereket kö-
vetnek, és a legfontosabb, hogy azonosulni tudjanak veled.

Amikor elemezzük a versenytársakat és a posztjaikat, mindig 
nézd meg a számokat is. Fontos! Ne csak a lájkokat nézd, hanem 
számold ki az engagement rate-t is: lájk számok+kommentek 
osztva követő számmal, szorozva százzal. Az átlagos ER Instag-
ramon 3%39 , így az e fölötti eredmények már jónak, a 6% körüli 
eredmények kiemelkedőnek mondhatóak. Azzal viszont érdemes 
számolni, hogy ahogy növekedik a fi ók követőtábora úgy fog 
csökkeni az ER. 

Egy 2017-es statisztika szerint az engagement rate csökken, ahogyan 
emelkedik a követők száma. Ezer követő alatt normális és jó is a 8%-os 
ER, míg 10 000 felett már 4% körüli számít jónak, és 100 000 feletti kö-
vetőknél jelentősen, 1.7%-ra csökken.40 

Nemcsak a saját adataidat fontos ellenőrizni, hanem azokét is akik 
esetleg kollaborálni szeretnének veled. Infl uencerek esetében is ezt a 
számot nézik meg. 
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Mi a helyzet az illusztratív és tárgyképekkel? Használjam vagy ne 
használjam?

Induláskor nem néztük meg az ER számokat máshol, szerettünk volna 
organikusan is tesztelni a fenti elméletet. Miután kijött az, hogy sok-
kal kevesebben kedvelik ezeket az illusztratív képeket, mint ahogyan 
vártuk volna, megnéztük különböző méretű követő bázissal rendelkező, 
hasonló szektorban működő fi ókoknak a posztjait, és az eredményeket 
a köetkező táblázatban összesítettük.

Nehezen lehet a képeket ebből a típusból csoportosítani, így megha-
tároztunk néhány kategóriát, és a mintaként vizsgált fi ókok hasonló 
képeit vetettem össze egymással. Az adatok értékelésének időpontja 
2018 október vége. Nem vizsgáltuk és értékeltük viszont a kép alá írott 
szöveget, és azt sem, hogy melyik napszakban posztolták.

#KÉZSZELFI, LÁBSZELFI

Nem vagy teljesen rajta a képen, de érzékeltetsz emberi jelenlétet. A ter-
mék fontosabb, de a jelenléteddel adod el az egész képet. Infl uencerek 
által egyik kedvelt képi forma.
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#RUHASZETTEK

A stílustanácsadók és személyi stylistok által kedvelt képforma, vagy 
szettek vannak összerakva, vagy képszerkesztő segítségével raknak 
össze szetteket. A lenti példa képekben is próbáltunk több típust ösz-
szeválogatni, és ebben a válogatásban is látható az, hogy minél valósá-
gosabb egy szett, annál jobban reagálnak rá a követők.
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#SZEMÉLYESEBB JELLEGŰ KÉPEK A TE SZEMSZÖGEDBŐL FOTÓZVA

Ez az a kép típus, amikor megmutatsz magadból valamit úgy, hogy te 
nem vagy a képen. Mi az, amit érdekesnek találsz arra, hogy megoszd 
az oldaladon. Ha a követőid még ezekre a posztokra is magas interak-
cióval reagálnak, akkor igazán jó a követő táborod és számíthatsz rájuk!
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#FLATLAY

Ha most indulsz az insta fi ókoddal, akkor érdemes minél több olyan 
képet posztolni, amin te is rajta vagy, illetve ha terméked van, akkor a 
termékedet használat közben mutasd be. 

Kísérletezz, nézd meg, hogy ha havi 1-2x használsz illusztratív tartalmat 
egy hónapban, akkor hogyan reagálnak rá a követőid. Esetleg tegyél rá 
megkapó feliratot, és legyen jó a bejegyzés szövege is. 

Azonban ha 3-6 hónap múlva is azt látod, hogy a követőtáborod nem re-
agál pozitívan a fenti kategórikba eső képekre, akkor eldöntheted, hogy 
a grid esztétikussága miatt mégis használod ezeket a képtípusokat, 
vagy teljesen lemondasz róluk, mert szeretnéd maximalizálni az insta 
fi ókod elérését.
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AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

(AUTOMATA) ÜZENETEK

A projekt alatt a követőszerző szoftver segítségével automata üzenetet 
küldünk napi 20 olyan felhasználónak, aki aznap követte be a fi ókot.

Az üzenet szövege a korai szakaszban:

„ ! Külső megfog, belső megtart?!?!  Személyi stylistként azt mutatom 
meg az oldalamon, hogy mire kell fi gyelned, ha stílusos, emlékezetes és 

határozott benyomást szeretnél kelteni. Ha van egy jó tipped, milyen 
márkát mutassak be, vagy ismersz egy tuti butikot, amit érdemes 

felfedezni, akkor várom az üzidet!  Flóra  Ja! , ha pedig segítségre 
van szükséged öltözködés terén (például kell valaki, aki szigorúan 

ellenőrzi a túlcsorduló gardróbod felfrissítését), akkor szólj! ”

A projekt második szakaszában módosítottunk a szövegen, hiszen 
a Flóra a közös munka alatt egyre jobban ráérzett az insta működé-
sére, és egyre inkább a személyére tudtuk szabni a szövegeket és 
az aktivitásokat:

„Szia!  Örülök, hogy tetszik az oldalam és bekövettél. Tudod… 
KÜLSŐ MEGFOG, BELSŐ MEGTART  ha szükséged van egy kis segít-

ségre, és szortíroznád a ruhatárad és tartanál eg ynagy bevásárlást 
gardróbfrissítés céljából, akkor, mint női személyi stylist, örömmel 

állok rendelkezésedre!  ”

Az üzenetekre érkeztek kevésbé értékes válaszok is, ám ami fontos, 
több érdeklődőt és potenciális partnert találtunk így.

AZ ÜZENETEKKEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK SZÁMOKBAN

Elküldött autómata üzenet 1634
ebből férfi 407
ebből nő 1150

ebből márka 77
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Rövid válaszok az auto. üzenetre 145
férfi aktól 45

nőktől emoji 23
nőktől „köszi” 77

Értékelhető (hasznos) válaszok 41
ER: automata üzenetre 8,87%

ER*: automata üzenetre érdemi 2,50%

Beérkező organikus üzenetek 33
férfi aktól 15

nőktől 16
márkáktól 2

  Az automata üzenet miatt létrejött, vagy tárgyalás alatt lévő   
 partnerségek száma: 3

  Az automata üzenet miatt létrejött lead: 15

Leadnek nevezzük azokat az üzeneteket, akik aktívan érdeklődtek 
a stílustanácsadás iránt: ajánlatot kértek, vagy megneveztek egy 
konkrét időpontot (főleg hónapot), amikor érdekes lesz ez nekik, és 
kérték, akkor beszéljenek újra.

