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IMPresszuM

VilágFalu
egyesek megszállottan imádják, mások látványosan utálják, megint mások 

harsány önteltséggel verik a mellüket, hogy „ôk bezzeg nincsenek rajta”. egy 

biztos: a social média, s elsôsorban – legalábbis hazánkban – a Facebook az élet,  

a mindennapok már-már megkerülhetetlen részévé vált. A világ kitárult,  

s egyben apróvá töpörödött: a tér és az idô a hagyományos értelmében egyre jelen-

téktelenebbé válik.

szinte hihetetlen, de a közösségi oldal, ha ország lenne, kína és India után  

a világ harmadik legnagyobb népességével rendelkezne, mégpedig nem is túl 

sokkal lemaradva: az 1 milliárdot már kényelmesen meghaladja felhasználóinak 

száma világszerte.

Magyarországon 4,3 millióan használják a website-ot, méghozzá aktívan, 

azaz havonta legalább egyszer visszatérve. Gondoljuk meg: ez közel minden 

második hazánkfia (lánya)!  ráadásul kétharmaduk naponta legalább egyszer 

felnéz az oldalra, 1,8 millióan pedig már mobilkészülékekrôl is látogatják.

A Facebook eddigi története az elképesztô növekedésrôl, lélegzetelállító 

számokról szólt, lassulásnak pedig egyelôre – minden vészmadárkodás ellenére 

– komolyabb jele nem látszik. Pedig nem kevesen jósolták már a platform halálát, legutóbb akkor, amikor 

robbanásszerûen meglódult a mobil felhasználók tábora, s a szakma attól tartott, 

hogy az okostelefonos, tabletes felületeken majd nem tud reklámfelületeket 

értékesíteni a cég. tévedtek. Már a bevétel kétszámjegyû hányada származik ebbôl 

a tevékenységbôl.

száz szónak is egy a vége: a Facebook itt van, dübörög, és valószínûleg még 

jó ideig marad is. Jelen lapszámunkban annak igyekeztünk utánajárni, mit jelent ez  

a magyar médiavállalatok és márkák számára. Hogyan tudják kezelni ezt a pillanatok 

leforgása alatt hatalmassá duzzadt új felületet? Minek tekintik? kihívásnak? 

ellenfélnek? Mankónak? Marketingeszköznek, esetleg terjesztési platformnak? 

Lehet-e a like-okból bevétel, és ha igen, hogyan? Megtérülhetnek-e az újfajta 

tevékenységre áldozott erôforrások? Az oldal legsikeresebb hazai brandjei és az 

ország legjelentôsebb médiumai közül válogattunk, ügynökségekkel, sales house-

okkal közösen kerestük a válaszokat e kérdésekre, amelyek képviselôi szívesen 

megosztották eddigi tapasztalataikat.

ezeket tárjuk most önök elé.

Gaborják Éva, fôszerkesztô

Fokasz Oresztész, 
vezetô szerkesztô

www.laszlozsuzsi.hu
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kezeljük a helyükön 
ezeket az eszközöket!
Már elkezdték megtanulni a kö-

zösségi oldalak helyes hasz-

nálatát a márkák, de fontos észben 

tartaniuk, hogy ezek a felületek 

sem függetlenek másoktól, nem 

szakíthatók ki a marketingmixbôl.

Véget ért a gerillakorszak
korábban lehetséges, sôt: jellemzô 

volt, hogy egyes tartalmak vagy 

márkák vírusszerûen, maguktól 

terjedtek az újonnan megjelent 

online platformokon, mára ez 

azonban szinte lehetetlenné vált. 

komoly ráfordítás nélkül már nincs 

zajos siker.

tiszta vizet a pohárba!
A márkák közül a túró rudi, a tévék 

között az rtL klub, a rádióknál  

a rádió 1, az online médiumok 

ver se nyében pedig a Harmonet 

a leg nép szerûbb a Facebookon. 

számok, listák, trendek.

reklámhatékonyság 
a Facebookon  
A facebookos reklámok sikerének 

az óriási potenciális elérés és  

a pon tos célozhatóság is eleme. 

A láthatóság mellett fontos  

a fókusz, a világos üzenet, az 

azonosíthatóság, a konzisztencia, 

a célcsoport megjutalmazása és  

a világos cél.

6
15

17

20

vezÉrcIkk

Márkák

http://www.mediainfo.hu/@M
http://www.marketinginfo.hu
http://www.mediainfo.hu
http://www.facebook.com/atM.interaktiv
http://www.twitter.com/atM_interaktiv
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n kezeljük a helyükön ezeket 
az eszközöket!
néhány évvel ezelôtt némileg összezavarta a marketingszakmát a közösségi platformok térhódítása, mára 
azonban tapasztalható egyfajta letisztulás. a több kommunikációs ügynökséget tömörítô soDa group mun-
katársait, körömi jánost – a csoport Pr és social media szakértôjét, egyben a clue Pr ügyvezetôjét - illetve 
szintai-Molnár Pétert, a csoport márkaszakértôjét és a PlotPoint Full service kreatív igazgatóját faggattuk 
arról, hogyan látják az átalakulást.

 Önök szerint melyek azok a legfontosabb straté-
giai és taktikai tapasztalatok, amelyek a közösségi 
marketingben az évek során lecsapódtak?
kj: A social media eszközök mára fontos szeletet ha-

sítanak ki a vállalatok kommunikációs aktivitásaiból, 

sokan keresik ezekben a piaci boldogulás útját. véle-

ményem szerint a legfontosabb – amirôl sajnos gyak-

ran megfeledkeznek -, hogy a helyén kezeljük ezeket 

az eszközöket. A közösségi csatornák ugyan minden-

képpen speciális kompetenciákat követelnek a velük 

foglalkozó munkatársaktól, azonban nem szabad ôket 

kiszakítani a marketingmixbôl, 

amelynek részeit képezik. kom-

munikálhatunk ugyan közvet-

lenebb hangnemben a Face-

bookon, de semmiképpen sem 

szabad a márka stratégiáját fi-

gyelmen kívül hagyni, és átesni 

a ló túloldalára.

nagyon fontos kérdés, hogy 

esetünkben mi a hatékonyság 

mérôszáma? Hozhat ugyan egy 

alkalmazás több tízezer új 

Face book rajongót, ha semmi 

kö ze a márkához, és a rajta ke-

resztül jött rajongók gyakorlati-

lag semmi hasznot sem hajta-

nak, nézzük akár az image, akár 

a profit oldalt.

A közösségi médiában tehát igyekezzünk márkatuda-

tosan, a stratégiához igazodó üzeneteket kommunikál-

ni, és törekedjünk a megtérülésre, ugyanakkor találjuk 

meg a közvetlen hangot a fogyasztókkal.

sZP: rendkívül fontos a trendek és az új eszközök fo-

lyamatos monitorozása annak érdekében, hogy a már-

ka a lehetô legjobb idôpontban tudjon belépni az adott 

csatorna életébe. Immár 7 éve dolgozom a Pöttyös 

márkán, aminek esetében ez a pillanat 2008 végén 

érkezett el. ekkor éreztük úgy, hogy itt az ideje, hogy 
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kiss.gergely@marketinginfo.hu 
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megjelenjen a Facebook felületén. A helyzet nem volt 

szokványos, mivel a márka a saját honlapján már jelen-

tôs közösséget épített, így rendkívül hangsúlyos döntés 

volt ennek „kiszervezése” a Facebookra. szerencsére 

jó döntés született, és azóta a túró rudi a legnagyobb 

magyar márkaoldal több mint 700 ezer rajongóval. ez 

persze több dolognak köszönhetô: egyrészt nem fe-

lejthetjük el, hogy a túró rudi egy szeretetmárka, más-

részt pedig a kommunikáció során mindig kulcsszere-

pet kapott a stratégiai tervezés. 

 Miért támaszthatott kihívásokat a közösségi mé-
dia menedzsment „mit és hogyan”-ja a szakemberek 
számára? Melyek a fô eltérések a hagyományos mar-
ketingkommunikációhoz képest?
kj: Mint korábban említettem, a közösségi média spe-

ciális megközelítést és kompetenciákat követel a szak-

emberektôl. A fogyasztókkal nagyon hirtelen nagyon 

közvetlen lett a kapcsolat, itt azonnal jön, és akár mu-

tálódik is a visszajelzés az egyes aktivitásokra, amire 

korábban egyáltalán nem volt példa. Úgy vélem, hogy  

a fô különbség pont ez a közvetlenség. sokkal nehe-

zebb kontrollt gyakorolni, és a szakembereknek rend-

kívül felkészültnek kell lenniük és pontos protokollal 

kell rendelkezniük például krízishelyzetek esetére. 

sZP: A legfontosabb gondolkodási metódus azt át-

állítani a marketinges szakemberek fejében, hogy ez 

nem az ô felületük, hanem elsôsorban a közösségé.  

egy-egy rossz válasz ennek következtében sokkal na-

gyobb károkat okozhat a márkának, mint egy elhibázott 

újsághirdetés, mivel egy ilyet egyszerûen ellapoznak 

a fogyasztók, a social mediában viszont hozzászólnak 

vagy akár ki is figurázzák. A közösségi csatornáknak te-

hát az elônye és hátránya ugyanaz: minden üzenet hat-

ványozódni tud, legyen az pozitív vagy negatív. 

 érzékelik e, hogy a vállalati marketingbüdzsék 
megvágása miatt több márka fordul a közösségi mé-
dia felé? 
kj: Az ingyenesség ígérete valóban csábító lehet, de 

nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy ezek  

a csa tornák nem a vállalat tulajdonát képezik, hanem 

az üzemeltetôjét, illetve - ahogy az elôbb említettük 

- a közösségét. számokat nehéz mondani, de a trend 

egyértelmûen látszik.

sZP: szögezzük le, hogy semmi sincs ingyen, igaz ez 

a közösségi felületekre is. bár a felület maga ingyenes, 

de sem a belsô munkatárs, sem az ügynökség nem 

ingyen dolgozik. A költségek a médiavásárlásban és 

produkcióban sem kerülhetôek meg, márpedig a Face-

book is megköveteli, hogy hirdessünk, ha nem akarunk 

eltûnni a hírfolyamból.

 Önök szerint melyek a jellemzôi egy profi és me-
lyek egy „kókler” közösségi média ügynökségnek?
kj: egy „profi” ügynökség székeiben általában márka-

stratégák ülnek, akik a közösségi felületeket nem csu-

pán önmagukban szemlélik, hanem a teljes kommuni-

káció részeként tekintenek rá és eszerint is kezelik. 

sZP: Fontos, hogy egy komolyabb ügynökség észreve-

szi azt, ha elkezdik téríteni a márkát, és meg tudja tar-

tani a gyors reakciókat, valamint válság esetén is tud-

ja kezelni a helyzetet. Ha maga a termék rossz, akkor 

azonban a legtehetségesebb közösségi menedzserek 

sem tudnak segíteni rajta, ezért nagyon lényeges, hogy 

gondoljuk át százszor, hogy mivel állunk a közösség 

elé. 

 Miért lehet szükséges egy nagyobb márka számá-
ra, hogy az in-house megoldások helyett social me-
dia ügynökségre bízza platformjai kezelését? 

„Számos esetben azzal keresnek meg,     
       hogy valamit láttak valahol, és tudunk-e       
     hasonlót csinálni”
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sZP: egy márkamenedzsernek nem feladata, hogy fo-

lyamatosan kövesse a trendeket, mivel ez rengeteg idôt 

felemészt. több olyan márkával is dolgozunk együtt, 

ahol az ügyfél elzárkózik a közösségi csatornáktól, és 

nem is szeretne belefolyni. 

kj: Persze az nem megkerülhetô, hogy ügyféloldalon 

is legyen legalább egy ember, aki foglalkozik a közös-

ségi aktivitásokkal, de csak erre dedikált ember nem 

feltétlenül szükséges. összességében pedig a kiszer-

vezés olcsóbb is, mint a cégen belül megoldott folya-

matos felügyelet.

 Önök szerint a Facebook egyeduralkodó Magyar-
országon? 
kj: nincs egyeduralom, a csatorna funkciótól és a már-

ka célcsoportjaitól függ a hatékonyság. Ha általános in-

formációkat akarunk átadni, akkor például a Wikipedia 

használata legalább annyira indokolt, mint a Faceboo-

ké. A legújabb kutatások szerint a tinédzserek körében 

a tumblr a favorit. A lényeg, hogy azokat a csatornákat 

használjuk, amelyek a legjobban megfelelnek a márka 

céljainak.

sZP: Ma már szinte minden közösségi médiának ne-

vezhetô, ahol fogyasztói tartalom születik.  A Facebook 

ugyan szinte megkerülhetetlen, de például egy kisvá-

ros online közösségét nem feltétlenül ezen a csator-

nán érhetjük el, a leghatékonyabban.

  Milyen típusú cégek érdeklôdnek elsôsorban  
a közösségi oldalakon való megjelenés iránt? 
sZP: teljesen változó. A kisebbek a költségek miatt,  

a nagyobbak pedig amiatt, hogy maximalizálják eléré-

süket. De több esetben is elôfordult, hogy cégeknek 

azt tanácsoltuk, hogy célcsoportjuk miatt ne jelenjenek 

meg a közösségi oldalakon. 

kj: kevés kivétellel mindenki. vannak olyan ágazatok, 

amelyek tevékenységük miatt nem túl szimpatikusak 

a közösség szemében, ezeknek a képviselôi általában 

nem jelennek meg. A cégeknek mindenekelôtt azt kell 

átgondolniuk, hogy az egyes új csatornák milyen érté-

ket képesek teremteni számukra – ha képesek egyál-

talán. 

 Mennyire ismerik ügyfeleik a facebookos lehetô-
ségeket? Felkeresik önöket konkrét ötletekkel, kéré-
sekkel?
kj: nagyon ritka eset, hogy konkrétumokkal keresné-

nek meg, általában tôlünk várják, hogy ajánljunk vala-

mit.

sZP: két évvel ezelôtt jellemzôen azzal kerestek meg 

minket, hogy „legyünk fent a Facebookon” és találjunk 

ki valamit. Most pedig számos esetben azzal keresnek 

meg, hogy valamit láttak valahol, és tudunk-e hasonlót 

csinálni. 

 a Facebook mobil felületein egyre kifinomul-
tabb reklámlehetôségek adódnak, ezek a hirdetések 
jobb mutatókkal rendelkeznek, mint a „sima” webes 
reklámok. a magyar ügyfelek keresik-e kifejezetten 
ezeket a lehetôségeket?
sZP: Igen és nem. Alapvetôen nem keresik ôket, de mi 

és a médiaügynökségek is javasolni szoktuk ôket, és  

általában a számok meg is gyôzik az ügyfeleket.

 ki tudnának-e emelni néhány emlékezetes vagy 
különösen sikeres kampányt a közelmúltból? Min 
múlt ezek hatékonysága?
sZP: Leghatékonyabban az integrált megoldások 

mûködnek. Például az erste Diákszámla „10 dolog” 

kampányai igazán sikeresnek mondhatóak, mivel amel-

lett, hogy számos díjat nyertek (LolliPop, Arany effie) 

mind kreatív, mind pedig reklámhatékonysági oldalon, 

kimutatható növekedést hoztak az értékesítésekben is. 

A diákszámlák piacán a termékek meglehetôsen  

kiegyensúlyozottak, így a siker kulcsa az volt, hogy  

a terméket másként közelítettük meg, mint a verseny-

társak. volt egy nagyon jó kreatív koncepciónk, amelyet 

remekül lehetett implementálni a különbözô eszkö-

zökre, csatornákra, és a piac visszaigazolta ennek lét-

jogosultságát.

A kampány persze nem csak közösségi eszközöket tar-

talmazott, de a közösségi média önmagában inkább 

hosszú távú kapcsolatépítésrôl, mintsem kiragadott 

kampányokról szól. remek támogató eszköz lehet pél-

dául egy AtL kommunikáció mellett. 

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.mediainfo.hu/forum
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 a bónusz brigád 
szinte teljesen isme-
retlen brandként ke-
rült viszonylag hamar 
a vezetô hazai Face-
book-oldalak közé. 
Mi kellett ahhoz, 
hogy sok bejáratott 
fogyasztói márkát le-
nyomjanak?
Amikor megjelentünk 

a Facebookon, a kö-

zösségi vásárlás még 

új dolognak számított 

Magyarországon. el kellett döntenünk, hogy olyan plat-

formot hozunk létre, ahol reklámozzuk önmagunkat, 

vagy olyat, amelyen közösséget építünk. Mi az utóbbi 

lehetôséget választottuk, a Facebook-oldalunkra va-

lódi médiumként tekintünk. A rajongók táborát talán 

akkor sikerült a legnagyobb mértékben növelni, amikor 

2011 derekán az egyik hírlevelünkben, a Facebook-ol-

dalunk like-olására hívtuk fel az olvasóink figyelmét: 

hiszen rengeteg pluszinformációt szolgáltatunk itt is.

 Hogyan közelítik meg a tartalomgyártást?
Igyekszünk érdekes, de értékes tartalmakat megjele-

níteni. nem hiszünk - a rövidtávon persze jól mûködô 

- népbutításban, érthetôen, lazán szeretnénk értéket 

létrehozni, és eköré közösséget létrehozni. eddig, ha 

bárki egy jó üggyel megkeresett bennünket, amely-

nek publicitásra volt szüksége, legyen szó például egy 

alapítványról, vagy egy start-upról, mi mindig szívesen 

segítettünk, hiszen a jó ügyek teszik jobbá a közössé-

günket és az offline világot, ami körülvesz bennünket. 

A bónusz brigád egy programajánló magazin, amely-

nek jó kiegészítése a Facebook-oldalunk.

 lehet-e a Facebook-oldal reklámeszköz?
A mi esetünkben nem. A Facebookot nem eladásra 

használjuk, hanem közösség- és brandépítésre, így 

hosszú távra gondolkozunk. A tartalommegosztáson 

és a közösségépítésen kívül pedig egy ügyfélszolgálati 

pontnak tekintjük a platformot. 

 Milyen mérési mutatókat használnak az oldalon?
semmilyen konverziós mérést nem alkalmazunk  

a Face bookon. Fontos indikátornak tekintjük a like-olók 

valamint a bejegyzések megosztási számát, illetve  

a „talking about”-ot. A rajongók véleményén kívül más 

mérôszámmal nem foglalkozunk.

 Ügynökséget alkalmaznak, vagy házon belüli 
megoldással végzik a platformok menedzsmentjét?
A tartalmak kezelését tendereztetés után a be social-

re bíztuk, akikkel nagyon elégedettek vagyunk: szoros, 

napi többszöri kapcsolatban vagyunk. ezt azért nehéz 

házon belül tartani, mert szinte napi szinten változ-

nak a Facebook szabályai, amit nem gyôzünk követni. 

Az ügynökség gondoskodik róla, hogy minden legális 

legyen, és hogy minden tekintetben profi módon való-

suljon meg az, amit szeretnénk. A Facebookon történô 

ügyfélszolgálatot ugyanakkor házon belül oldjuk meg.

 elég ritka, hogy egy cég alapító-vezetôje vála-
szoljon facebookos kommentekre, az Önök oldalán 
azonban ez jellemzô. 
bármely komoly felhasználói kommentre – amely akár 

kiss.gergely@marketinginfo.hu

reklám helyett program-
magazin a Facebookon
talán meglepônek tûnik, hogy egy közösségi vásárlói cég sem reklámra, sem a közvetlen eladásnövelésre 
nem fókuszál Facebook-oldala menedzsmentje során - a bónusz brigád azonban ezt az irányt követi.  
kaprinay Zoltán alapító-ügyvezetô elmondta: a felületre elsôsorban a márkaépítés eszközeként tekintenek.
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egy kiküldött hírlevelünkre érkezik – vagy a társam, Hel-

ler Gábor, vagy én válaszolok. nekünk Gáborral, mint 

az alapítóknak, cégvezetôknek, nagy a felelôsségünk 

a közösségépítésbe. Azt gondolom, sokkal autentiku-

sabb, ha adott ügyekben a tulajdonosi kör valamelyik 

tagja válaszol közvetlenül. Például az álommelóval 

kapcsolatban, sokan fordultak hozzánk azzal, hogy mi-

ért pont németh Máté nyerte meg a pályázatot. ezeket 

egyenként megválaszoltam, és személyes beszélge-

tést is felajánlottam azoknak, akiket komolyan érdekelt 

a téma.  A legtöbbet kérdezô Losits robi el is jött egy 

teára.

 Mi a helyzet a közösségi média és a mobil kombi-
nált alkalmazásával?
Az egyes postjainkat már több mint 50 százalék-

ban mobilról lájkolják, Facebook-oldalunkat már 50 

száza lékos arányban mobilról töltik le, de nagyon 

sokan pörgetik meg például nyereményjátékunkat,  

a bónuszkereket iPhone-os, vagy iPades alkalmazá-

sunkkal. európában – a Groupont is megelôzve – 2010 

decemberében mi voltunk a második közösségi vásár-

lási cégoldal, amely saját mobilalkalmazással jelent 

meg a piacon (az elsô alkalmazást a ma már testvércég 

cseh slevomat indította 1 héttel korábban).

 Mi lehet elhibázott taktika a közösségi marke-
tingben?
Az, ha valaki hülyének nézi a felhasználót. A közösségi 

média - akárcsak az egész internet – talán a legôszin-

tébb mûfaj. 

     „A közösségi média – akárcsak az egész 
internet – talán a legôszintébb mûfaj”

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.lampyon.com

Több a lehetősége mint gondolná!

Megoldások weben - korlátok nélkül

www.mediainfo.hu/forum
www.lampyon.com
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a márkaszeretet 
a legFontosabb
a McDonald’s egyszerre két platformmal is jelen van a magyarországi vállalatok Facebook top 10 listáján 
- már ami a rajongói bázis nagyságát illeti. Dudás csilla, a gyorsétterem-óriás kommunikációs vezetôje  
a McDonald’s és a Mekizni jó! oldalak közösségi stratégiájáról beszélt lapunknak.

 tudatos – és persze költséges - építkezésnek, 
vagy a márkaszeretetnek köszönhetô a népszerûség?
Azt lehet mondani, hogy mindkettô. bármely márka 

esetében fontos, hogy a digitális világban tapasztal-

ható kép megegyezzen azzal, amit a fogyasztók és ra-

jongók megszokhattak. A Facebook oldalaknak, vagy 

más hasonló fórumoknak - melyek interaktivitást, köz-

vetlen elérést tesznek lehetôvé a vállalat és a vállalat 

termékei iránt érdeklôdôknek - kellôképpen szóra-

koztatónak, érdekesnek, ugyanakkor informatívnak és  

a márkaimázsba illeszkedônek kell lennie. ez terve-

zés, végiggondolt lépések nélkül nem mûködôképes.  

Persze a fogyasztók márkaszeretete nélkül minden 

terv csak papírszemét lenne.

 számos vállalat képtelen hatékony közösségi 
média jelenlétet kiépíteni, és a marketingszakem-
berek egy jelentôs része sem képes jól menedzselni  
a platformokat. Mi lehet az oka ezeknek a hiányos-
ságoknak?

 ez az új médium nagyon fiatal még. A világon is csak 

kevesen tudják és merik kihasználni a közösségi média 

nyújtotta lehetôségeket, és Magyarországon ez hatvá-

nyozottan így van. ráadásul nagyon nehéz megtalálni 

azt a finom egyensúlyt, amely nem elijeszti a fogyasz-

tókat, márkabarátokat, hanem közelebb hozza ôket  

a vállalathoz. Arra különösen figyelni kell, hogy a kö-

zösségi fórumokat nem szabad egyszerû marketing 

szócsôként használni, mert az kontraproduktív lehet. 

ez az, amit nem mindenki ért meg, vagy ha meg is ért, 

nem feltétlenül meri vállalni a kockázatát!

  a márkaérték és márkahûség alapozza meg a si-
ke res részvételt, vagy teljesen új készségek tehetik 
hatékonnyá a megjelenést?
A márkaérték és márkahûség nagyon fontos. De anél-

kül, hogy megértenénk a fogyasztót - illetve ezen mé-

dium esetében a felhasználót –, anélkül, hogy tudnánk 

azt, hogy mit keres ezeken a felületeken - mire kíván-

csi, mi érdekli, mi motiválja, és egyebek- nem lehetünk 

sikeresek vagy hatékonyak. A sikerhez szükség van új 

ismeretekre, új készségekre, és ami talán a legfonto-

sabb: folyamatos és a megszokottnál gyorsabb és in-

tenzívebb reakcióra. A közösségi médiában nem várha-

tunk egy-egy napot a válasszal vagy válaszlépésekkel, 

mint a hagyományos média esetében. Az internet vilá-

ga sosem áll meg, és ezt egyetlen vállalat vagy márka 

sem teheti meg, ha naprakész akar maradni.

  Melyik lehet fontosabb, a tartalomgenerálás vagy 
a fogyasztókkal való kapcsolat kiépítése?
 nem lehet különbséget tenni, mindkettô ugyanannyira 

fontos. Hiába is készülnénk fantasztikus tartalmakkal, 
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ha nem figyelünk arra, hogy mi az, ami a közönségün-

ket érdekli. A létezô, folyamatos kapcsolat segít abban, 

hogy olyan anyagok kerülhessenek az oldalakra, amik  

a megfelelô figyelmet, érdeklôdést kaphatják.

  Milyen eszközök léteznek a közösségi marketing 
mérésére?

ez - talán a médium fiatal kora miatt - eléggé gyerek-

cipôben jár még. nem egyszerû hagyományos mar-

keting mérôszámokkal kicentizni egy-egy aktivitás 

sikerességét, de valószínûleg nem is szabad! A leg-

gyakrabban használt mérôszámok egyébként az adott 

közösségi csatornára, platformra jellemzô követô és 

rajongó számok, „like-számok”, klikkelés-számok és 

megosztás-számok összesítése.

  a social media jelenlét mennyiben tér el a hagyo-
mányos hirdetôi feladatoktól?
vannak hasonlóságok természetesen, de igazándiból 

nem összehasonlítható. nyílván fontos felmérni a kö-

zösségi jelenlét célját, magát a közönséget és ennek 

megfelelôen kiépíteni a stratégiát, de a megszokott, ha-

gyományos marketingeszközök és mérôszámok nem  

mûködôképesek az online térben.

 Házon belül oldják meg a Facebook jelenlétet, 
vagy külsô ügynökségre bízzák a platformot?
Itt is vegyes a kép. A tartalomgenerálás és a stratégia ki-

alakítása ügynökséggel közösen zajlik, hiszen a tapasz-

talat ezen a területen is nagyon fontos, de a megfelelô 

belsô látásmód is nélkülözhetetlen. A platform keze-

lése, karbantartása viszont meglehetôsen erôforrás 

igényes- emberi és infrastrukturális téren egyaránt- így 

ennek a napi megvalósítása, házon kívül történik.

  Milyen kihívásokat támaszt a közösségi média és 
a mobil kombinált alkalmazása?
A stratégiát nem befolyásolja, de a fejlesztéseket nagy-

mértékben terheli. Az okostelefonok elterjedése fan-

tasztikus lehetôséget nyújt minden márka számára, hi-

szen az eddig megszokottnál gyorsabb, vagy azonnali 

elérést biztosít a márka híveihez és a visszacsatolásuk-

hoz is. ez azt jelenti, hogy az üzenetek közvetlenebbül 

érik el a fogyasztókat, így pontosabban megtervezhetô, 

hogy mit és kinek kommunikálunk.

      „A sikerhez szükség van új ismeretekre, 
új készségekre, és ami talán a legfontosabb: 
        folyamatos és a megszokottnál gyorsabb 
                                       és intenzívebb reakcióra”

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.mediainfo.hu/forum
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Fontos a bennFentesség 
érzése
a Facebook legnépszerûbb magyar márkájáról, a túró rudiról akár azt is hihetnénk, hogy csak a hagyomá-
nyoknak és a fogyasztókban élô kellemes márkaasszociációknak köszönheti közösségi sikerét. nagy istván, 
a Frieslandcampina brand managere rávilágított, hogy a platform felfutása mögött határozott stratégia áll.

  Milyen sze-
repet játszott a 
ter vezés a túró 
rudi oldalának 
si ke  rében?
tapasztalataink  

azt mutatták, hogy  

a márkaoldal for-

galma, ha kismér-

tékben is, de év-

rôl évre csökkent, 

így az az üzleti 

döntés született, 

hogy tervezzük újra az online stratégiánkat, és azokon 

a platformokon jelenjünk meg, ahol a fogyasztóink van-

nak, ahol a célcsoportunkat a legjobban elérhetjük. Az 

oldal sikerének egyik záloga, hogy már az elsô pillanat-

tól nagyon fontos szerepet kapott a stratégiai tervezés, 

mind a megjelenô tartalmak, mind az egyéb kommuni-

kációs platformokkal való szinergia terén.

Az oldal indulásakor több lehetôségünk volt. egyrészt 

építhettünk volna egy „Pöttyös” márkaoldalt, másrészt 

elkezdhettük az építkezést egy már meglévô, túró rudi 

köré szervezôdött közösséggel is. Mi az utóbbi mellett 

döntöttünk, és 2008 végén megegyeztünk a közösség 

alapítóival az átvételben. bár felkínáltuk a lehetôséget, 

hogy az oldal korábbi tulajdonosai részt vehessenek  

a szerkesztésében, de nem éltek ezzel, így a túró rudi 

közösség teljes egészében a Pöttyös márkához került.

A felület népszerûsége már attól is rendkívüli módon 

megnôtt, hogy tudatosan kezdtünk márka relevanciájú 

postokat gyártani a közösségnek. késôbb különbözô 

kampányokkal, applikációkkal növeltük tovább az akti-

vitást.  

 Fontosnak tartják a rajongókkal való kapcsolat-
építést?
Ha egy márka nevében kommunikálunk, akkor szeret-

nénk minél közelebb hozni a fogyasztókat a márkánk-

hoz, termékeinkhez. ez személyes hangnemmel és  

a bennfentesség érzetének biztosításával történhet.  