A fenti számokból és adatokból egyértelműen látszik, hogy megéri au-
tomata üzeneteket futtatni, hiszen gyorsabban találhatunk potenciális 
partnereket és leadeket.
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PARTNERI KAPCSOLATOK 

A partneri kapcsolatokból a pro-
jekt alatt csak profi tált a vállal-
kozás: fotózási helyszíneket, a 
fotózásokhoz ruhát, megjelenési 
felületet és a közös nyereményjá-
tékhoz kapcsolódóan nyeremény-
felajánlást kaptunk.

Ezek pénzbeli értékét csak meg-
becsülni tudjuk, de az biztos, hogy 
egy éppen épülő vállalkozás ne-
hezen tudná kigazdálkodni ezt az 
összeget.

A projekt során a következő partnerekkel valósult meg az együttműködés:

  3 fotózási helyszín (Marianna Herrhofer butik,
 TOPRUM Sky & Bar, KIOSK)

  1 ruhatervező (Virág Anita)
  1 sminkmárka (Aden Cosmetics)
  1 infl uencer (Ludman Fruzsina)
  1 blogger (Korán Nóri)

Hozz létre egy olyan partner-bázist, akik mindig a szemed előtt 
vannak: kövesd a munkájukat, lépj velük interakcióba (pl. lájkolj, 
kommentelj), így mindig naprakész leszel a tevékenységükkel 
kapcsolatban, ami a későbbiekben megkönnyíti a személyre sza-
bott együttműködési ajánlatok kidolgozását, valamint a kapcso-
latfelvételt. 
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Ne felejtsd el, hogy egy partnerkapcsolat csak akkor válik a vállalkozá-
sod hasznára, ha a leginkább megfelelő partnereket keresed fel az aján-
latoddal. Egy rosszul megválasztott partner akár a saját vállalkozásod 
reputációját is rombolhatja, ezért ne csapj le azonnal az első szembejö-
vő jelöltre, végezz alapos kutatást a partneredről!

Flóra esetében a jól megválasztott partnereknek tulajdonítjuk, hogy az 
együttműködést követően további vállalkozások proaktívan keresték 
fel őt egy lehetséges jövőben együttműködés kapcsán. Egy webáruház, 
egy táskatervező, és egy divattervező reagált pozitívan az automatikus 
üzenetre, és ajánlott partner-lehetőséget. Ezeknek az együttműködé-
seknek a kialakítása jelenleg folyamatban vannak.

MITŐL NÉPSZERŰ EGY KÉP? 

A könyv írásakor megvizsgáltuk Flóra fi ókjának képeit kétféle szempontból:

  Abszolút értékben, melyek voltak a legjobb és legrosszabb
 tartalmak (azaz csak a lájkok számát néztük)

  Relatív értékben, melyek voltak a legjobb és legrosszabb
 tartalmak (azaz kiszámoltuk az engagement rate-t)

Flóra fi ókjának esetében megnéztük még, hogy az idő előrehaladtával 
hogyan változik a fi ók ER-je, ugyanis ha 3% alatti posztok jönnek ki fo-
lyamatosan, akkor a koncepción kell változtatni, és megnézni melyek 
azok a tartalom típusok amelyeknek nagyobb súlyt kell adni, és melye-
ket háttérbe szorítani.

# AMIKOR CSAK A LÁJKOKAT NÉZZÜK:

A következő oldalpáron bemutatjuk a fi ók legjobban teljesítő képeit, 
összevetve a legrosszabb aktivitást mutató posztokkal. 
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100+ Lájkot meghaladó képek
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Legkevesebb lájkot kapó képek

A top 4 kép nem meglepő módon hétköznapi szituációban ábrázolja 
Flórát, utána jönnek az outfi tekkel kapcsolatos képek, ahol szintén ő 
volt a modell. Továbbá nagy sikere van azoknak a képeknek, amiket 
próbafülkében készített, és az újdonságokat mutatja be a követőinek.

A legrosszabbul teljesítő képek ugyan elszórva dekoratívak lehet-
nek a gridben, de alacsony vagy semmilyen aktivitást nem váltanak 
ki a követőkből.
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A magasabb aktivitás érdekében alkalmazd a következőket:

  legyél rajta a képeken!
  Ha tárgyat kell bemutatnod, akkor is valamilyen módon

 érzékeltess emberi jelenlétet pl. Legyen benne a kezed!
  Ha ruhaszetteket kell bemutatnod, fi zikai ruhákat kombinálj

 össze és ne a netről válogass össze szetteket!
  Ha szereted az idézeteket, vagy egyéb inspirációs képeket, tudd,  

 hogy előfordulhat alacsony aktivitás!

# AMIKOR AZ ENGAGEMENT RATE-T ELEMEZZÜK:

A projekt alatt folyamatos volt az adatgyűjtés, így pontos adatok állnak 
rendelkezésre az egyes posztok engagement rate-je kapcsán is. 

Top 3 kép:

Azért is érdemes megvizsgálni ER szempontjából is a képeket, hiszen a 
középső kép a TOP 10 képek között nem szerepel, ha kizárólag a kedve-
léseket vizsgáljuk, ER alapján azonban a TOP3-ban szerepel.
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3 legrosszabb kép:

Ebben a szekcióban nem érkezett meglepetés, a legrosszabbul teljesítő 
képek közül kerültek ki a legrosszabb ER-t elérő képek is.

HIBÁK - MIT CSINÁLNÁNK MÁSKÉPP?

#1 ELENGEDJÜK AZ ILLUSZTRATÍV EMBER NÉLKÜLI KÉPEKET 
VAGY NE?

További kutatásokat kellett volna csinálni az egyes vizuális megjelení-
tés típusokhoz, például 

  fotó+felirat opciót nem használtuk ki, vagy 
  a kollázs poszt típusok alverzióival sem kísérleteztünk

 (pl.: fi zikai ruhákból szettek összerakása).

Azaz meg kellett volna vizsgálni, hogy van-e ennek a formátumnak 
olyan variációja, ami meg tudja mozgatni az embereket. Amikor már 
stabilabb egy követőbázis, akkor lehet szavaztatni is, hogy milyen meg-
jelenítési forma tetszik nekik, vagy akár tesztelni is ezeket a posztokat.

#2 NAGYOBB HANGSÚLYT KAPHATOTT VOLNA A VIDEÓ

Bár tisztában vagyunk vele, hogy 2 hónap nem sok idő, és így is sok 
mindent sikerült beleépítenünk a kutatásba, utólag visszanézve szen-
telhettünk volna nagyobb szerepet a videóknak.
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A videóra, ami a legnagyobb elérést biztosító platform, nem dolgoz-
tunk ki olyan tartalmakat, amiket aktívan be lehetett volna építeni a 
gridbe, pedig induló fi ókoknál az (esetleg 1-2 hónap után) már erősen 
javasoltak ez a formátum is.

Az IGTV-t sem próbáltuk ki, és az élőzést kizárólag egy partneri (de ak-
kor megosztott képernyős) interjúnál. Ha még egy hónapig futtatnánk a 
tesztet, ezt a területet biztosan megvizsgálnánk.

#3 TUDATOSABB HIGHLIGHTS HASZNÁLAT

Sztori tartalmakat használtunk a projektben, de különösebben nem volt 
megtervezve a tartalom, ezt Flórára bíztuk, hiszen első körben az au-
tentikusságot szerettük volna erősíteni. 

Viszont a profi  fi ókoknál már a sztorik is highlights-okba vannak ren-
dezve, amiket egy-egy megtervezett ikon jelöl. Azért is lett volna fontos 
ezt a lépést is beletenni a projektbe, mert Flóra fi ókja egyben a weblapja 
is volt, és az egyes menüpontokat ezekkel tudtuk volna helyettesíteni.

Ezt a területet elkezdtük a projekt végén fejleszteni (Tippek Highlights), 
de különösebb fi gyelmet már nem szántunk neki.

#3 A TECHNIKA ÖRDÖGE

A partneri együttműködések során az alapos tervezés ellenére is adód-
hatnak olyan helyzetek, amik komoly fejfájást okoznak. Szerencsére mi 
csak egyet tapasztaltunk meg ezek közül a közös munka során. 

Az együttműködések folyamán mindenképp szerettünk volna egy ter-
vezővel is együtt dolgozni. Virág Anita (@awaclothes) személyében egy 
nagyon nyitott és megértő partnerre leltünk. A tervek szerint Flóra egy 
live videóban interjúvolta volna meg Anitát a tervezői munka sokszínű-
ségéről. 
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A live mindkét oldalról story formájában lett beharangozva, azonban 
a meghirdetett időben Flóra részéről nem indult el a videó, így Anitát 
sem tudta meghívni a live-ba. A technika ördöge kifogott rajtunk, saj-
nos hosszas próbálkozás után sem sikerült elindítani a videót. Utólag 
kiderült, hogy egy internet-beállítási hiba miatt nem valósult meg a live.

Szerencsére Anita nagyon együttműködő volt, és Flóra rendelkezésére állt 
egy másik időpontban, így a tervezett videó-interjú végül megvalósult.

A tanulság: mielőtt belevágsz bármilyen kollaborációba, győződj meg 
arról, hogy minden feltétel (legyen az akár tárgyi eszköz, vagy tudás) 
adott legyen, és már letesztelve álljon készen az együttműködésre. Ezt 
mi is észben tartjuk! 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

A 9 hetes projekt alatt 66 posztot tettünk ki, 3549 követőt szereztünk 
akik 866 kedvelést és 177 kommentet generáltak.

A könyv egyes fejezeteiben folyamatosan áttekintettük az odaillő meg-
állapításokat, így itt csak a legfontosabbakat emelnénk ki:

  Legyen marketing stratégiád, és tudd,
 hogyan helyezkedik el benne az insta!

  Üzleti fi ókkal indulj és folyamatosan mérd
 és elemezd az adatokat!

  Legyen tartalom-stratégiád, és tervezd meg,
 hogyan fogod megjeleníteni!

  Minimum egy hónapra tervezz előre!
  Nézelődj a felfedező hírfolyam oldalon is,

 hogy lásd milyen tartalmak a népszerűek!
  Minél korábban kezdj el partnerekkel kapcsolatba

 lépni és együttműködésekben részt venni!
  Ha valami nem működik, engedd el! 
  Ismerd meg a követőidet, vond be őket minél jobban!
  Szerepelj a képeken! Te vagy a legfontosabb a vállalkozásodban,  

 hozzád fognak kötődni az emberek!
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INSTAGRAM 2019

Manapság több mint 4 millió lájk keletkezik naponta az instán, és át-
lagosan 23%-kal több elköteleződést (engagement) ér el a platform, 
mint a Facebook.41 

Ezek a számok azt jelentik, hogy az Instagram-jelenlét kiemelten fon-
tos egy vállalkozás számára, de azt is, hogy folyamatosan updatenek 
kell maradnod, és használni a legújabb trendeket. Ezért állítottuk össze 
a 2019-re várható trendek listáját, sőt az egész fejezetet.

A következőkben 4 olyan trendet szedtünk össze, amely a Later42  sze-
rint 2019-ben meghatározó lesz az Instagram (és az online) marketing-
ben.

VERTIKÁLIS VIDEÓK

Néhány éve még ciki volt, ha mobillal felvett vertikális videókat posztol-
tál, sőt kommentben rád is szóltak, hogy fordítsd el a kamerát.

Ezek a típusú videók ma már nem csak elfogadottak, hanem egyre in-
kább teret nyernek. Egyrészt az Instagram saját közegében: Instagram 
live, Instagram Stories, és IGTV. De a platformon kívül is érzékelhető a 
terjedése, hiszen Youtube-on és Vimeo-n már feltölthetsz, sőt beágyaz-
hatsz vertikális videókat.

Vagyis ha még nem vagy tisztában azzal, mire fi gyelj az ilyen videók 
készítésekor, akkor gyorsan végezz el egy gyorstalpalót, mert biztosan 
szükséged lesz rá!