A lényeg, hogy aktív kapcsolat épüljön ki a fogyasztók 

és a márka között. ennek fontos összetevôje, hogy 

megkérdezzük a rajongóinkat, mit várnak ôk tôlünk, és 

bevonjuk ôket a márka életébe. A Pöttyös esetében pél-

dául ilyen aktivitás volt, amikor a rajongók szavazhatták 

meg, hova menjen az országban a Pöttyös Mikulás.

 tapasztalták e már, hogy egy adott termék forgal-
ma megugrott egy Facebook post megjelenését kö-
vetô rövid idôn belül?
Léteznek ugyan olyan megoldások, amelyek az eladást 

szolgálják, de úgy vélem, a túró rudi esetében nem 

egy-egy post növeli az értékesítési számokat, hanem  

a tudatos, megfelelô stratégia mentén történô aktivitás. 

természetesen a promóciók során használjuk a közös-

ségi csatornákat, de nagyon fontos, hogy megtaláljuk 

a megfelelô arányokat. Facebook kommunikációnk az 

egyéb tradicionális (pl. tv kommunikáció) média meg-

jelenésekkel együtt történik, ezért pusztán ennek ha-

tása nehezen mérhetô forgalmi számok mentén. A kö-

zösségi csatornáknak nem célja az állandó értékesítés, 

sokkal inkább a márkaépítés kerül elôtérbe!
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Véleménye van? szóljon hozzá!

 Ön szerint mi lehet komoly stratégiai hiba a kö-
zösségi marketingben?
Az, hogy a közösségi média professzionális menedzs-

mentje nem egy marketingmenedzser dolga kellene, 

hogy legyen. Ha csak a Facebookot szemléljük - ami 

ugye közel sem az egyetlen csatorna -, láthatjuk, hogy 

a szabályai és a hatékony mûködéshez szükséges fel-

tételek is szinte naponta változnak. csak az ismertebb 

platformok közül is rengeteg van, amelyek akkor iga-

zán hasznosak egy márka számára, ha egy komplex di-

gitális stratégiába illeszkednek, amit folyamatosan ala-

kítani, tökéletesíteni kell. ez rengeteg idôt emészt fel. 

ezért tehát úgy vélem, hogy egy marketingesnek nem 

feladata, hogy folyamatosan behatóan foglalkozzon  

a közösségi médiával. erre a feladatra célszerû inkább 

egy olyan ügynökséget választania, amely ért a reklám-

hoz, a stratégiaalkotáshoz és átlátja ezeket a csatorná-

kat - mi például a PlotPoint Full service ügynökséggel 

dolgozunk. tapasztalataim szerint a sikertelen közös-

ségi kommunikáció két általános hibára vezethetô visz-

sza: vagy egy marketinges maga csinálja a Facebook 

oldalt, és nincs sem elegendô ideje, sem pedig friss 

benyomásai ahhoz, hogy kreatív módon jelenjen meg 

a márka; a másik pedig, amikor egy kicsi, általános mar-

ketingismeretekkel kevésbé rendelkezô, viszont olcsó 

ügynökségre bízzák a munkát, amely sem kapacitás, 

sem kompetenciák terén nem képes egy nagy márka 

igényeinek kiszolgálására.

 Milyen eszközök vannak a közösségi marketing 
mérésére?
A rajongószám nyilván fontos mérôszám, és büszkék 

vagyunk rá, hogy közel 740 ezren kedvelik az oldalt. ez 

azonban önmagában még nem elég, fontos, hogy érté-

kes és aktív rajongókat gyûjtsünk. ennek megfigyelésé-

re remek támpont például a „talking about”. A Pöttyös 

online aktivitásait kezelô sODA Group-os PlotPoint 

Full service folyamatosan meghatároz olyan kPI-okat 

(kulcsindikátorokat), amelyek segítségével pontosabb 

képet kaphatunk a tevékenységrôl. 

 Milyen kihívásokat támaszt a közösségi média és 
a mobil kombinált alkalmazása? 
A technológia folyamatosan és rendkívül gyorsan vál-

tozik, ez magától értetôdôen visszahat a közösségi 

stratégiákra is – elég csak például a Foursquare vagy 

az Instagram terjedésére gondolni. A Pöttyös márka 

mindig is figyelmet fordított arra, hogy maximálisan 

megfeleljen az újabb és újabb kihívásoknak, sok eset-

ben - lásd közösségi/Facebook kommunikáció -  úttörô 

szerepet játszik, így teremtve versenyelônyt a verseny-

társ cégekkel szemben.

„Ha egy márka nevében kommunikálunk, akkor 
szeretnénk minél közelebb hozni a fogyasztókat 
                                a márkánkhoz, termékeinkhez”

www.mediainfo.hu/forum
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Véget ért 
a gerillakorszak
a Hatékony kÖZÖsségi MéDia teVékenységet Ma Már rekláMMal kell 
MegtáMogatni

Forgács Mariann, a besocial közösségi marketing ügynökség ügyvezetô igazgatója szerint mára jelentôsen 
drágultak a platformok hirdetései - így tervezett büdzsé és stratégia nélkül nem érdemes foglalkozni a szeg-
menssel. 

 Mennyiben lehet  
összevetni a válla-
latok social media 
tevékenységét, a 
ha gyo mányos rek-
lámmal?
A közösségi jelen-

lét nem direkt rek-

lám- hanem inkább 

Pr eszköz, amely 

nem azonnal ered-

ményez értékesí-

tést. Ma már annyi-

ra trendi lett, hogy  

a vállalatok többsé-

ge igyekszik nyitni 

felé, ám a platfor-

mok kezeléséhez a beruházásokon felül stratégia is 

szükséges.  ezen kívül konkrét végrehajtót – specialis-

tát - kell találni a feladatra, a megfelelô mûködés ér-

dekében.

 Milyen típusú cégek és hogyan lettek hatékonyak 
a közösségi marketingben?
teljesen változó és lényegében szektor független, 

hogy ki lehet eredményes. sokat nyom a latban, hogy 

az adott vállalat mikor szállt be. A Facebook eseté-

ben annak, aki még a kezdettekkor megjelent és volt 

bátorsága kipróbálni a lehetôségeket, mára sokat pro-

fitálhatott a szolgáltatásokból.  A korábbi idôszakban 

jellemzô volt, hogy egyes alkalmazások vírusszerûen 

terjedhettek, és nagyon alacsony költséggel lehetett 

eljuttatni ôket sok emberhez. Ha ez idôben behatá-

rolható, akkor a Facebook tavalyi tôzsdére lépése óta 

jelentôsen megváltozott a helyzet.  Folyamatosan nô  

a hirdetések ára - így a sikeres jelenlétet reklámmal kell 

megtámogatni. Hogy mindezt konkrét példával szem-

léltessem: az „indiánneves” alkalmazást annak idején 

az extreme silver nevû gyulai ékszer-webáruház indí-

totta útjára, amely - többek között ennek köszönhetôen 

- mára több mint 958 ezer rajongóval rendelkezik. eh-

hez hasonlót ma már komolyabb hirdetési kiadások 

nélkül nem lehetne véghezvinni. ezt sokszor nehezen 

fogadják el az ügyfelek. 
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     „Tíz visszavágott 
 marketingforint közül           

    mindössze egy kerül 
      a social media 
               területére”
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Véleménye van? szóljon hozzá!

Ha a cégméretbôl indulunk ki, akkor azt mondhatnám, 

hogy a facebookos kampányolást a kicsik kezdték el, 

míg mára a nagyok is igyekeznek sikeresen jelen lenni.  

sokat számít a rugalmasság, például hogy mennyire 

kap szabad kezet a platformok kezelôje, illetve hogy 

mekkora az elkötelezettség a közösségi jelenlét iránt.

 Mi a helyzet a büdzsékkel?
A közösségi marketing költségvetést mindenképp ter-

vezni kell, és ez fix kiadást jelent.  Jelenleg trend, hogy 

a cégek szûkítik marketing kiadásaikat - ám ez nem je-

lenti azt, hogy ráfordításaikat a social media felé cso-

portosítanák át.  Lényegében a cégek többsége egy 

nagyon olcsó lehetôségként tekint a platformokra. Ha 

az általános tendenciát szemléltetni próbálnám:  tíz 

visszavágott marketingforint közül  mindössze egy ke-

rül a social media területére.  ennek ellenére számos 

cég tudatában a szegmens úgy jelenik meg, mint egy 

ingyenes lehetôség. 

 Mi szükséges a hatékony ügynökségi munkához?
A közösségi média menedzsment összetett feladatot 

jelent, így fontosnak vélem, hogy külön-külön terü-

letekre kell specialistát találni. szükség van egy profi 

szövegíróra, egy grafikusra, egy programozóra,  egy 

analitikusra, illetve egy szakértôre, aki a járulékos csa-

tornákat - ilyen például a Google AdWords, a Youtube 

és a twitter - kezeli. továbbá szükséges egy kommu-

nikációs szakértô munkája is, mert a közösségi médi-

ában olykor adódnak olyan helyzetek, amikor egy profi 

közremûködésére van szükség. Ma már nem sokat ér, 

ha valaki kizárólag bannershotokkal játszadozik. Éppen 

ezért nem adok hitelt azoknak a magányos harcosok-

nak, akik egymaguk ígérnek lehetetlennek tûnô dolgo-

kat, és árban jelentôsen a profi ügynökségek alá kínál-

nak. 

 Hogy állnak az egyéb csatornák?
bár Magyarországon a Facebook mellett még kevésbé 

van jelentôségük, látok már jeleket arra, hogy növek-

szik irántuk az érdeklôdés. Például a tv2 voice címû 

zenei vetélkedôje a twitterre helyezte közösségi meg-

jelenése hangsúlyát, a Ludwig Múzeum felfedezte  

a Foursquare platformot, míg az Oázis kertészet kiak-

názza az Instagram lehetôségeit. 

www.mediainfo.hu/forum
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tiszta Vizet a pohárba!
lehet hosszasan értekezni magasztos, önmagukon túlmutató vagy éppen nagyon is prózai célokról a social 
médiajelenlét háza táján, mint amilyen a közösségépítés vagy a konverzió, egy azonban biztos: ismertség 
nélkül semmire sem megyünk. a like-ok gyûjtögetése ha nem is az ómegája, de biztosan az alfája a profesz-
szionális facebookozásnak, szilárd alap, azaz megszólított tömeg nélkül ugyanis mit sem érnek a legkorsze-
rûbb marketingfogások sem. Most kiderül, nálunk ki a legény a gáton - a számokat és trendeket a Front  
Page communications által üzemeltetett Fészbuker.hu szállítja.

fokasz.oresztesz@mediainfo.hu 

FésZbuker.Hu ÖssZesített 
toPlista rajongósZáM 
alaPján
2013. február 10.

egyre népszerûbb megoldás a nemzetközi brandek esetében a nemzeti Facebook márkaoldalak egyesítése  

– a rajongószám tekintetében listavezetô három oldal is ennek a megoldásnak köszönheti elôkelô helyezését, 

igaz, esetükben nem csupán a hazai rajongótábor nagyságát jelöli az összesített szám. A lokális oldalak közül  

magabiztosan ôrzi vezetô helyét a „tudd meg, mi az indián neved” alkalmazással ismertté vált extreme silver, 

amely ráérzett a korszellemre, és immár népszerû idézeteket posztol a rajongóinak. A dobogó további helyezett-

jei sorrendben a kvíz Játékok és a túró rudi - derül ki a Front Page communications által üzemeltetett Fészbu-

ker.hu összesítésébôl.

FésZbuker.Hu nagy
branDek toPlistája 
rajongósZáM alaPján
2013. február 10.

HelyeZés olDal neVe rajongósZáM

nemzetközi Milka csokoládé 5 millió

nemzetközi Lancome 4 millió

nemzetközi adidas running 1 millió

1. extreme silver 959 ezer

2. kvíz Játékok 740 ezer

3. túró rudi 730 ezer

4. Ütôs 720 ezer

5. norbi update 614 ezer

HelyeZés olDal neVe rajongósZáM
nemzetközi Milka csokoládé 5 millió

nemzetközi Lancome 4 millió

nemzetközi adidas running 1 millió

1. túró rudi 730 ezer

2. norbi update 614 ezer

3. Mekizni jó! 529 ezer

nemzetközi eccO shoes 416 ezer

4. Adidas Originals Hungary 270 ezer

5. Fressnapf Hungária 229 ezer
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A hazai, nem egyesített márkaoldalak közül a túró rudi áll az élen 730 ezer rajongóval, míg a második  

helyezett a norbi update márka oldala 614 ezer rajongóval. A dobogó harmadik fokára a McDonald’s Mekizni jó! 

Facebook oldala fért fel.

FésZbuker.Hu teleVíZiós 
toPlista rajongósZáM 
alaPján
2013. február 10.

A televíziós csatornák tekintetében sorrendben két zenecsatorna, a tiniket megszólító vIvA, valamint a fiatal fel-

nôtteket célcsoportjába állító Mtv Hungary áll az élen, azonban a két csatorna között jelentôs, mintegy 270 ezres 

különbség van a rajongók számát illetôen. A zene mellett a sport is népszerû a legnagyobb közösségi oldalon, 

már ami a tévécsatornákat illeti: a sport tv a harmadik helyen áll a rangsorban 113 ezer rajongóval. Az országos 

csatornák közül a tv2-nek sikerült megszereznie a negyedik helyet, míg a Viasat3 Facebook oldala az ötödik 

lett.

FésZbuker.Hu teleVíZiós 
és ráDiós Mûsorok 
toPlistája rajongósZáM 
alaPján
2013. február 10.

A televíziós toplistába ugyan nem fért bele az rtL klub, a csatorna számos mûsora azonban igen jól szerepel  

a Facebookon is: a showder klub évek óta elmozdíthatatlan a kategória élérôl, míg a dobogó második és har-

madik helyén szintén a kereskedelmi csatorna mûsorai, az X-Faktor és a való világ állnak. A számos tévécsator-

nát megjárt beugró a lista negyedik helyezettje, míg a top5 utolsó helyén a classFM népszerû reggeli mûsora,  

a Morning show található. 

HelyeZés olDal neVe rajongósZáM
1. vIvA 438 ezer

2. Mtv Hungary 168 ezer

3. sport tv 113 ezer

4. tv2 73 ezer

5. vIAsAt3 62 ezer

HeLYezÉs OLDAL neve rAJOnGószáM

1. showder klub 455 ezer

2. X-Faktor 314 ezer

3. való világ 260 ezer

4. beugró 245 ezer

5. Morning show 196 ezer

         „Egyre népszerûbb megoldás  
     a nemzetközi brandek esetében a nemzeti       
              Facebook márkaoldalak egyesítése”
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Véleménye van? szóljon hozzá!

FésZbuker.Hu online 
MéDiuMok toPlistája 
rajongósZáM 
alaPján
2013. február 10.

A legtöbb rajongót az életmód téma vonzotta, a kategória öt szereplôje közül három médium is ilyen kérdések 

köré épül. A toplista harmadik és negyedik helyét két sportoldal, a sport365.hu és a nemzeti sport Online sze-

rezte meg. A hagyományos, nyomtatott lapok között azok az oldalak szerepelnek jól a Facebookon, amelyek erôs 

támogatást élveznek a médiumok online változataitól: közéleti tematikában a HVg, míg bulvár témában a blikk 

jelentôs szereplô a legnagyobb közösségi oldalon. rajongószámukat tekintve azonban így sem sikerült bejutniuk 

a top5 oldal közé.

FésZbuker.Hu ráDiós 
toPlista rajongósZáM
alaPján
2013. február 10.