OFFLINE ESEMÉNYEK AZ INSTAGRAMRA SZABVA

2018-ban már nem új információ, hogy infl uencerekkel kell dolgoz-
nod, sőt ahogy közeledünk a 2019-es évhez, egyre többen ismerik fel 
a mikro-infl uencerekben rejlő potenciált. Tehát az offl  ine blogger- és 
infl uencer találkozók létezése - amely eseményeknek a célja, hogy a 
véleményvezérek megismerjenek egy terméket/ szolgáltatást és aztán 
írjanak/beszéljenek róla a csatornáikon - már nem lehet nagy meglepe-
tés a te számodra sem.
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Ami viszont újdonság, azok az olyan offl  ine események, amelyeket 
már kifejezetten úgy szerveznek, hogy insta-kompatibilisek legyenek, 
nemcsak elismert infl uencerek, de az átlagos felhasználó számára is. 
Hiszen, ahogy Gary Vaynerchuk-tól tudjuk, mindenki infl uencernek szá-
mít, aki valaha posztolt és posztol az instán.

Már az is insta-kompatibilis esemény, ha külön fotó-fal található egy 
rendezvényen, ahová esetleg még egy óriási insta keretet is felállítot-
tak, hogy biztosan ne felejtsd el: fotózz, videózz és oszd meg!

Ennél azonban a tengerentúlon már sokkal tovább mentek a szervezők: 
olyan márkához köthető, valósidejű és offl  ine kiállításokat szerveznek, 
amelyek egyetlen célja és funkciója, hogy bejárva az installációkat, kü-
lönböző témájú képeket készíthess az instára.

Ilyen például az amerikai Museum of Ice Cream and Color Factory, vagy 
a Refi nery 29 Rooms.

Érdemes tehát elgondolkodnod, hogy hogyan teheted instához illővé a ren-
dezvényedet vagy üzletedet, hogy még több bejegyzés szóljon a márkádról 
a platformon. Sőt, ezzel erősítheted az ügyfeleid elköteleződését is.

INSTAGRAM SZTORI HIRDETÉSEK

A 2018-as trendek között már beszéltünk az insta hirdetések térhódítá-
sáról, sőt egy rövidebb alfejezetben magára a hirdetésekre is kitértünk. A 
téma azért került újra elő, mert a sztoriban való hirdetés egy olyan eszköz 
lehet 2019-re, ami tovább fejlődik, és neked is érdemes ezzel foglalkoznod.

Kiemelten fontos ezzel a hirdetési típussal kapcsolatban, hogy nem úsz-
hatod meg extra munka nélkül. Korábban írtuk, hogy egyszerű insta hir-
detést sem úgy futtatunk, hogy a FB hirdetésnél bepipálva hagyjuk az 
Instagram elhelyezést, hanem külön tartalmat kell készíteni a platformra.
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Ez fokozottan igaz a sztori hirdetéseidre, hiszen akkor lesz a hirde-
tés sikeres, ha rendelkezik a sztorik sajátosságaival, ha nem lesz 
környezetidegen, és ki tudja használni a sztori által kínált lehetősé-
gét a közvetlen üzeneteknek.

LOKÁCIÓ ALAPÚ MARKETING AZ INSTÁN

A lokáció alapú marketing egy gyorsan növekvő területe a marketing-
nek, ezért a következő alfejezetben külön foglalkozunk vele.

Ebben a részben arra fókuszálunk, hogy a geo-targeting hogyan jelenik 
meg az instán, és mire használhatod, mint vállalkozó vagy marketinges.43 

Az instán elérhető geo-tagging lényege, hogy a platform lehetővé teszi 
(amennyiben publikusra állítod a helymeghatározásodat), hogy egy bi-
zonyos koordinátára elhelyezz vagy betagelj egy tartalmat.

#ESZKÖZÖK A LOKÁCIÓ ALAPÚ MARKETINGHEZ

Hozz létre saját lokációt!

Természetesen a nagyobb és népszerűbb helyek (mint Budapest vagy 
Hősök tere) már megtalálhatóak az instán. Ha a te üzleted, irodád vagy 
az eseményed helyszíne nem jelölhető még, akkor létre is hozhatod azt!

Ennek a módja nagyon egyszerű: jelentkezz be Facebookra, és kattints 
a “check in” funkcióra, majd hozz létre egy új lokációt. Az itt létrehozott 
hely onnantól kezdve az Instagramon is elérhető lesz.

Használj geo-matricákat a sztoridban!

A sztoriban többféle matricát használhatsz (stickers). Az egyik ezek kö-
zül a “Helyszín”, amit ha kiválasztasz, akkor nemcsak a képre írja rá a 
lokációt, hanem jelöli is a térképen.
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Használj geo-#hashtageket!

A #hashtag használata sem utolsó szempont a geo-eszközök kö-
zül. Egy #budapest #hashtag nem jeleníti meg a helyre való szűrés 
alkalmával a posztot, de ha #hashtag alapján keres valaki, akkor ott 
lesz a találatok között.

#MIRE HASZNÁLHATOD A GEO-TAGET?

Keresés, keresés, keresés!

Az Instagram keresőjét sok felhasználó már a Google kereső mellett/
helyett használja. 

Tudni akarod, milyen jó kávézók vannak Budapesten? Beírod az insta 
keresőjébe, hogy “budapest kávézó”, és a legnépszerűbb (legtöbbet be-
tagelt és megemlített) helyszínek profi lját megnézed.

Találd meg a helyi infl uencereket!

Arra is használhatod a geo-taget, hogy rákeresve egy speciális lokáci-
óra, megnézed, kik posztolnak rendszeresen felhasználva azt. Ha azt 
látod, hogy a profi l követői elkötelezettek a tartalom iránt, máris megta-
láltad a helyi infl uencert, akivel érdemes azonnal felvenni a kapcsolatot 
és kitalálni egy együttműködést!

Buzdítsd a követőidet a speciális geo-tag és #hashtag használatára!

Minél többen tagelik be a posztjaikat arra a speciális lokációra, ahol az 
üzletet/ vállalkozásod található; minél többen használják a saját poszt-
jaik leírásában az általad kitalált #hashtaget, annál gyorsabban növek-
szik majd az insta-népszerűsége a profi lodnak.

Az indulás azonban mindig nehéz, ha rajtad kívül még soha senki 
nem használta ezeket a tageket és #hashtageket, akkor a felhasz-
nálók is bátortalanok lesznek. Ezért érdemes felhívni a figyelmüket 
arra, hogy nemcsak lehet, de egyenesen örülnél neki, ha releváns 
tartalom esetén tagelnének!
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És talán ami a legfontosabb: kezdd el használni a geo-taget és a már-
ka-#hashtaget a saját posztjaidnál!

#BREAKING NEWS (2018 OKTÓBER) - NYOMONKÖVETÉS AZ INSTÁN

Október elején a TechCrunch44  hozta le a hírt (amit egy nappal később 
már az index.hu-n is olvashattunk), hogy új prototípust tesztelnek az 
instán, aminek a lényege, hogy a platform megosztja a felhasználók he-
lyelőzményeit a Facebookkal.

A hírt nagy érdeklődés övezi, egyrészt mert a Facebook háza táján folya-
matos az adatvédelemmel kapcsolatos botrány, másrészt üzleti szem-
pontból csillognak a szemek a hiper-targetálási lehetőségek miatt.

Ha érdekelnek a technikai részletek, érdemes elolvasni a teljes hírt a 
techcrunch.com-on (link a könyv végén). 

A prototípus jelentősége az, hogy lehetőséget teremt a hiper-targetá-
lásra a lokációt használva (hyperlocal). Vagyis lehetőségünk lesz szu-
per-szegmentált hirdetések futtatására. 

Ez a téma nagyon friss és nagyon aktuális, marketing szempontból 
pedig őrületesen izgalmas. Így azt gondoljuk, hogy a trendelőrejelzés 
fejezet nem lenne teljes, ha nem tekintenénk az instán túlra, és foglal-
koznánk néhány oldalon keresztül ezzel a témával.

HOVA TOVÁBB? A HIPER-TARGETÁLT

MARKETINGÉ A JÖVŐ

A hiper-targetált marketing térnyerésének oka nagyon egyszerű: egyre 
nagyobb a zaj, és egyre nehezebb megszólítani a potenciális vásárlót. 
A technológiai fejlődés arra kondicionálja a felhasználókat, hogy már 
csak a perszonalizált, nagyon személyes üzenetekre fi gyeljenek.

Ennek a tendenciának az eredménye a lokáció alapú marketing fejlő-
dése, a small data jelentőségének növekedése és a mikroközösségek/ 
mikro-infl uencerek térhódítása is.



HOVA TOVÁBB? A HIPER-TARGETÁLTMARKETINGÉ A JÖVŐ 

149

A könyv korábbi fejezeteiben már szó esett a small data és a mik-
ro-infl uencer témáról, így most teljessé téve a képet, a lokáció alapú 
marketingről mutatunk egy aktuális körképet.

OFFLINE JELENLÉT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ONLINE ÜZENET

A lokáció-alapú szolgáltatások (LBS- location-based service) lényege, 
hogy a szoftverük segítségével a felhasznlók célozhatóak a mobil esz-
közük helyzete, vagy helyzettörténete alapján.

Ez azért is lényeges, mert az ITU szerint a Föld lakosságának 77%-a 
rendelkezik valamilyen mobileszközzel, és 90%-a olyan területen él, 
ahol elérhető a mobilhálózat.45  

Egy másik kutatás (Mobile Marketing Association) alapján a okostele-
fon tulajdonosok 26%-a használja rendszeresen a térképet, a navigá-
ciós eszközt, vagy hasonló szolgáltatásokat, amelyek automatikusan 
meghatározzák a felhasználó lokációját.

A lokáció-alapú marketing lényege, hogy egy felhasználó akkor kapjon 
meg egy üzenetet (értesítés, hirdetés, üzenet), amikor egy meghatáro-
zott lokáción (GPS adatok alapján) tartózkodik, vagy tartózkodott.46 

MIÉRT NAGYON ERŐS EGY GEO-PUSH ÉRTESÍTÉS?

Elsőként egyszerűen nézzünk szembe a ténnyel: ma már senki sem 
megy sehová az okostelefonja nélkül. Ezek a kütyük folyamatosan ott 
vannak a zsebünkben és a kezünkben. 

Tehát egy jókor kiküldött, jól célzott push értesítés és egy hiper-szeg-
mentált üzenet kombinációja azonnali konverziót eredményezhet.47 

Másodszorra, ahogy korábban már többször hangsúlyoztuk, egy új 
marketing-kort élünk, amikor a célközönség elvárja az ultra-személyes 
üzeneteket. A mai viszonyok között már nem működnek azok a push 
értesítések, amelyek mindenkinek azonos üzenetet küldenek.48 
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Ezek alapján aligha meglepő az adat, amely szerint a lokáció-alapú 
push értesítések átlagos átkattintási aránya (CTR) 40%!49 

Tehát mi lehet hatásosabb egy geo-push üzenetnél, amely akkor ér célba, 
amikor az általunk ismert felhasználó egy általunk jól ismert területre ér?

  Egy croissant+ajándék kávé ajánlat, amikor reggel a kávézó   
 közelébe ér a felhasználó.

  Egy emlékeztető a hamarosan lejáró kuponról, amikor elhalad a  
 felhasználó a kupont kiállító bolt mellett.

  Egy rövid üzenet a színház mellett elhaladva, hogy a legutóbb
 megtekintett előadás alapján a mai darab érdekes lehet a
 felhasználó számára, és még van 4 szabad hely.

  Egy rövid tanács a coachtól, amikor a felhasználó elhalad egy   
 park mellett, arról, hogy álljon meg egy pillanatra és
 élvezze a pillanatot,.

  Egy videó-link egy zenekar legutóbbi koncertjéről, akik aznap   
 fellépnek a szórakozóhelyen, ami mellett elhalad a felhasználó. 

A fenti példák és az eddig leírtak egyértelműen jelzik, hogy mind az 
igény, mind a technológia adott a hiper-lokális (hyper-local) és a hi-
per-célzott (hyper-targeted) tartalmakra, így nem kérdés, mire kell fó-
kuszálnod, ha versenyben akarsz maradni.

LOKÁCIÓ ALAPÚ MARKETING ESZKÖZÖK

A technológiáról és annak jelentőségéről már beszéltünk, most pedig 
nézzük meg, milyen eszközök állnak jelenleg rendelkezésünkre a hi-
per-lokális üzenetek célbajuttatására.

GOOGLE mobil keresés (SEO és AdWords)

Természetesen a legnagyobbak egyikével kezdjük a sort. A Google 
nagy hangsúlyt fektet a keresője mobil verziójára, felhasználva a ke-
reső adott lokációját. Az, hogy a keresésre megjelenő találatokat befo-
lyásolja a kereső aktuális földrajzi helyzete, lehetőséget kínál kis helyi 
vállalkozásoknak is, hogy a nagy versenytársakkal ringbe szálljanak.50 
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GOOGLE Neighbourly 

A Google 2018 május óta teszteli új hyper-local applikációját Mumbai-
ban, Indiában. Az app lényege, hogy a felhasználók feltehetnek hely-spe-
cifi kus kérdéseket, amire a szomszédok (helyiek) adnak választ. 