Az egykor budapesten is hallgatható rádió 1 vezeti a rádiós toplistát 376 ezer rajongóval, míg a kategória má-

sodik helyezettje az a radio Face, amely hiperaktív a Facebookon. A top5-ben szereplô rádióadók kiemelkedô 

online jelenléte nem meglepô, hiszen mindegyik csatorna interneten is hallgatható – olvasható ki a Front Page 

communications által üzemeltetett Fészbuker.hu adataiból.

FésZbuker.Hu MéDia 
toPlista aktiVitás 
alaPján
2013. február 10.

HelyeZés olDal neVe rajongósZáM
1. Harmonet - www.harmonet.hu 323 ezer

2. sport365.hu 284 ezer

3. superior Magazin 257 ezer

4. nemzeti sport Online 160 ezer

5. Life Magazin 115 ezer

HelyeZés olDal neVe rajongósZáM
1. rádió 1 376 ezer

2. radio Face - FM 304 ezer

3. Peaches radio.FM 263 ezer

4. radioshow 249 ezer

5. riseFM 222 ezer

HelyeZés olDal neVe besZélnek róla
1. radio Face - FM 163 ezer

2. superior Magazin 97 ezer

nemzetközi eurosport 50 ezer

3. Morning show 28 ezer

4. showder klub 22 ezer

5. riseFM 22 ezer

www.mediainfo.hu/forum
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reklámhatékonyság 
a Facebookon
nem véletlenül nôtte ki magát 65 milliárd dolláros céggé a világ vezetô közösségi oldala, s az sem a szeren-
csének köszönhetô, hogy 4 milliárdos reklámbevételt könyvelt el tavaly. Mindezt annak köszönheti, hogy 
hirdetési megoldásai mûködnek, sikerrel használhatók a legkülönfélébb vállalatok számára – de persze nem 
mindegy, hogy hogyan állnak a feladathoz.

fokasz.oresztesz@mediainfo.hu

Mi Fán tereM a Facebook rekláM?

Mielôtt a hatékonyság kérdésébe bonyolódnánk, nem árt tisztázni, hogy tulajdonképpen mi tekinthetô rek-

lámnak, tehát fizetett kereskedelmi célú üzenetnek a Facebookon. Alapvetôen a site jobb hasábjában, esetleg 

a felhasználók hírfolyamában, illetve a kilépô képernyôn felbukkanó, facebookos márkaoldalakra vagy külsô 

website-okra mutató linkkel ellátott, szöveget és képet vagy videót tartalmazó megjelenéseket nevezhetjük rek-

lámnak. (Marketingüzeneteket persze számtalan egyéb, akár ingyenes módszerrel is továbbíthatunk a közössé-

gi oldalon.) ezek többnyire a márka rajongótáborának növelését, illetve az oldalon megjelenô egyes tartalmak 

népszerûsítését célozzák, de a direkt eladásösztönzés sem ritka.

A legújabb megjelenési forma egyébként az ún. Logout experience, avagy LOX, amely 850 x 315 pixel méretû, 

akár HD minôségû videót vagy képet tartalmazó bannert jelent. ez kilépés után jelenik meg a facebookozók elôtt, 

egyedüli hirdetésként az oldalon, tehát meglehetôsen prémium megjelenésnek számít. A kilépô oldali megjele-

néssel egy nap alatt 1,4 millió embert érhetünk el. Az egyedi megjelenésnek és a külön férfiakra/nôkre optimali-

zálható kreatívnak köszönhetôen 2%-nál is magasabb az átkattintások aránya.

A hírfolyamban való megjelenésnek az az elônye, hogy minden platformon, tehát a Pc-tôl a táblagépig  

minden eszközön ugyanott 

és ugyanúgy lesz látható az 

üzenet. Mobile target block 

segítségével  lehetôség van 

a hírfolyam legtetejére, az 

elsô bejegyzés helyére „be-

fizetni”, ilyenkor az okoste-

lefon kijelzôjének csaknem 

egészét elfoglalja a reklám.

Hatékonyság

De mitôl mûködnek a face-

bookos hirdetések? elôször 

is: a hirdetôk óriási elérés-

bôl meríthetnek. A site-nak  

1 milliárdnál is több regiszt-
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rált tagja van, több mint felük pedig naponta visszatérô vendég. Mobilról 600 millióan látogatják kisebb-nagyobb 

rendszerességgel az oldalt – ez 61 százalékos növekedést jelent egy év távlatában. A hordozható eszközökön 

is egyre több reklámmegoldás érhetô el, amelyek mutatói – legalábbis egyelôre – jobbak, mint a „sima” webes 

megjelenésekéi.

Magyarországon 4,3 millió aktív (legalább havonta egyszer visszajáró) felhasználója van a Facebooknak, két-

harmaduk pedig olyannyira lelkes, hogy naponta felkeresi az oldalt. Már hazánkban is 1,8 millió mobil userrel 

büszkélkedhet a site, ami az egy évvel korábbi szintnek éppen a kétszerese.

nem kell azonban mindenkire lôni, a felkínált hirdetési lehetôségek egyik erôssége ugyanis éppen a célzás. 

Demográfiai adatok (kor, nem, stb.), személyes információk (lakóhely, születési idô, iskolázottság, munkahely, 

családi állapot, stb.) és közösségi szempontok (ismerôsök, tevékenységek, érdeklôdési kör, stb.) alapján targetál-

hatók a reklámok, elôsegítve, hogy az elért közönség minél nagyobb hányada számára legyen valóban releváns 

az üzenet, így csökkentve a meddôszórást és az érdektelenséggel felidegesített potenciális fogyasztók táborát. 

ezenkívül lehetôség van további finomításra is, a legkülönfélébb szempontok alapján (például hogy milyen tele-

fonja van valakinek, hogy volt-e az utóbbi idôben wellnesselni vagy hogy mikor jár le a szerzôdése a mobilszolgál-

tatójával), illetve a saját vállalati email adatbázissal is összeházasítható a facebookos célzás. retargetálást, vagyis 

újracélzást is beállíthatunk, ez alapvetôen azt jelenti, hogy olyan felhasználókat szólítunk meg, akiket korábban 

már sikeresen elértünk, akár a közösségi oldalon, akár azon kívül. ezzel az új megoldással az értékesítést ösztön-

zô kampányoknál akár 5-16-szoros megtérülést is el lehet érni – tudtuk meg a Facebookot hazánkban képviselô 

thinkdigital sales house country managerétôl, szabó ákostól.

A Facebook és a nielsen korábbi közös felmérésébôl egyébként az derült ki, hogy míg a tévé-, rádió- és print 

hirdetésekben az emberek kevesebb mint fele (47%) bízik meg, addig a családtagok és barátok ajánlásainak csak-

www.thinkdigital.hu
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Véleménye van? szóljon hozzá!

a Facebook saját felmérésébôl kiderült: létezik hat, a hirdetô 
által könnyen befolyásolható tényezô, amelyeknek komoly ha-
tása van a reklámhatékonyságra.

elôször is: fontos a világos, követhetô üzenet, avagy fókusz-
pont. Mi a lényeg? Mi történik, mikor, hol, és miért érdekelje 
ez a látogatót? ezek azok a kérdések, amelyekre az igazán jól 
mûködô szöveges hirdetések választ adnak.

a második lépés: a hirdetô azonosíthatósága. talán magától  
értetôdônek tûnik, hogy a reklámból ki kell derülnie, melyik 
cég illetve márka próbál reménybeli ügyfeleihez szólni, de 
meglepôen sokan nem tesznek eleget ennek a kritériumnak.

nem elhanyagolható szempont a konzisztencia sem:  
a reklám tartalmának, a hangütésnek összhangban kell len-
nie azzal, amit a közönség a márkáról vélhetôen gondol. ettôl  
eltérô megoldás zavart, megütközést kelthet.

lényeges, hogy mielôtt a brandek bármit elvárhatnának a fel-
használóktól, nekik kell nyújtaniuk valamit. az a jó hirdetés, 
amelyik megjutalmazza a usereket azzal, ha láthatják: infor-
mál, nevettet vagy egyéb pozitív érzésekkel tölt el.

Fôleg kisebb méretû megjelenések esetén fontos szempont  
a láthatóság: a reklámhoz használt képen elsô pillantásra is fel 
kell tûnnie, hogy mirôl van szó.

és végül: derüljön ki, hogy mi a célja a márkának, mit vár  
a fogyasztótól, mire szólít fel, mibe akarja bevonni. e nélkül  
jóval kevesebb interakcióra számíthat a hirdetô.

1
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Hat tiPP

nem mindenki (92%) hitelt ad. ez pedig a facebookos reklámok esetében is 

mûködik, hiszen azok közösségi funkciókkal is elláthatók, láthatóvá tehetô, 

hogy az egyes userek ismerôsei közül kik like-olták a márkát, stb. A brandek 

a személyes interakciók középpontjába helyezhetôk, és így jóval nagyobb 

figyelem irányítható rájuk.

www.mediainfo.hu/forum
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közösségi arzenállal 
a nézôk kegyeiért
bár a fókuszban egyelôre – érthetô módon – egyértelmûen a Facebook áll, a Viasat csatornák a twittert  
és a youtube-ot is használják, sôt, hivatalos instagram és Flickr felület is a hosszabb távú tervek között  
szerepel. netezôkbôl nézôk nevelhetôk – véli Dóczi Melinda marketingigazgató.

fokasz.oresztesz@mediainfo.hu 

 Hogyan érté kel né saját telje sítmé nyüket a Face-
bookon? egyáltalán: mi a céljuk a jelenléttel, és 
sikerült(t)-e ezt elérni?
A Facebookon sikeresnek ítéljük a jelenlétünket, mivel 

mindkét csatornának több mint 60 ezer követôje van. 

elsôsorban információszolgáltatás és kapcsolattartás 

a célunk, de különbözô applikációkkal és játékokkal 

igyekszünk folyamatosan fenntartani a figyelmet.

 Merítenek-e a csatornacsalád nemzetközi tapasz-
talataiból? léteznek-e globális irányelvek az oldalak 
kezelésével kapcsolatban?
Mindenképpen próbáljuk kihasználni a nemzetközi 

kapcsolatainkat, ezért összeköttetésben állunk a kül-

földi csatornák marketingeseivel is. Az érdekesebb 

kampányokat megosztjuk egymással, és segítséget is 

nyújtunk, ha valamelyik csatornának kérdése, kérése 

van. ez nagyon jól mûködik.

 az egyes mûsorok kapnak-e saját hivatalos Face-
book-oldalt? Mi alapján döntenek errôl?
A nagyobb mûsorainknak létrehozunk saját Facebook 

oldalt, így az Éden Hotelnek, a négy esküvônek, vagy 

az álomÉpítôknek van saját Facebook oldala. ezeknek 

az oldalaknak a szerepe a mûsor sugárzása alatt igazán 

jelentôs. nemrég indítottuk például az új „csatornánk-

nak”, a vIAsAt Play-nek – az ingyenes online videós 

tartalmakat kínáló szolgáltatásunknak – a Facebook ol-

dalát. célunk, hogy ez is több tízezer követôre tegyen 

szert még idén.

 a Viasat3 és a Viasat6 facebookos rajongó-
tábora nagyságrendileg azonos méretû, miközben  
a csatornák nézettsége között jelentôsebb különb-
ség mutatkozik. Ön szerint mi az oka ennek?
A vIAsAt6 elsôdleges célcsoportja – a fiatal férfiak – 

nagyon aktív a Facebookon, és a csatorna imidzsébe 

is jól illeszkedik a social media, mint kommunikációs 

forma. közvetlenebb, bátrabb a hangvétel. A vIAsAt6 

oldalunkon ezért több applikációt, viccet, gaget és 

játékot is találhatnak a követôink. A vIAsAt3-nak vi-

szont több „különálló” oldala van. Mivel a vIAsAt3 egy  

általános szórakoztató csatorna folyamatosan növek-

vô mennyiségû magyar tartalommal, nagy hangsúlyt 

fektetünk arra, hogy mindenki könnyen megtalálja azt  

az információt, amit keres.

 Visszahat-e a közösségi médiaaktivitás a nézett-
ségre?
egyértelmûen ez nem mondható ki. egyelôre in-
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kább fordított korrelációt vettünk észre. A népszerûbb 

mûsoraink posztjainál (két pasi – meg egy kicsi, csI-so-

rozatok, filmek)  és a különálló oldalainknál nagyobb ak-

tivitást tapasztaltunk. nehezen mérhetô azon nézôink-

nek a száma, akik elôször a Facebookon találkoznak 

egy mûsorunkkal, és utána ennek hatására kapcsolnak 

a csatornánkra. 

 Véleménye szerint mekkora az átfedés a televízi-
ós és az internetes közönség között? létezhetnek-e 
olyan közösségi követôik, akik egyébként nem, vagy 
csak ritkán nézik mûsoraikat? Vagy a facebookos tá-
bor egyszerûen nézôik részhalmazaként fogható fel?
természetesen jelentôs az átfedés a nézôink és  

a kö vetôink között. Azonban meggyôzôdésem, hogy 

vannak olyan követôink, akik ritkábban nézik a csator-

nánkat. Ha azonban olyan poszttal találkoznak, amely 

felkelti az érdeklôdésüket, akkor esélyünk van rá, hogy 

„visszatérjenek” a televízió elé. nem gondolom azt 

sem, hogy mindenki, akinek „tetszik” egy poszt, valóban 

a képernyô elé is ül.

 Mennyire kezelik interaktívan Facebook felülete-
iket? Moderálják a kommenteket? Válaszolnak a kö-
vetôk kérdéseire?
Igyekszünk minden kérdésre válaszolni, különösen 

három fô oldalunkon, a vIAsAt3-on, a vIAsAt6-on 

és a viasat Play-en. Azt azonban nem engedjük, hogy  

a hírfolyamba is írjanak. Minden nap írunk posztokat, és 

válaszolunk is a kérdésekre, amennyiben konkrét infor-

mációra kíváncsiak. A véleménynyilvánításokat, kom-

menteket engedjük, természetesen a negatív megjegy-

zéseket is, hiszen a Facebook-közösség pont errôl szól. 

Azonban a minôsíthetetlen megjegyzéseket, amelyek 

egyéneket, emberi jogokat sértenek, törölni szoktuk. 

 Milyen eszközökkel, módszerekkel próbálják  
bevonni, aktivizálni rajongóikat?
sok applikációnk, nyereményjátékunk zajlik kizárólag 

a Facebookon. ezek mindig nagyon sikeresek, olyan 

követôinket is aktivizálják, akik egyébként nem szoktak 

kommentelni.

 nemrég online content manager pozíciót hoztak 
létre, ami arra enged következtetni, hogy ezentúl na-
gyobb odafigyelést kap ez a terület. Magába foglalja 
ez a közösségi oldalakon való jelenlétet is?

Igen, természetesen. terveink között szerepel, hogy 

bôvebb, szélesebb körû szolgáltatásokat nyújtunk. 

emellett a viasat Play oldalunk tartalmának bôvítése is 

célunk. 

 Más social media site-okat használnak-e?
Aktívan használjuk még a Youtube-ot és a twittert is. 

emellett gondolkozunk Flickr és Instagram csatornák 

indításán, de a fókuszban egyértelmûen a Facebook áll.