 A kérdésekért és válaszokért pontokat gyűjtenek a felhasználók, és a 
pontok függvényében elérhetik a “Top Szomszéd” címet. Az app olyan 
kérdésekre keres és választ, hogy “Melyik a legbiztonságosabb park 
gyerekek számára a környéken?” vagy hogy “Van-e a közelben olyan 
bolt, ami mobiltokokat árul?”.51 

 Foursquare és Yelp

Ezek, és az ehhez hasonló oldalak és appok helyi vállalkozásokat gyűj-
tenek össze, és biztosítanak hasznos információt a felhasználók szá-
mára. A vállalkozások feltölthetik alap-adataikat a platformra, majd a 
felhasználók véleménye és a lokáció alapján jelennek meg egy keresés-
re a találatok.

Kupon appok (Groupon; Shopkick; Vouchercloud)

Ezek az applikációk a leggyakrabban a telefon GPS adatát használják, 
hogy olyan üzletek ajánlatait mutassák a felhasználóknak, amelyek ép-
pen a felhasználó közelében vannak. Leggyakrabban éttermek, hotelek, 
bárok és ruhaboltok használják ezt az eszközt a vásárlókkal való kom-
munikációra.

Közösségi média és lokáció

A Facebookról és az Instagramról már írtunk, de ezek a platformok 
nincsenek egyedül a lokáció-alapú marketing útján. Ma már a LinkedIn 
(Find Nearby)52  és a Snapchat (Geo Fenced Story)53  platformokon is 
elindult az új, lokáció-alapú hiper-szegmentálás. 
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PARASHOUT, A MAGYAR LOKÁCIÓ-ALAPÚ APPLIKÁCIÓ

Ahogy a témában kutattunk, rábukkantunk egy magyar startupra, akik 
idén októberben indították útjára lokáció-alapú appjuk teszt-verzióját.

Kovács Attilát, a startup alapítóját megkérdeztük, hogy mit gon-
dol a hiper-targetált üzenetekről és hogy mi eddig a tapasztalata a 
marketingben való szerepéről.

“A Parashout ötlete nem új, már évek óta foglalkoztat minket, de 
eddig nem volt meg a megfelelő technológiai háttér. Ahhoz, hogy egy 
lokáció-alapú appot használjon a felhasználó - annak minden előnyét 

kiélvezve - folyamatosan meg kell osztania a helyzetét. Ez pedig az 
elmúlt években még zabálta az akkumulátorok töltöttségét. A fejlesz-

téseknek köszönhetően a Parashout ebből a szempontból is egy jó 
kis app lett, hiszen nem fogyaszt többet, mint bármelyik social app, 

ami a háttérben és az előtérben fut.”

Vagyis a lokáció-alapú eszközök ötlete és igénye már nem újke-
letű, de kellett hozzá egy bizonyos technológiai fejlettség, hogy a 
mindennapi életbe is könnyedén alkalmazható legyen. Nem vélet-
len tehát, hogy a Google-től az instáig mindenki az utóbbi rövid 
időszakban jött ki ilyen jellegű fejlesztéssel.

“A lokáció-alapú appok, így a Parashout nagy előnye, hogy kizárólag 
releváns tartalmat kap a felhasználó. Mondok egy példát: csütörtök este 

az jut az eszedbe, hogy leugranál valahová a közelbe meginni egy sört, 
de nem akarsz egyedül menni.

Mit tudsz csinálni? Vagy kiposztolod Facebookon, hogy >Sör? Most? 
Valaki?<, és akkor (jó esetben) látja sok ismerősöd, akik szanaszét 

vannak a városban és a világban. Egyértelmű, hogy ha te Budapesten 
vagy, akkor nem sok hasznát veszed, ha a szegedi vagy a londoni 

barátaid reagálnak a posztra. 

De megfordítva is haszontalan, sőt zavaró az üzenet. Miért lássam a buda-
pesti barátom meghívását, ha úgysem tudok elmenni. Ez tipikus spamelés.
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Szóval ha sörözni akarsz, maradnak a privát üzenetek, a Messenger, az 
sms vagy a telefon. Egy óra múlva tutira ott találod magad, hogy min-

dent megtudtál néhány barátod legutóbbi kalandjairól, de még mindig a 
szobában ülsz, és már nincs is kedved elindulni.

A Parashoutban viszont egyszerűen ledobsz egy ShoutOut-ot (így hívjuk 
azokat az üzeneteket, amiket a felhasználók posztolnak egy adott lokáci-

óra). Ezt az üzenetet csak azok látják, akik a megadott lokációhoz közel 
vannak (több méretű rádiuszt adhatsz meg, egészen kicsitől a város 
nagyságig). Sőt, tovább szűrheted azoknak a körét, akik látni fogják, 

beállíthatod például, hogy csak egy előre defi niált lista, vagy az appon 
belüli barátaid, esetleg követőid lássák. De a ShoutOutnak lejáratot is 

beállíthatsz, hiszen holnap már nem biztos, hogy akarsz sörözni! 

Vagyis csak azok látják a meghívásodat, akik ott vannak a közelben - 
esetleg az adott időben- , és ha akarnak, eljuthatnak perceken belül a 
megadott helyre. Ami még sok lehetőséget rejt magában az az, hogy 
nem csak magad köré dobhatsz ShoutOut-ot, hanem bárhová a világ-

ba… tehát a budapesti kanapédról kommunikálhatsz akár idegenekkel 
a Time Square-n egy ShoutOut által.” 
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Ma már nagyon fontos, hogy ne küldjünk irreleváns üzeneteket, mert az 
óriási zaj miatt az emberek szigorúan megszűrik, kinek ajándékozzák 
oda a fi gyelmüket.  Legyen szó barátról, ismerősről vagy márkáról, ha 
úgy találjuk, hogy folyamatosan spam üzeneteket kapunk tőle, hamar 
ignorálni fogjuk, sőt kitöröljük online látómezőnkből.

“A hiper-targetált üzenetek nem csak a magánéletben, hanem a marke-
tingben is fontosak. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a hagyományos 

B2C megközelítés helyett az app korai szakaszában B2B vonalon in-
dulunk el, és már létező közösségeket, nagy tömegeket megmozgató 

rendezvényeket és marketingeseket vonunk be a tesztelésbe.”

Egy olyan vállalkozás, amelyiknek már kialakult közössége van, renge-
teget profi tálhat egy lokáció-alapú platform használatával. Használ-
hatják kommunikációs csatornaként (például egy fesztiválon technikai 
bejelentéseket, hirdetményeket oszthatnak meg egy adott helyen cso-
portosuló tömeggel), de marketing eszközként is.

“Már az első partneri együttműködéseink között is többféle felhasználá-
si módját fedjük le a hiper-lokális marketingnek. Dolgozunk egy sétaszer-
vező céggel, akikkel a valódi, fi zikai sétáik mellé bevezetünk egy virtuális 

sétát. Ez úgy működik majd, hogy azok, akik letöltik az appot, bekövetik 
a cég profi lját és a virtuális séta kiindulópontjára érkeznek, kapnak egy 
geo-push üzenetet, ami képek és videók segítségével elmeséli az adott 

hely érdekességeit, majd megmutatja, hová kell tovább sétálni, ahol a 
következő üzenet vár a sétálókra.”

Vagyis hasonló geo-targetált üzenetekkel újfajta csalikat találhat-
nak ki a vállalkozások, és megalkothatják a fizetős szolgáltatásaik 
virtuális, ingyenes verzióját.

“Egy másik partnerünk - akikkel még tárgyalási fázisban vagyunk - egy 
rendezvény kommunikációjában szeretné bevetni a geo-üzeneteket. Ez 
kevésbé marketing, inkább kommunikációs megközelítés, de az biztos, 

hogy a résztvevők elégedettsége és elköteleződése minden egyes új, 
modern ötlet és eszköz bevezetésével növekszik.”
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A rendezvényhez, vagy eseményhez kapcsolódó kommunikáció, tájé-
koztatás a mai napig nagy kihívást jelent minden szinten. 2016-ban 
például a magyar rendőrség külön Twitter profi lt hozott létre, hogy 
Marseille-ben az EB-n kommunikálni tudjon a szurkolókkal.54 

Egyértelmű, hogy a választott eszköz nem tudta betölteni a funkció-
ját, hiszen a kiküldött üzenetek olyanokhoz is elérhetek, akik nemhogy 
Marseille-ben, de Franciaországban sem voltak, de olyanokhoz, akik-
nek szüksége lett volna a friss információkra, nem jelzett a telefonjuk, 
mert egy Twitter #hashtaghez nem tartozik push-értesítés.

A geo-targetálás mind a kicsi, mind a nagy márkáknak óriási előnyöket 
tartogat. Egy nemzetközi franchise (pl. Starbucks, Burger King) vagy 
egy hálózatban működő nagyvállalat (pl. Libri) úgy használhatja ki a 
geo-targetinget, hogy a központilag kitalált promóciót lokális szinten 
kommunikálják.

“Képzeld el, hogy a Libri kitalálja, hogy minden könyv mellé ajándékba 
ad egy másik könyvet (ezt nem nehéz elképzelni, elég gyakran van 

ilyen akciójuk). Jelenleg ezt plakátokon és a weben kommunikálja, de 
ha éppen a metrón vagyok, akkor a szerencsén múlik, hogy eszembe 

jut-e később is az akció, ha majd egy Libri közelében járok.

Ám ha Parashout felhasználóként én szeretek olvasni, és követem a Libri 
profi lját (egy darab profi l, nem kell üzletenként külön-külön létrehozni), 

és éppen közel vagyok egy Libri bolthoz, akkor rezeg a telefonom, és 
megkapom a promóciót, sőt a kupont. Akkor már nincs kérdés, 2 perc-

nyire vagyok a bolttól, ha valóban nekem szól az üzenet, akkor nem nagy 
erőfeszítés élnem az ajánlattal. Ez a hiper-targetált geo-push csodája.”

Ám az óriás-márkák mellett egy induló, egy kisvállalkozás, sőt egy infl u-
encer is sokat profi tálhat egy ilyen eszköz használatával. A mikro-infl u-
encerek jelentősége egyre nő, és ha a véleményvezér nem csak témá-
jában, de földrajzilag is szűkíteni tudja hatáskörét, akkor igazán értékes 
és egyedi csatonává válhat.
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“Ez egy nagyon izgalmas területe a geo-targetálásnak és a Parashout-
nak is. Mondok egy jó példát: van egy influencer, egy anyuka, aki más 
anyukáknak szóló tartalmakat gyárt. Gondolj bele, mennyivel erősebb 

lehet az üzenete, ha nem egy egész országra, hanem egy kerületre 
vagy városrészre fókuszálna! 

Ajánlhatna programokat, orvost, szakembert, üzletet vagy játszóteret, 
és biztos lehetne benne, hogy értékes az infó a közönségének, hiszen a 

krisztinavárosi játszótér nem izgalmas egy szegedinek, de egy I. kerületi 
imádná!

A tartalmait ledobhatná konkrétan az adott helyekre, például az ajánlott 
játszótér közelébe a játszótérről szóló tartalmat, vagy az orvosi rendelőre 

egy egészségüggyel kapcsolatos cikket.”

A lehetőség tehát óriási a marketingnek ebben az új, egyelőre még fejlődő 
szegmensében. Lehet szó kicsi vagy globális, céges vagy infl uencer profi l-
ról, a hiper-lokális marketing mindenkinek izgalmas lehetőségeket nyújt.

A fejezet végére pedig összegyűjtöttünk néhány ötletet, hátha te is 
inspirációt kapsz a vállalkozásoddal kapcsolatban:

  kincsvadászat
  fi zikai boltokhoz tartozó kuponos ajánlat
  városi szinten programok és látnivalók ajánlása
  események, rendezvények irányítása
  vészhelyzet asszisztencia (közlemények és irányítás)
  last minute ajánlatok (színház, mozi, koncert)
  lokális állásajánlatok (plázákban, kis boltok esetében)
  partnerkeresés ebédhez, kávéhoz

 (pl. multik esetében a dolgozók között)
  specifi kus helyek listázása és hirdetményeik (nyilvános wc,

 dohánybolt, játszóterek, kutyafuttatók, kutyabarát helyek, ivóvíz)
  véradás és szűrőpontok
  városnézés, látványosságok, sétatúrák
  albérletek, eladó lakások
  elveszett tárgyak/ elveszett állatok 



UTÓSZÓ

Az Instagram egy szórakoztató platform, amely egy kiváló marketing 
csatora, de ahogy ebből a könyvből is látszik, körültekintő hozzáállásra 
van szükséged, hogy kiaknázd a lehetőségeket.