  „Meggyôzôdésem, hogy vannak olyan követôink,         
    akik ritkábban nézik a csatornánkat, ha azonban 
olyan poszttal találkoznak, amely felkelti 
    az érdeklôdésüket, akkor esélyünk van rá, 
               hogy visszatérjenek a televízió elé”

www.mediainfo.hu/forum
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Fenntarthatóság, 
Fenntartásokkal
Mind több cég tûzi zászlajára a fenntarthatóságot, sôt, egyre több olyan márka van, amely nem is annyira 
arról beszél, hogy ô mit tesz a fenntartható mûködés érdekében, hanem rögtön tanácsokat osztogat a fog-
yasztóknak, hogyan kellene viselkedniük. Pedig, mint az körkérdésünkbôl kiderül, a márkatulajdonosoknak 
elôször a maguk háza táján kellene söprögetniük. a cégek egyik fele sokat tesz a fenntarthatóságért, de 
„elfelejt” beszélni róla, míg mások sokat kommunikálnak, de keveset tesznek. elsô körben a „sustainability” 
fogalmat sem ártana tartalommal megtölteni. ehhez még sokat kell a szakmának beszélgetnie. íme, egy 
hozzájárulás a magunk részérôl ezen összeállítás formájában.
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„szeretnénk, ha a rajongók 
aktíVan közelítenék meg 
márkáinkat”
a Voice-szal a twittert is elkezdte a mainstreambe emelni a tV2, amely a Facebookon összesen immár 
egy híján húsz oldalt hozott létre, mintegy 400 ezer rajongóval. a jövôben más platformok is szerephez  
jut hatnak, köztük a magyar piac által eddig kevéssé használt google+ is – mondta el rákosi krisztián,  
a kereskedelmi csatorna digitális média csoportjának vezetôje.

fokasz.oresztesz@mediainfo.hu 

 Összesen hány, 
a tV2-höz köthetô 
Facebook oldal lé-
tezik, és hány ra-
jongója van ezek-
nek együttvéve? 
Mekkora az átfedés 
a táborok között?
négy csatorna- és 

15 mûsoroldalt hoz-

tunk létre eddig, 

illetve pl. a Megasz-

tár esetében koráb-

ban az énekesek 

rajongói oldalait is 

mi hoztuk létre. ezeknek összesen több mint 400 ezer 

rajongója van. Az átfedésrôl nincsenek pontos száma-

ink, ehhez célcsoport-kutatásra lenne szükség. becs-

léseink szerint 15-20%-ra tehetô azoknak a száma, 

akik a tv2 Facebook-oldala mellett egy, esetleg több 

mûsoroldalt is lájkolnak.

  a Megasztárnak például több követôje van  
a kö zösségi oldalon, mint a csatornának, amin fut.  
Mi az oka ennek?
A Megasztárhoz hasonló event mûsorok esetében nem 

meglepô, ha a Facebook oldaluk rajongótábora meg-

haladja a csatornáét, hiszen a célközönség számára 

ma már a Facebook jelenti az elsôszámú hírforrást és 

véleményformálási lehetôséget. A tv2 oldala inkább 

egyfajta ernyôt jelent a mûsoroldalaknak, azt a hétvégi 

információ-cunamit, amit a Megasztár hatodik szériá-

ja generált, nem lett volna célszerû az „anyaoldalon”  

kifuttatni.  

  kapnak-e a csatorna képernyôsei, vagy az Önök 
által kinevelt celebek saját Facebook oldalt? Vagy 
azt ôk maguk hozzák létre és gondozzák?
A  voice esetében a licenc alapján nem hoztunk létre az 

énekeseknek hivatalos rajongói oldalt, mindenki a sa-

ját már létezô felületét használta, ugyanakkor ezekhez 

nekünk is volt adminisztrátori hozzáférésünk. egy-két 

esettôl eltekintve nem kellett „birtokháborítást” elkö-

vetnünk, a versenyzôk generálták a buzzt a saját kive-

tüléseiken, beleértve ebbe a twittert is. A Megasztárnál 

viszont „nagyüzemben” végeztük a profilgyártás: ott is 

megvolt minden döntôsnek a saját oldala. ezeket aztán 

elengedjük, az már az énekesre van bízva, hogy építge-

ti-e tovább.

  ki tartja karban az egyes felületeket? Van erre  
külön csapatuk?
A digitális média csoporton belül vannak kifejezetten  

a közösségi média menedzselésével megbízott mun-

katársak, de a terület nagysága megkívánja, hogy a 

web oldalak szerkesztôi, sôt sokszor a csatorna képer-

nyôs arcai is aktívan részt vegyenek a Facebook-min-

dennapokban. 

 kihez kívánnak leginkább szólni a közösségi mé-
diában? a nézôkhöz, a partnerekhez, a szakmához, 
esetleg a vetélytársakhoz? Használják-e „ügyfél-
szolgálatként” ezt a csatornát?
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természetesen a nézôkhöz, hiszen ôk a közösség, 

amirôl beszélünk. A partnereink ugyanakkor szintén 

fontosak, igyekszünk úgy beépíteni az üzleti témá-

jú tartalmakat üzeneteink közé, hogy azok egyaránt  

legyenek szórakoztatóak a felhasználók, és kielégítôek 

a partnerek számára. törekszünk arra, hogy a rajongók 

ne csak egy újabb márkát kapjanak a Facebookon, ha-

nem egy ismerôst, akitôl mindig számíthatnak reakci-

ókra, úgyhogy igen, használjuk ügyfélszolgálatként,  

ha nem is hagyományos módon.

  a saját – tehát a cég tulajdonában álló – internetes 
felületeiken próbálnak-e közösséget építeni? 
Jelenleg a közösségépítést az erre specializálódott 

felületeken végezzük, a weboldalak ehhez a törekvé-

sünkhöz az érdekes, izgalmas és naprakész tartalma-

kat szolgáltatják.

  Használnak-e a Facebookon kívül más közösségi 
oldalakat is?
A twitter a voice idején nagy elôrelépést jelentett, ez  

a fajta közösségi kommunikáció a hazai kereskedelmi 

tévék történetében úttörônek mondható. A mûsor ide-

jén a hangsúly a hangulatkeltésen, a helyszíni élmé-

nyek real-time adaptálásán volt, míg Facebookon igye-

keztünk a produkciónak egy olyan online lábat adni, 

amelyben az alapvetô közösségi igényeket szolgáltuk 

ki. Az említett kettôn kívül egyre komolyabban szeret-

nénk nyitni a közvélemény által alulpozícionált Goog-

le+ felé is. kacsintgatunk a Pinterest, az Instagram és  

a tumblr felé is, de hogy ezeket mire használjuk, az 

még  a jövô zenéje.

  Használták-e a supertV2 bevezetô kampányában 
a Facebookot, és hogyan?
Az új csatorna indítását megelôzôen itt csöpögtettünk 

információkat az érdeklôdôk számára. egy weboldal 

erre kevésbé lett volna alkalmas. Az indulás környékén 

sokan érdeklôdtek a supertv2 elérhetôségérôl, a ká-

belszolgáltató-partnerekkel kapcsolatban, így ügyfél-

szolgálatként remekül mûködött ez a felület.

  létezik-e kôbe vésett social media stratégiájuk? 
Mennyire nevezné tudatosnak a cég e tevékenysé-
gét? Vannak-e konkrét elérendô célok?
A közösségi média maga szinte percrôl percre változik, 

így elôre tervezni nagyon nehéz bármit is. A Facebook-

nál pl. bármelyik nap gondolnak egyet, és úgy átala-

kítják a felületet, a szolgáltatásokat, hogy az minden 

addigi tevékenységünket átírhatja. ennek ellenére tu-

datosan követjük a trendeket, nagyon jó kapcsolatunk 

van a Facebook hazai kereskedelmi képviseletét ellátó 

thinkdigitallal. céljaink között pedig nem csak pusztán 

a like-ok számának növelése szerepel, szeretnénk, ha 

a hozzánk kötôdô rajongók aktívan közelítenék meg 

márkáinkat. A voice esetében az ún. „talk about this” 

érték sokszor meghaladta az oldal like-jainak számát, 

ami különösen erôs kötôdést jelent a mûsorhoz. Más 

mûsoroldalaink esetében is 30-50% körül mozog ez az 

érték, azaz aktív közösséggel rendelkezünk.

  egy 1-tôl 10-ig terjedô skálán mennyire nevezné 
aktívnak Facebook oldalaikat?
ez az adott oldaltól függ, de általánosságban 6-8 kör-

nyékére lôhetnénk be. ez állandóan változik a mû-

sorkínálattól függôen is. A mi oldalunkról az aktivitás 

egyenletes, megpróbáljuk szinten tartani a felhaszná-

lók érdeklôdését akkor is, amikor éppen nem fut pél-

dául a voice. Javítani lehet, és kell is. Folyamatosan 

keressük és teszteljük a rendhagyó Facebook megol-

dásokat.

  Várhatók-e változások a jövôben a közösségi  
médiahasználatuk terén?
Mint korábban említettem, maga az egész terület  

folyamatosan változik, így biztosan várhatóak.

„Igyekszünk úgy  
beépíteni az üzleti  
témájú tartalmakat  
üzeneteink közé, hogy 
azok egyaránt legyenek 
szórakoztatóak a fel-
használók, és kielégítôek 
a partnerek számára”

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.mediainfo.hu/forum


28 |  @M  |   2013. január – Február

M
É

D
IA

fokasz.oresztesz@mediainfo.hu 

a téma a lényeg
nem próbál mindenkit megszólítani a Facebookon az origo.hu, ezért inkább az egyes rovatokra, egyedi 
tematikákra helyezik a hangsúlyt. az iWiW-et már lenyomta a fiatalabb, ámde jóval nagyobbra nôtt testvér, 
még sincs ok siratásra – véli kozári istván kereskedelmi és marketing igazgató.

 elsôre azt gondolná az ember, hogy piacvezetô 
hírportálként az origo.hu igen intenzíven van jelen a 
közösségi médiában. ehhez képest két posztjuk kö-
zött napok, hetek is eltelnek, követôtáboruk mérete 
eltörpül egyes versenytársakéhoz képest. eközben 
egy-egy anyagukat akár több százan is „ajánlhat-
ják” a Facebookon, tehát a dolog még „magától” is 
mûködik valamennyire. Mi az oka annak, hogy nem 
nyomulnak jobban a közösségi site-on?
A közösségi médiában való jelenlétre ugyanúgy az 

elérni kívánt célt kell meghatározni, mint bármely 

más médiakampány esetén. Piacvezetôként a közös-

ségi kommunikációs stratégiánkban mi nem magára 

az [origo]-ra helyezzük a hangsúlyt, hanem az [origo] 

rovataira, egyedi tematikájára és ezek közül is elsôsor-

ban azon tartalmakra, melyek közönsége aktivizálható 

ezen platformon. Legutóbbi kampányunk üzenete is 

pontosan az, hogy az [origo] tartalma sokszínû, témái 

szerteágazóak.

Az [origo] filmklub - az egyik legaktívabb portfólió-

márkánk a közösségi médiában - kiválóan osztja meg 

a felhasznált tartalmakat a rovat és a közösségi oldalak 

között, ezzel fenntartva a folyamatos érdeklôdést.

természetesen folyamatosan figyeljük az [origo]-ra 

kikerülô cikkek „ajánlásait”, hiszen remek visszajelzés 

magáról a tartalomról, a címérôl, idôzítésérôl, kedvelt-

ségérôl.

 az origo furcsa helyzetben van az iWiW miatt. 
Próbálják még saját felületüket elônyben részesíteni 
a Facebookkal szemben? egyáltalán: hogy áll most 
az iWiW? Várhatók-e újdonságok, esetleg a Myspa-
ce-éhez vagy a Friendsteréhez hasonló újjászületés?
egy ilyen méretû és technológiai háttérrel rendelkezô 

globális szereplô értelemszerûen megváltoztatja a lo-

kális versenytárs piaci szerepét és stratégiáját. Az iWiW 

felhasználók összetételükben és aktivitásukban is vál-

toztak az elmúlt két évben.  Azt tapasztaltuk, hogy egy-

egy jól tervezett kampány meglepôen sikeres ered-

ményeket produkál, amirôl be is számoltunk a Ford 

kampánya kapcsán.

Az iWiW-en elsôsorban nagy méretû, látványos display 

megjelenések hozzák a legjobb eredményeket, és az 

affinis célcsoportokon, mint a tradicionális értékrend-

del bíró, 35 év feletti nôk célcsoportja, továbbra is je-

lentôs elérést tud felmutatni. naponta akár 300 ezer 

felhasználó is megfordul rajta.
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 nagyjából mekkora az origo.hu, illetve a cégcso-
porthoz tartozó többi weboldal összesített elérése,  
s ennek mekkora hányada érkezik közösségi oldalak-
ról? Figyelik-e egyáltalán ezt a mutatót?
Havonta 3,6 millió 15 év feletti hazai internetezôt érünk 

el, ez a célcsoport 83%-a. A portfólió egészére nézve 

nem vizsgáljuk, hogy ennek a látogatószámnak hánya-

da érkezik közösségi oldalról, ez elsôsorban a közös-

ségi médiában aktív márkák esetében releváns kérdés.

 Mennyire érzi igaznak azt a kijelentést, hogy  
a kö zösségi média Magyarországon tulajdonképpen 
a Facebookkal egyenlô? Mennyire tarolta le a piacot?
Mi az oka annak, hogy bizonyos jelek szerint a koráb-
ban indult, a helyi viszonyokat elvileg jobban ismerô 
iWiW-et is állva hagyhatta?
Jelenleg valóban elmondható, hogy a Facebookról 

oldalanként és tartalmanként eltérô arányú forgalom 

érkezik.  Az elsöprô itthoni sikerét összevetni a hazai 

keretek között gazdálkodó iWiW-vel nem célunk. Az 

persze megint más kérdés, hogy vajon marad-e és ha 

marad, akkor meddig ez a Facebook iránti érdeklôdés, 

illetve a reklámpiaci szerepével kapcsolatban talán  

a korábban látható hype mára csendesült. Maga a com-

munity marketing még fejlôdôben van, még meg kell 

tanulni eldönteni, hogy egy üzenet célba juttatásához 

a nagy méretû felhasználói bázis a megoldás, vagy in-

kább a kisebb, de annál lojálisabb, annál könnyebben 

aktivizálható közösség felé kell fordulni. Ilyen, szûk 

szegmensben véleményvezérként pozícionált márkát 

is indítottunk nemrégiben a portfólióban az investor.hu 

vagy az rcko.fm esetében.

 Futtatnak-e fizetett kampányokat a közösségi  
oldalakon?

nem tervezünk ilyen kampányokat a jövôben, a marke-

ting kommunikációs stratégiánkban a közösségi média 

kimondottan a tartalomterjesztésrôl szól és azon ke-

resztül az olvasóbázis építésére, mozgatására.

 a cégüknél, illetve az egyes szerkesztôségeknél 
ki foglalkozik a facebookos jelenléttel?
szerkesztôségünkben az adott rovat vagy temati-

ka gazdája az, aki felügyeli és kezeli a napi aktivitást, 

azonban a kommunikációra vonatkozó alapelvek és irá-

nyok elôzetesen egyeztetve vannak. A közösségi mé-

dia ugyanúgy a tartalom terjesztésének a terepe, mint 

maga a tartalomszolgáltatás, ezért az adott tartalom 

készítôje tud itt is a leghitelesebben megszólalni, moz-

gósítani. ô tudja a legjobban eldönteni, mely téma ke-

rüljön publikálásra ezen a platformon vagy akár csak itt.

 a lifenetwork Facebook-oldala minden tekintet-
ben sokkal aktívabb, mint az origo.hu-é. Fontosabb 
ez egy tévécsatorna, mint egy hírportál esetében?
A Lifenetwork és az Ozonenetwork tv csatornáink is  

fiatal márkáink, ráadásul nem nagy kereskedelmi csa-

tornák tagjaiként születtek meg. kábeltelevízióként  

nem feltétlenül az alapcsomagok részei, így szük-

ségszerû minden lehetôséget megragadni a márkák 

és az általuk feldolgozott témák népszerûsítésére, az 

ismeretség növelésére. A Lifenetwork célközönsége: 

fiatalabb városi nôk és tematikái: egészség, életmód, 

wellness sokkal magasabb közösségi aktivitásra tesz-

nek szert, ezért itt nagyobb erôket fektetünk a közös-

ségi kommunikációba.

Véleménye van? szóljon hozzá!

       „Egy ilyen méretû és technológiai háttérrel rendelkezô  
 globális szereplô értelemszerûen megváltoztatja  
           a lokális versenytárs piaci szerepét és stratégiáját.”

www.mediainfo.hu/forum
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a Facebookon
elsôre fából vaskarikának tûnhet az ötlet, ennek ellenére tény, hogy már 2011 augusztusa óta a televíziós 
nézettségmérésrôl híres nielsen a facebookos kampányok teljesítményét is figyeli, mégpedig ugyanazon 
utatók alapján, mint amiket a tévé esetében is használ.

fokasz.oresztesz@mediainfo.hu 

Véleménye van? szóljon hozzá!

A televízióban az úgynevezett GrP (gross rating point) a kampányok hatékonyságának általánosan elfogadott 

mérôszáma. A rating azt mutatja meg, hogy az egyes szpotok a célcsoport hány százalékát érték el, a GrP pedig 

ezen ratingek összege.

A médiakutató cég célja, hogy ügyfeleinek a kampányaik összteljesítményérôl adhasson képet, ezért a nielsen 

Online campaign rating nevû szolgáltatás keretében a szpotok tévés nézettségét kiegészítik a weben és a Face-

bookon mért adatokkal, méghozzá összevethetô, összeadható módon.

Jelenleg az internetes reklámok hatékonyságának mérésére többnyire a megjelenésszámot vagy az átkattin-

tási arányt használják, amelyekrôl azonban több felmérés is kimutatta már, hogy alig van közük a konverzióhoz, 

ráadásul a többi platform mutatóival teljesen összehasonlíthatatlanok. ezen is változtathat a nielsen módszere, 

amely idôvel ugyanolyan mérési „valutává” válhat a weben, mint médiakutató által szolgáltatott televíziós adatok 

– s amelyet azóta számos online videóplatformra is kiterjesztettek.

Hasonló szolgáltatást indított egyébként a nielsen egyik vetélytársa, a comscore is. Az ô megoldásuk arra való, 

hogy a nagy márkák követhessék,  hányan tekintik meg termékeiket vagy lépnek azokkal interakcióba a közösségi 

oldalon. A szolgáltatás arra is használható, hogy megfigyeljék: a felhasználók mit osztanak meg a cégekrôl, s így 

kiderüljön,  azok mennyire használják hatékonyan a felületet.

A nielsen egyébként azóta a socialGuide nevû termékét is útjára indította, mellyel a tévés tartalmakról való 

twitteres eszmecsere figyelhetô meg, mennyiségi és minôségi szempontból egyaránt, akár real time, tehát már  

a mûsorok futása közben.

Az efféle szolgáltatásokra azért van szükség, mert egyre gyakoribb jelenség a párhuzamos képernyôhasználat, 

vagyis az, amikor a nézôk tévézés közben egyéb eszközeiken a televíziós tartalmakhoz kapcsolódó tevékenysé-

geket végeznek – jellemzôen a közösségi oldalakon.

e mérések segítségével finomhangolhatók a reklámkampányok és a mûsorstruktúrák, illetve erôsebb kötôdés 

alakulhat ki a csatornák és a nézôk között, fôleg, ha a képernyôn is bátorítják a közösségi részvételt.

www.mediainfo.hu/forum
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Nielsen Közönségmérés 
Magyarország 

A Nielsen a fogyasztók 
médiahasználatáról és vásárlásairól 
információkat, valamint ismereteket 
szolgáltató globális vállalat. 
 
További információ:  
www.nielsenkozonsegmeres.hu 
E-mail cím: 
services@nielsenkozonsegmeres.hu 
Telefonszám: + 36 1 461 7050 

Kiterjesztett  
Képernyőmérés 
 
Extended Screen  
Measurement 
 

www.nielsenkozonsegmeres.hu
www.nielsenkozonsegmeres.hu
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Ha közösségi médiáról van szó, csak az organikus növekedésben hisz Maróy krisztina, a glamour  
fôszerkesztôje, aki szerint sok szempontból nem szerencsés a print és az online tartalom egy kalap alá  
vétele.

 Mi a pontos munkamegosztás a glamour nyomta-
tott és online változatának szerkesztôsége között?
A glamouronline.hu elindulásának a kezdetétôl arra 

törekedtem, hogy ez a kettô egy legyen. Persze nem 

állítom, hogy könnyû a printen szocializálódott szer-

kesztôket rábírni egy teljesen más szemléletmódra, és 

hogy minden tökéletesen mutat innen oda, onnan ide, 

de volt már egy-két eset, amikor azt gondoltam: ez egy 

tökéletesen végrehajtott, modern kommunikáció. nagy 

út áll mögöttünk, és azt hiszem, nem sok van hátra ad-

dig, amíg egy teljesen egységesen mûködô szervezet-

ben dolgozhatunk.

 a nyomtatott lapba kerülô tartalmak megjelen-
nek-e az interneten, s így akár a közösségi oldalakon 
is?
teljesen különálló, sok-sok ponton egymáshoz csatla-

kozó tartalmat generálunk a magazinba és a glamou-

ronline.hu-ra. sok okból nem szerencsés a kétfajta 

kommunikáció egy kalap alá vétele. Az egyik lapozgatá-

sa a „csak én és a magazinom” pillanat, a másikon való 

klikkelgetés a „hárman beszélnek hozzám, de azért is 

elolvasom” pillanat. A közösségi oldalakat, a Faceboo-

kot, a twittert természetesen használjuk az online tar-

talmunk ajánlására, de önálló tartalmat is generálunk 

mindkettôre, sôt, értelemszerûen a fotóblogokra szin-

tén önálló tartalomra van szükség.

 tapasztalatuk szerint a magazinos tartalmak ho-
gyan teljesítenek a közösségi oldalakon? 
nekünk jók a tapasztalataink. tartalomgenerálásra is 

fel tudjuk használni a közösségi oldalakon posztolt cik-

keinkre jövô reakciókat. Persze ma minden a Facebook-

ról szól, de én mégis azt gondolom, hogy ez csak egy 

periódus, mi már a következôt korszakra készülünk.

 kapnak-e útmutatást, esetleg önszorgalomból 
ellesnek-e fogásokat a közösségi felületek kezelésé-
vel kapcsolatban nemzetközi nagytestvérüktôl?
ez az a mûfaj, amiben mindenki együtt tanul. nem 

gondolom, hogy bármiben hátrébb állnánk náluk, és ez 

a kommunikáció történetében azt hiszem forradalmi 

helyzet. egy nagyon fontos dolog van: bár itt minden 

virtuális, a trükkök akkor sem építik a kommunikációt és 

a márkát. Értem ez alatt azokat az eszközöket, amikkel 

egy-egy márkának hirtelen nagyon sok követôt lehet 

generálni. De minek? Azok becsapott, félrevezetett kö-

vetôk lesznek, és spamként élik majd meg a tartalmat, 

amin mi éjjel-nappal gürizünk. Én az organikus, ôszinte 

dolgokban hiszek, és bár itt minden digitális, a digitális 

eszközök mögött élô emberek vannak. egyelôre.

 a like-olások öncélú gyûjtögetésén túl mi a céljuk 
a közösségi média jelenléttel?
nem gyûjtünk likokat öncélúan, épp az imént említett 
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fokasz.oresztesz@mediainfo.hu 
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okokból. sôt, hiányzik nekünk a dislike gomb is, nem 

értem a Facebook miért nem fejleszt már egyet. A cél 

nem maga a kommunikáció. A kommunikációban a kö-

zösségi oldal csak egy eszköz a kapcsolattartásra és 

mint ilyen, ugyanaz a célunk vele, mint a magazinnal: 

szórakoztatni szeretnénk a divat és a szépségápolás 

iránt érdeklôdô fiatal nôket.

 a Facebookon kívül a twitteren is jelen vannak, 
sôt, meglehetôsen aktív a profiljuk. ottani aktivitása-
ikat hogyan értékelné? követôik száma a facebookos 
rajongókéhoz képest eltörpül – baj ez?
Magyarországon nem olyan népszerû még ez az 

egyébként fantasztikus platform. Itt hamarabb lehet 

értesülni arról, hogy kitört egy háború, vagy az ország 

másik felén esik a hó, mint az egyéb, több lépcsôn ke-

resztül haladó kommunikációs csatornákon. Pluszban 

roppant liberális (éppúgy, mint az Instagram), bárkit 

követhetsz, és téged is bárki követhet. A GLAMOur 

Women of the Year 2013-as gáláján március 21-én este 

például élô twitterfalon is olvashatóak lesznek a csiri-

pek a gálával kapcsolatban. Így a vendégeink maguk is 

élôben tudósíthatnak az eseményrôl.

 Meglátása szerint mennyiben kell máshogyan ke-
zelni a kétféle felületet? a témák között jelentôs át-
fedést veszek észre.
többféleképpen lehet használni. Lehet csak újraposz-

tolni a Facebookon lévô tartalmat, és lehet önálló tar-

talmat generálni. esetünkben ez attól függ, épp meny-

nyi idônk van.

 glamour-napok akciójuk website-jukon külön fe-
lületet kapott, a közösségi oldalakon viszont nem. 
ennek ellenére hivatalos Facebook- vagy akár twit-
ter-oldalaikon nyilván népszerûsítik ezt az akciót is. 
Mik a tapasztalataik ezzel kapcsolatban? Más terü-
leten használják-e efféle reklámra, promócióra a kö-
zösségi médiát?
nem célunk, hogy a glamouronline.hu forgalmát átvi-

gyük a közösségi média platformjaira. Pontosan ennek 

az ellenkezôjére törekszünk, mint valószínûleg min-

denki. Használjuk promócióra a Facebook esemény 

felületét, de mindig azt szeretnénk, hogy a glamou-

ronline.hu egy olyan divatportál legyen, ahol sok-sok 

izgalmas dolog várja a nôket. Éppen ilyen okokból nem 

vásárolunk felületeket sem ezeken az oldalakon, mert 

organikusan szeretnénk növekedni, és olyan nôket aka-

runk elérni, akiket ténylegesen a mi tartalmunk érde-

kel. Most, ebben a nagy kommunikációs zûrzavarban 

talán úgy tûnhet, hogy bárki tud tartalmat „gyártani”, de 

ez csak átmeneti illúzió. A minôségi tartalom után már 

most nagyon sóvárognak az emberek, és igen kevés 

ilyen elérhetô a számunkra. 

„Bár itt minden digitális, a digitális eszközök  
mögött élô emberek vannak. Egyelôre.”

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.mediainfo.hu/forum
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a nyerô
kôkemény gazdasági hírekkel is tekintélyes méretû közösségi követôtábort tudott összegyûjteni a Világgaz-
daság. Hamarosan mobilra optimalizált verzióval jelentkezik a napilap – tudtuk meg Újvári Miklós felelôs 
szerkesztôtôl.

 Pontosan milyen  
a szerkesztôségen be-
lüli viszony/munka - 
  megosztás a Világgaz-
daság nyom  tatott és 
internetes változatá-
nak elô  állítása terén?  
le csapódik-e ez vala-
mi lyen formában  a 
kö  zösségi médiában?
A szerkesztôségi mun-

ka teljesen integráltan 

mûködik – külföldi ta-

pasztalatokból és mûködési modellekbôl tanulva –, 

egyrészt a nyomtatott termékeknél, mivel ez a szer-

kesztôség felelôs a világgazdaság üzleti napilap mel-

lett az As megyék központi oldalaiért, az országos va-

sárnap reggel tartalmáért és a Manager Magazinért is.

Másrészt a világgazdaság és világgazdaság Online 

szerkesztése a két termék profiljának és küldetésének 

megfelelôen kerül tartalomban, idôzítésben, kiadói cé-

lok szerint összehangolásra. Az online szerkesztôség 

szerves része a napi munkának, a lapindító értekezle-

ten a napi online munka is megtervezésre és megszer-

vezésre kerül, a munkafolyamatok ütemezése - print és 

online anyagleadások, posztolások, stb. - összehangol-

tan mûködik a heti szerkesztô irányításával.

 a Facebookon konkrétan a Világgazdaság online  
van jelen, tehát hangsúlyosan az online, és nem  
a print brand. tudatos koncepció eredménye ez?
eddig úgy építettük fel a stratégiánkat, hogy az olvasók 

tudják, a világgazdaság Online-on friss, aktuális, rövid, 

napon belüli híreket kapnak, melyeket a nyomtatott 

termékben egyéb, exkluzív printes tartalmak mellett 

részletesen feldolgozunk. Hamarosan mobileszközre 

optimalizált online formátuma is elérhetô lesz. A Face-

book elsôsorban egy csatorna, eszköz további olvasók 

eléréshez, az online cikkek olvasottságához kíván hoz-

zájárulni, és csak áttételesen népszerûsíti a brandet. 

 a közösségi oldalon megjelenô tartalmaikon tör-
ténô interakciók számával mennyire elégedett? cél 
az, hogy reagáljanak az olvasók, vagy elég, ha olvas-
nak?
A világgazdaság, mint médium, alapvetôen objektív, 

tényszerû közlésre törekszik üzleti, vállalati és gazda-

sági vonatkozású hírek kapcsán, nem provokatív, meg-

mondó fórum, így a hozzászólások és viták generálása 

nem célja.