Bízunk benne, hogy ez a könyv új tudás birtokosává tett, továbbá olyan 
eszközöket, tippeket adott a kezedbe, amelyekkel már holnaptól jobb 
insta-marketinget folytathatsz.

Az utolsó mondattal, pedig engedd meg, hogy hűen szakmánkhoz, ajánl-
juk magunkat, amennyiben segítségre van szükséged az Instagram mar-
keting terén: keresd bármelyikünket bátran, beszéljük át a marketin-
gedet, indítsuk el együtt a fi ókodat, vagy szervezzünk egy oktatást a 
marketinges(ei)dnek!
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adatvezérelt marketing: alapja az adatgyűjtés és elemzés, ezek alapján 
hoz döntéseket
barát zóna: ha gyakori lájk, a kommentelés és az üzenetváltás két 
fiók között, őket “barátnak” tekinti az algoritmus, így egymás tartal-
mát gyakrabban látják
big data: Extrém nagy adathalmazok, amelyek számításigényes anali-
zálása során mintázatokat és trendeket lehet feltárni az emberi visel-
kedés és interakciók terén”.55 
billboard: óriásplakát
bio: az Instagram profi lod szöveges része, 150 karakter lehet maximum
dinamikus hirdetések: Egy vagy több faktor dinamikusan változik a 
hirdetésben (ár, termék, kedvezmény), a felhasználó viselkedése 
függvényében.
elköteleződés (engagement): az a szám, ami a lájkok és a kommentek 
összességét jelöli
elköteleződési arány (engagement rate=ER): százalékos összeg, a li-
ke+komment összege osztva a követők számával szorozva százzal
evangélista: a leglelkesebb követők, akik gyakran hűséges vásárlóvá 
válnak
élő (live) bejelentkezések (élőzni): élőben (real-time) közvetített videók
Follow Friday: insta stratégia, amikor a saját profi lodon ajánlasz a köve-
tőidnek más profi lokat, hogy őket is kövessék
gallery:  több kép feltöltése egy poszt helyére, “carousel”-ként is hivat-
koznak rá angolul
grid: így hívjuk a posztok összességét instán, a 3xsok osztású kép-
gyűjteményt
#hashtag: A metaadat egyik formája, használják kategorizálásra és 
keresésre56 
#hashtag kutatás: amikor feltérképezzük, hogy egy téma milyen módon 
van jelen instán
Highlights (Instagram Highlights): segítségével a sztori-tartalmakat el-
mentheted és kategóriába rendezheted
hitelesített (verifi ed) fi ókok: Segítségével könnyebben megtalálhatóak 
az eredeti fi ókok. „Ellenőrzött” megjelölést azok kérhetnek, akik meg-
felelnek bizonyos követelményeknek.57 
IGTV (Instagram TV): 2018-ban elindult funkció, ami külön applikáció-
ként is elérhető
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infl uencer/véleményvezér: „Mindenki az, akinek követői vannak instán.” 
(Neil Patel)
Instagram Story (sztori): a feltöltött tartalom csupán 24 órán keresztül 
hozzáférhető
interakció: nem instagram szakkifejezés, jelenthet kommentet vagy el-
köteleződést
képfolyam (feed): az a hely, ahol tartalmakat oszthatsz meg, és kap-
csolatba léphetsz azokkal az emberekkel és dolgokkal, amelyek 
érdekelnek téged58 
konvertál (konverzió): esemény, ami tulajdonos szempontjából értékes, 
pl. vásárlás59 
követőszerző szoftver: automatizált rendszer, ami imitálja a valódi 
felhasználót
kulcsszókutatást: Célja, hogy a vállalkozások tisztában legyen a keres-
leti piac által használt kifejezésekkel és kulcsszavakkal60 
mikro- és mega-infl uencer:  mikro=1.000-100.000 követő; mega= 1M+
natív hirdetés: a tartalom teljesen belesimul a saját tartalmak közé, 
szerkesztőségi anyagnak tűnhet 
poszt: azok a képek, amelyeket megosztasz a fi ókban, és a profi lodon 
elérhetőek
PR (Public Relations): leginkább az a folyamat, amikor egy szervezet 
meghatározza, hogyan kommunikáljon a környezetével és (potenciális) 
ügyfeleivel 
PR cikk: vásárolt egy médiafelületeten publikált a saját tartalom (cikk/
videó)
retargeting/remarketing: megcélozhatod hirdetésekkel azokat az em-
bereket, akik korábban jártak már a honlapodon61 
sandwiching stratégia: kettő tuti poszt közé beszúrsz egy kevésbé 
népszerűt
shadowban: amikor az Instagram büntetésből visszaveszi a láthatóságodat
small data: az ember által (gépi segítség nélkül) értelmezhető 
adathalmaz62 
Snapchat: képüzeneteken alapuló applikáció és social media felület
stock fotó: előre elkészített fotós tartalom, ami megvásárolható, vagyis 
nem saját képek 
szerkesztőségi tartalom: eredeti tartalom, ami érdekli az olvasót,nem 
áll mögötte szponzor
szponzorált tartalom: a megbízó a megvásárolt tartalom mellett 
szponzorként van jelen
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tartalommarketing: a saját felületeiden osztod meg a saját tartalmadat 
(pl. blog, web)
tartalom naptár: excel/táblázat arról, melyik napon milyen tartalmat 
fogunk publikálni
tartalomstratégia: összefoglaló kifejezés, hogy mikor, mit és miről 
posztolsz majd
üzleti fi ók: ingyenes eszköz azoknak, akik vállalkozásukat szeretnék 
promotálni
VSCO alkalmazás: lehetővé teszi hogy fényképeket rögzítsenek az al-
kalmazásban, majd ezeket szabadon szerkeszthessék a fi lterek és 
effektek segítségével
YouTube-partner ügynökség: más néven MSC (Multi Channel
Network). Az MCN-ek segítséget nyújtanak a csatorna optimalizálásá-
ban, népszerűsítésében, az infl uencer bevételének előre meghatáro-
zott százalékáért cserébe

Tartalmi megkötés miatt a melléklet további részei online érhetőek el, 
úgy mint: 

  Mérési eredmények
  INstakickstart
  Hasznos kiegészítő eszközök
  Javasolt olvasmányok

A követőkező webcímen mindent megtalálsz! 

WWW.INSTEXPERTS.HU/MELLEKLET

JELSZAVAD: #OKOSINSTA2018
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