A közösségi portálokat keresôoptimalizálás miatt is 

érde mes lehet használni, elsôdleges várakozásunk, 

hogy az Fb regisztráltak lájkolják is az anyagokat, vagy 

megosszák. A közösségi oldalon való megjelenésünket 

szeretnénk fokozni, hiszen látszik, hogy egyre többen 

használják ezeket a portálokat. Fontos figyelni arra, 

hogy milyen irányba megy éppen a közösségimédia-

piac. néhány éve még mindenki az iWiW-et tekintette  

a legfontosabb közösségi portálnak, de fontos volt idô-

ben felismerni, hogy a Facebook életgörbéje is hol tart, 

egyelôre érdemes vele foglalkozni.

 a szerkesztôség igen aktív a Facebookon, napi 
szinten jó pár cikket kiposztolnak erre a felületre. 
internetes olvasóik mekkora hányada származik in-
nen? átszivárognak-e ôk a napilaphoz is? egyáltalán 
mekkora az átfedés print és online olvasótáboruk kö-
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Fenntarthatóság, 
Fenntartásokkal
Mind több cég tûzi zászlajára a fenntarthatóságot, sôt, egyre több olyan márka van, amely nem is annyira 
arról beszél, hogy ô mit tesz a fenntartható mûködés érdekében, hanem rögtön tanácsokat osztogat a fog-
yasztóknak, hogyan kellene viselkedniük. Pedig, mint az körkérdésünkbôl kiderül, a márkatulajdonosoknak 
elôször a maguk háza táján kellene söprögetniük. a cégek egyik fele sokat tesz a fenntarthatóságért, de 
„elfelejt” beszélni róla, míg mások sokat kommunikálnak, de keveset tesznek. elsô körben a „sustainability” 
fogalmat sem ártana tartalommal megtölteni. ehhez még sokat kell a szakmának beszélgetnie. íme, egy 
hozzájárulás a magunk részérôl ezen összeállítás formájában.
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zött? cél-e új olvasók bevonzása, lapvásárlóvá/elô-
fizetôvé tétele, akár a fiatalabb generációból?
egyre több olvasónk látogat hozzánk a Facebookról, 

az arány folyamatosan nô (a pontos adat nem nyilvá-

nos). sokan úgy gondolják, hogy a közösségi oldalakon 

könnyedebb témákat szeretnek olvasni a rajongók, de 

az érdeklôdôk között számos vállalkozó, közgazdász, 

bróker és elemzô van, akik szeretnek mélyebb makro-

gazdasági és pénzügyi cikkeket is olvasni. törekszünk 

arra, hogy minden olvasó megtalálja a számára érdekes 

tartalmakat. Az utóbbi idôszakban már az olvasottság 

több százalékát is képesek generálni a közösségi por-

tálok.

Úgy látjuk, hogy a fiatalabbak az online médiát köve-

tik leginkább, hiszen a legtöbben már ilyen portálokon 

nôttek fel. ugyanakkor örömteli, hogy a fiatalabb kor-

osztályból is olvassák az újságot. 

A print és az online olvasottság között a kutatások sze-

rint viszonylag alacsony az átfedés, de látszik, hogyha 

a printben a világgazdaság Online-on megjelent cikkre 

hivatkozunk, akkor az kiolvasható az olvasottsági ada-

tokból is.

Az online olvasókból több esetben is csatlakoztak az 

elôfizetôi táborunkhoz, mind nyomtatott és egyre töb-

ben a digitális kiadásunkhoz, melyet az elôfizetési stra-

tégiánkban is erôsítünk.

 Milyen típusú anyagok a „legmenôbbek” a Face-
bookon? ugyanazok-e ezek, mint amelyekre a portá-
lon is a legtöbben kattintanak?
A Facebookon azért inkább a széles rétegeket érintô 

anyagok a legolvasottabbak, míg a portálon sokszor 

hardcore pénzügyi vagy makrogazdasági adatokat ol-

vasnak a látogatók. este még sokan használják a kö-

zösségi portált, miközben a híreket már csak kevésbé 

figyelik, így ebbôl azt a következtetést vontuk le, hogy 

érdemes egyes esetekben este is aktívan használni  

a közösségi portálokat.

 Website-jukon twitteres felületüket is hirdetik, 
ahol – legalábbis magyar viszonylatban – szintén je-
lentékeny követôbázist építettek ki. november óta 
azonban nem frissült a profil. Mi az oka ennek?
A twitter eddigi magyarországi elterjedtsége nem volt 

magas, ezért kevés energiát fektettünk ebbe, a jelen-

legi mûködésünk és üzleti céljaink szerint nem látunk 

benne releváns potenciált.

        „Örömteli, hogy a fiatalabb korosztályból is     
                                    olvassák az újságot”

Véleménye van? szóljon hozzá!
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5. Budapesti

A legelegánsabb magyarországi orosz rendezvény!
A bál, ahol magyarul is beszélnek!

2013. március 9.
InterContinental Budapest Szálloda

Évente egy alkalommal olyan, külsôségeiben is káprázatos, 
tartalmában felejthetetlen társasági estét szervezünk, amely felidézi

a nagy orosz bálok hagyományait – a magyar fôvárosban.
Részletes program és az elmúlt bál képei, videója a honlapokon:

www.oroszbal.hu

Pezsgô, kaviár, orosz négyfogásos gálavacsora.
Vodka, koktélok korlátlan fogyasztással.

Orosz énekesek, orosz és nemzetközi tánczene.
Amatôr táncverseny értékes díjakért.

Ékszerbemutató.
Helyszínen készülô emlékfotó.

Csokoládé- és teakülönlegességek kóstolója.
Rulett, Black Jack.

Mindez és az Áfa is benne van a belépôjegy árában!
Tombolaajándékok – értékes díjakkal!

A belépôjegy ára: 35 000 Ft/fô
Információ és jegyvásárlás:

www.oroszbal.hu
Rózsa PR Ügynökség, 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A

Mobil:+36 30 948 9638, Tel:(+36 1) 413 0745, Fax:(+36 1) 413 1675
E-mail: media@rozsapr.hu

5. Budapesti5. Budapesti5. Budapesti

Orosz Ba’ l 

Hirdetes_215x275_mutacio.indd   1 2013.01.18.   17:16:00
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Facebook:  
a szükséges plusz
egyedüli országos kereskedelmi rádióként a class FM leginkább marketingeszközként használja a Faceboo-
kot, mind a csatorna, mind a mikrofonos kollégák tekintetében. tiszttartó titusz programigazgató elmondta: 
a tartalomfejlesztési fókusz a rádión van, a digitális tér ennek támogatásaként funkcionál, de hozzáadott 
értéket azért nyújtania kell.

 a digitális stratégia szempontjából hogyan érté-
kelhetô, hogy a Morning show-nak több rajongója 
van, mint a class FM hivatalos oldalának? Milyen  
következtetéseket lehet ebbôl levonni?
egy zenei alapú kereskedelmi rádió életében (mint 

amilyen a class FM is) a reggeli mûsor a zászlóshajó. 

ez a felület kapja a legnagyobb figyelmet, ez a leghall-

gatottabb idôsáv. teljesen normális, hogy ez a mûsor  

a legnépszerûbb a digitális közegben is.

 számotokra milyen lehetôségeket rejt magában  
a közösségi média?
számunkra a digitális erôtér egy marketingeszköz. 

A rádió, mûsoraink és mûsorkészítôink ebben a közeg-

ben olyan tartalmakkal tudják megörvendeztetni a hall-

gatókat, ami további impulzusokkal erôsíti azt a szoros 

kötôdést, ami az on air adás kapcsán már kialakult.   

 a céghez tartozó Facebook-oldalakon jól tetten 
érhetô kétfajta törekvés. egyrészt folyamatosan hir-
detitek a különféle mûsorokat és rádiós személyisé-
geket, másrészt a rádiótól független, szórakoztató,  
a követôk figyelmét vélhetôen megragadó tartalmak-
kal próbáljátok aktivizálni a közönséget. a visszajel-
zések alapján mennyire sikerül ez? Mekkora hatása 
van ennek a tevékenységnek akár a hallgatottságra, 
akár a webes látogatottságra? Hiszen nyilván ez – 
és az ebbôl fakadó kereskedelmi siker – kell legyen  
a legvégsô cél.
reális elvárásokat fogalmaztunk meg digitális straté-

giánk megalkotásakor. Jelenleg a márka építése az el-

sôdleges cél. A rádió 2 milliós (rekord) hallgatottsága 

jóval magasabb, mint az online területen minket kö-

vetô felhasználók tábora, de ez így természetes. Ahogy 

azt az elôbb is mondtam, marketingfeladatokat lát el  

a honlapunk, a Facebook-jelenlétünk és minden, amit  

a digitális világban mûvelünk.    

 ki dönt arról, hogy mi kerül ki a Facebookra?  
Van ennek külön felelôse a rádiónál?
Az online és digitális jelenlétünkért dedikált kolléga 

felel. A meghatározott stratégiai irányok mentén, ter-

mészetesen a szükséges szakmai autonómiával viszi  

a napi ügyeket. 

 Melyek az internetes jelenlét irányelvei a cégnél?
Minden megnyilvánulásunknál a rádió brand identitásá-
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ra figyelemmel, olyan tartalmat kell elôállítanunk, ami 

pluszt ad a felhasználónak az on air mûsorhoz képest. 

 a rádiók esetében különösen fontos, hogy a csa-
tornának a mûsorvezetôkön keresztül (is) arcot ad-
janak. az ô személyes márkájuk építésére használ-
játok-e központilag a közösségi médiát? Ôk maguk 
mennyire kapnak szabad kezet saját maguk promó-
tálásában?
ez egy eszköz, amit a profik használnak, a szó jó ér-

telmében kihasználnak saját márkájuk építésére. 

Mûsorvezetôink márkája számukra nagyon fontos, 

ezért az alapvetô irányelvek mentén támogatjuk ôket 

a facebookos kommunikációban. ezt a munkát alap-

vetôen a mikrofonos kollégák maguk végzik.  

 Milyen eszközökkel próbáljátok bevonni  a hall-
gatókat? Hiszen a Facebook egyik legnagyobb vív-
mánya az azonnali visszajelzés lehetôsége.
nem, az azonnali visszajelzés lehetôsége a rádió vív-

mánya.

 tervezitek-e saját weboldalatokat a közösségépí-
tésnek alávetni?
A class FM oldala két éven keresztül közösségi site-

ként mûködött, ezekre az alapokra építettük rá a mos-

tani a corporate site-ot. 

 cél-e vagy inkább eszköz a facebookos követôtá-
bor növelése?
nem a Facebook követôtábor, vagy a like-ok számának 

növelése a célunk, hanem a rádió márkájának állandó 

építése. Az elôbbieket eszközként használjuk egy szer-

teágazó marketing eszköztárban. 

 számotokra a közösségi média inkább reklám-

felület, inkább tartalomterjesztési platform, vagy  
a kettô egyszerre? Mennyi tartalmat kell ahhoz szol-
gáltatni, hogy a tagok a promóciót is „elviseljék”?  
Mi az optimális arány?
A tartalomfejlesztési fókusz nálunk a rádión van, kö-

zösségi jelenlétünk a rádiós tartalmak erôsítését szol-

gálja, a fent kifejtett logikában.  

 a class FM a neo megszûnésével kivételes hely-
zetbe került, egyedüli országos kereskedelmi rádi-
óként lubickolhat a lehetôségekben. ezt a fajta bé-
keidôt akár fejlesztésekre is fel lehetne használni 
– terveztek ilyet? lecsapódhat ebbôl bármi digitális 
fronton?

A class FM és a Morning show addig is kimagaslóan 

piacvezetô pozícióban volt, amíg két országos keres-

kedelmi rádió volt az éterben. Most, amikor „egyedül” 

vagyunk, átléptük a kétmilliós álomhatárt. ez azon-

ban nem menne, ha az általunk kínált rádiós tartalom 

nem volna vonzó. tudatosan építkeztünk, és örülünk 

a sikernek, de a kollégáink azon dolgoznak, hogy min-

den pillanatban megszolgálják a hallgatók bizalmát.  

A megváltozott környezetben nem fogjuk a stratégián-

kat érdemben megváltoztatni, a digitális területen sem.  

 cél-e a Facebookon is a piacvezetô pozíció meg-
szerzése? Hogyan definiálható ez?
tovább fogjuk erôsíteni a Facebook pozíciónkat, de 

nem a számok, hanem a minôség az elsôdleges szá-

munkra.

„Nem a számok, hanem a minôség az elsôdleges           
                                                           számunkra.”

Véleménye van? szóljon hozzá!
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„izgalmas lenne egyszer 
egymilliárd embernek beköszönni 
a reggeli adásban”
a juventusnál nincs önreklám, facebookos felületeiket a weboldal felé becélzott ugródeszkának használják, 
s érdekes tartalmat igyekeznek közvetíteni rajtuk. intenzíven igyekeznek tartani a kapcsolatot a rajongókkal 
– mondta el lapunknak Door tamás vezérigazgató.

 a rádió bô 17 ezres rajongótáborral rendelkezik 
a Facebookon. ez – mondjuk az átlagos napi hallga-
tottsághoz viszonyítva – sok, kevés vagy éppen meg-
felelô?
A Juventus rádió oldalon valóban bô 17 ezres tá-

bor van, azonban létezik külön Juventus reggel ol-

dal, illetve pár száz követôje van a budapesti Arcok c. 

mûsorunknak is, amelynek a szerkesztôje, Fehér Mari-

ann éppen a napokban kapta meg az igen rangos saj-

tódíjat a szóvivôk Országos egyesületétôl. A három ol-

dalnak mar összesen több mint 25 ezer rajongója van, 

ami a napi hallgatószám mintegy egytizede. ez a cso-

port úgy alakult, hogy igazából nem kértük ôket, hogy 

legyenek részesei az eseményeknek, nem csináltunk 

keresztpromót. nem kerestük tudatosan a tagokat, így 

ez a szám szerintem jónak mondható.

  a Facebook-oldalt böngészve feltûnt, hogy – leg-
alábbis más piaci szereplôkkel összevetve – viszony-
lag kevés az „önreklám”, sok viszont az érdekes em-
bereket bemutató, esetenként a saját tartalmatokhoz 
csak lazábban kapcsolódó, felületeitekrôl elvezetô 

bejegyzés. Milyen megfontolások állnak e mögött?
Az oldalt valóban azért nyitottuk meg, mert éreztük, 

hogy jelen kell lennünk a social mediaban. A tudatos 

tartalommenedzsment csak par hete indult el. A Face-

book oldalunkat elsôsorban ugródeszkának használjuk 

a weboldalunkhoz, amelyen szinten az elmúlt hetek-

ben egyre több hasznos es érdekes tartalom, mindene-

kelôtt video tartalmak indultak el. Minimális saját pro-

móciós tartalmat találnak rajta a látogatók, ez tudatos. 

A Facebook-oldalon inkább csak a címek vagy a leadek 

jelennek meg, a teljes tartalom a juventus.hu-n talál-

ható. továbbra is azt tartjuk elsôdleges digitális plat-

formnak. 

 csak organikusan építitek a rajongótábort, vagy 
fizetett kampányokkal is operáltok?
A tavalyi evet „elvitték” a frekvenciaváltással kapcsola-

tos feladatok, nem maradt energia arra, hogy tudatosan 

építsük fel a rajongótábort. De mivel az a projekt sikere-

sen lezárult, az idei évben egyik elsôdleges feladatunk, 

hogy erôsítsük a digitális jelenlétünket, és elérjünk egy 

biztos es eladható napi látogatószámot a weboldalon. 

ebben a stratégiában kap jelentôs szerepet a Facebook. 

 Van-e átgondolt, kidolgozott, egységes Facebook 
stratégiátok? egy juventus típusú adónál mennyire 
jut idô, energia a felület mûködtetésére?
nagyon fontosnak tartjuk a profi tartalommenedzs-

mentet, de ezzel olyan embernek kell foglalkozni, 

aki a technikai részt is érti. ezért is vettük fel nemrég 

vastagh zsoltot (zsoc), aki annak idején a neónál 

dolgozott, és aki mind technikailag, mind digitális tar-

talom szempontból foglalkozik a Facebook-, illetve  
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Véleménye van? szóljon hozzá!

a weboldalunkkal. A két terület összefügg, jó példa 

 erre a valentin napi promóciónk, amikor egy idôben 

négy különbözô helyszínre települtünk ki. ezt a négy 

helyszint nem csak hangban, de keppel is összekapcsol-

tuk, így a hallgatók nézôvé válhattak, és folyamatosan 

tudták követni az élô videoközvetítést mind a négy hely-

színrôl. Február 14-en reggel közel 500 egyedi nézô kö-

vette az adást. A közvetítés beharangozásában es pro-

móciójában kihasználtuk a Facebook-oldalainkat, de  

a tartalom már a weboldalon jelent meg. 

 létezik-e valamiféle „végsô cél” a facebookos je-
lenléttel, vagy „csak” muszájból csináljátok inkább?
Úgy gondolkodunk, hogy minél több embert tudunk 

megszólítani, minél több platformon, annál több hall-

gatónk lesz. ráadásul az adás egyre interaktívabb, és 

ehhez szükségünk van az oldalakra. A Juventus reg-

gel indulózenéjét például mar a hallgatókra bízzuk.  

A Facebookon, illetve a weboldalunkon kérhetik ked-

venc napindító zenéjüket, amivel másnap indul az 

adás. konkrét végsô cél nincs, hiszen egy rendkívül 

gyorsan fejlôdô területrôl beszélünk, tudjuk, hogy mit 

szeretnénk, de elôre csak pár mérföldkövet határozunk 

meg, de akár ezek is változhatnak a rajongótábor reak-

ciói alapján. 

 a Facebookon elvben 1 milliárdnál is több ember 
szólítható meg globális szinten, de Magyarországon 
is több millióan használják rendszeresen a site-ot. 
célotok-e a minél nagyobb elérés, vagy inkább csak 
meglévô közönségeteket próbáljátok kiszolgálni  
ezen a felületen is? kimerészkedtek-e a határokon 
túlra?

Izgalmas lenne egyszer mond-

juk egymilliárd embernek bekö-

szönni a reggeli adásban, de nem 

hiszem, hogy ezt valaha meg 

tudjuk tenni. nekünk továbbra 

is az elsôdleges célcsoportot a 

budapesti 30 év fölötti felnôttek 

adják, akiknek van mar saját havi 

keresetük. célunk, hogy a lehetô 

leghatékonyabban elérjük ôket. 

készülünk egy nagy kampánnyal, 

amiben mar konkrét szerepet kap-

nak majd a digitális felületeink. 

beszéljünk majd utána is, és el-

mondom a tapasztalatainkat...

 így legyen. Mennyire tartjá-
tok számon, hogy kik  like-olnak 
benneteket? ismeritek a use-
reiteket? kik ôk? Használjátok 

késôbb tudatosan ezeket az adatokat? Mire, hogyan?
természetesen figyeljük ôket, foglalkozunk velük, és 

tudjuk, hogy körülbelül kicsodák ôk. ez az egyik nagy 

haszna a Facebook-jelenlétnek. „rajonganak értünk”, 

ezért be tudjuk vonni ôket a folyamatokba, ki tudjuk 

kérni a véleményüket, megszólíthatjuk ôket, és szeren-

csére mivel a rádió továbbra is a legbarátságosabb mé-

dium (tns - 2012.01), úgy beszélgetnek velünk, mint  

a régi jó barátjukkal.

„A teljes tartalom a juventus.hu-n található, továbbra is 
azt tartjuk elsôdleges digitális platformnak”
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ott lenni, 
ahol az olVasók
az ország egyik legnagyobb hírportáljaként a Facebookon is igen szép eredményeket tud felmutatni a HVg.
hu. releváns tartalomról, közösségépítésrôl, szegmentációról beszélt lapunknak kékesi Zsuzsa online  
divízióvezetô, aki szerint a papír is átmenthetô az internetre.

 Pontosan mi 
a feladata a HVg 
on line divízióve-
zetôjeként?
A HvG kifejezetten 

digitális termékei-

nek az üzletfejlesz-

tési, tartalomfej-

lesztési feladatait 

koordinálom. tehát 

praktikusan a portá-

lok és azok minden-

féle verziói tartoz-

nak hozzám.

 Milyen internetes felületek tartoznak a kiadóhoz?
vannak az eleve digitális termékeink: hvg.hu, adozona.

hu, eduline.hu, illetve a jobline.hu. ezen kívül vannak 

még idôszakos oldalaink, mint  például a goldenblog.

hu, illetve a print és egyéb termékeinkhez tartoznak 

online felületek, pl. HvG könyvek vagy a HvG szemi-

náriumok. 

 a Facebookon a HVg kulcsszóra keresve hat, a ki-
adóhoz elsô ránézésre is kötôdô oldalt találni, ezek 
közül népszerûségben maga a HVg magaslik ki csak-
nem 100 ezer követôvel. Mennyire tudatos tervezés 
eredménye ez?
A HvG.hu-val évek óta tudatosan építjük a faceboo-

kos közösségünket. Az elsô pillanattól kezdve azt a 

lehetôséget láttuk benne, hogy személyes kapcsolat 

alakulhat ki az olvasókkal, és nem egy névtelen töme-

get kell elképzelnünk magunk elôtt, amikor újságot 

írunk. ugyanakkor azért is fontos ott lennünk a Face-

bookon, mert az olvasóink is ott élik online életük egy 

részét. Úgy gondoljuk, az a helyes stratégia, ha mi is ott 

vagyunk, ahol az olvasók, ha azzal foglalkozunk, ami 

ôket érdekli. természetesen üzletileg is fontos nekünk  

a jelenlét, mivel a napi forgalmunknak mára jelentôs 

hányada érkezik a Facebookon megosztott cikkekre.

 a többi oldallal mik a céljaik? Mekkora az átfedés 
a közönségek között?
Hírfogyasztási szempontból nagyon különbözôek az 

emberek. van, akit nem érdekel a politika, de például 

érdeklik az It-s hírek. nekik nem a központi HvG oldal 

fogja a legrelevánsabb anyagokat kínálni a Facebookon. 

Olyan is akad, akit kifejezetten a politikai vélemény cik-

kek érdekelnek, ôk a nyüzsi rovatunk Facebook olda-

lát fogják értékesnek találni. Pont úgy próbáljuk téma 

alapján kínálni a tartalmainkat, mint például egy rss 

feedben vagy a mobil alkalmazásainknál az alertekkel. 

nem elemeztük mélységében az átfedést az oldalak 

között, hiszen a stratégiából az is következik, hogy nem 

rontják egymás hatékonyságát ezek az oldalak, vagyis 

nem gond az sem, ha átfedés van.

 Miért van külön Facebook-oldala például a HVg 
tech-nek?
Ahogy írtam, a technológia iránt érdeklôdôk itt szûrten 

kapnak tartalmakat, nem keveredik össze a politikával 

vagy a gazdasági hírekkel. 

De van még a nyüzsi oldal is, illetve a nagyítás, ami  

a fotó rovatunké, vagy van például a Goldenblognak is 

saját Facebook-oldala.

 a digitális kiadványok terén is úttörô szerepet vál-
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laltak a DHVg megalkotásá-
val, ez azonban semmilyen 
formában nem jelenik meg 
a vezetô közösségi oldalon. 
Mi az oka ennek?
A DHvG egy fizetôs termék. 

Promóciós céllal meg szokott 

jelenni néha a Facebookon, 

de ebben az alkalmazásban a 

print lap tartalma jelenik meg, 

a cikkeket nem lehet megosztani, mivel elôfizetés kell 

hozzá, ha valaki el szeretné olvasni. Az pedig, hogy 

„van ez a dolog és mindenki vegye meg”, nem fog nagy 

közösséget kovácsolni önmagában. A digitális elôfize-

tés még sokat fog fejlôdni, változni Magyarországon, 

nemcsak nálunk, hanem minden nagy kiadónál, és lesz 

olyan része, amire érdemes közösséget építeni, de ez 

még odébb van. Az Adózóna oldalunkkal például lét-

rehoztunk az elôfizetôknek egy Facebook-csoportot, 

ahol kérdéseket lehet feltenni, néha mi is kérdezzük 

ôket, illetve egymással is meg tudnak beszélni szakmai 

dolgokat. 

 cél-e a hetilap megjelenítése valamilyen formá-
ban a Facebookon? Hogyan menthetô át a papír a kö-
zösségi médiába?
A HvG page a print lap és a HvG.hu közös oldala. te-

hát igen, megjelenik már most. szerdánként, amikor 

kijön a nyomdából a hetilap, gyakran szoktunk belôle 

ajánlani a facebookos közösségnek is. nálunk a print és  

a Facebook között ott van még köztes rétegnek a HvG.

hu. A printes anyagok felkerülnek a HvG.hu alá, egy 

részüket eleve megnyitjuk, és ingyenesen olvashatók, 

de a lezárt cikkekbôl is szoktunk ajánlani, hiszen ezek 

általában a legizgalmasabb cikkei a lapnak, amiért ér-

demes megvenni.

 a versenytársakhoz képest feltûnôen magas for-
dulatszámon pörögnek a Facebookon, sokszor egy-
mást érik a posztok. tudnak-e olyan olvasókról, akik 
nagyrészt, esetleg kizárólag itt tájékozódnak, s ma-
gukra a kiadványokra esetleg már nem is kattintanak 

tovább? Probléma-e ilyen formában a kannibalizá-
ció?
Olyan nincs, aki nem kattint tovább, ha érdekes cikket 

lát. Azt viszont látjuk, hogy a Facebook szerepe tarta-

lom elôállító-megosztó oldalként egyre nagyobb. Míg 

régebben a híraggregátorokon nézelôdtek az emberek, 

addig ma rengetegen kizárólag a Facebookot használ-

ják tartalmi forrásként. Mindegy, hogy a Facebookon 

elôálló saját tartalomról (fotók, videók, speciális Fa-

cebook mikroblogok) vagy más site-on keletkezô ha-

gyományos tartalomról van szó, sokan úgy látják, hogy 

amirôl a Facebookon beszélnek, az fontos, amirôl nem, 

az nem lényeges. nekünk ez a pörgés inkább pozitív 

hozadékkal jár, minthogy kannibalizálnánk a saját olva-

sótáborunkat vele.

 nemcsak az oldal maga, de a rajongótáboruk is 
igen aktív. Véleménye szerint minek köszönhetô ez? 
Hogyan tudják életben tartani ezt az aktivitást? Hova 
lehet az itt keletkezô figyelmet átcsatornázni irányí-
tani?
szerintem egyrészt annak köszönhetô, hogy nem gé-

piesen rakjuk ki az anyagokat, hanem mindig fûznek 

hozzá a szerkesztôk valami kommentárt, amire érde-

mes reagálniuk az olvasóknak is. Illetve igyekszünk 

odafigyelni rá, hogy a legérdekesebb, ténylegesen  

a Facebookra való cikkeket rakjunk ki, általában olya-

nokat, ami saját anyag, nem terhelünk senkit felesle-

gesen MtI hírekkel, amiket máshol is elolvashat. ennyi,  

más trükk nincs.

„Olyan nincs, aki nem kattint tovább, ha érdekes cikket lát.”

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.mediainfo.hu/forum
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mobillal 
az eladáshelyi sikerért
a goodmills Magyarország Zrt.-hez tartozó nagyi titka sütôipari márka számára készített mobil, instore  
és online elemeket tartalmazó kampányt a Pos services kft. season Promotion divíziója.

A feladat a vásárlásra ösztönzés és az újravásárlás 

generálása volt, egy nem kifejezetten hostess alapú, 

egyedi aktivitással.

A kampánnyal a 30 és 50 közötti nôket célozták meg, 

akik kedvelik, keresik a promóciókat, fogékonyak az 

innovációra, az átlagnál magasabb impulzív-vásárlási 

hajlandósággal rendelkeznek, fontos számukra a csa-

lád, a gondoskodás, a szeretet és a minôség. többnyire 

fô bevásárlók, aktív internetezôk, jelen vannak a közös-

ségi médiában. több mint harmaduk (36%) mobilon is 

netezik.

A fogyasztói insight alapján jött létre  

a süss és nyerj velünk koncepció. Az ak-

tivitás központi eleme egy sMs nyere-

ményjáték. A szakemberek a nyeremény-

játék során használni kívánt platform 

egyszerûsége, széleskörû elérhetôsége 

miatt választották ezt az eszközt. A vásárlók  

a kereskedelmi nyereményjátékoktól elsô-

sorban azt várják, hogy egyszerû mecha-

nizmussal mûködjenek, ne kelljen sok idôt 

eltölteni vele, azonnali visszajelzést kapja-

nak, és nagyobb számú, kisebb nyeremény 

legyen elérhetô a játék során.

A promóció indulását megelôzôen a nye-

remények számával megegyezô „nyerô 

pillanatot” sorsoltak ki. ezekhez – szintén 

sorsolással – hozzárendelték a nyeremé-

nyeket. A promócióban azon vásárlók ve-

hetnek részt, akik a kampány idôtartama 

alatt a bármilyen nagyi titka terméket vá-

sárolnak, és a megadott nem emeltdíjas 

sMs számra elküldik a vásárlást bizonyító 

blokkon található úgynevezett AP kódot 

a vásárlás dátumával és idôpontjával együtt. Ameny-

nyiben sikerült az elôre kisorsolt nyerô idôpontot kö-

vetôen elsôként beküldeni az adatokat, megnyerte az 

adott pillanathoz tartozó nyereményt.

Mindenki, aki részt vesz a játékban, részt vesz a fôdíj-

sorsoláson is, akár nyert a kódjával a nyereményjáték 

során, akár nem. A mechanizmus e megkoronázásával 

nem csorbul a lelkesedés, nem zárnak ki senkit, sôt: 

újabb és újabb vásárlásra ösztönzhetôek a fogyasztó-

kat.

www.pos-services.hu
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A pillanatnyi nyereményeket kisebb értékû, a márká-

hoz köthetô ajándéktárgyakként kell elképzelni, úgy 

mint tortalapát, szilikon kenô ecset, krémharmónika, 

gyorskelesztô tál, gyúró lap, stb. Fônyereménykényt 

már nagyobb értékû ajándékokat, három darab tupper-

ware ajándékcsomagot sorsolnak ki.

A nyereményjáték kommunikációját áruházakban, az 

interneten, mobilon és a Facebookon végzik, a nagyi 

titka hivatalos felületein. Az instore eszközöket (szó-

rólaptartós polczászlókat és polckártyákat) március 

1. és 29. között helyezik ki nyolcvanhárom tescóban.  

A szórólaptartós polczászlóban elhelyezett praktikus 

ötletekkel ellátott recept füzet, és az akciót részlete-

sen leíró szórólap is várja a játékos kedvû vásárlókat. 

tizenhat tesco áruházban március 8-án, 9-én , 14-én 

és 16-án, illetve 8 Auchan áruházban március 22-én és 

23-án hostessek is várják az érdeklôdôket. A hölgyek 

feladata a termékismertetés lesz, illetve a promóciós 

részletekrôl való tájékoztatás, a szórólap-átadás és  

a vásárlásra ösztönzés. Az interneten a nagyi titka mic-

rosite-on és a több mint 4 ezer követôt számláló Fa-

cebook rajongói oldalon is kommunikálják a promóciót. 

A POs services egyébként tavaly is bonyolított 

kam pányt a márka számára. A cél akkor a márka 

népszerûsítése volt a tradíciók hangsúlyozásával. Az 

eladáshelyi aktivitás szintén a tescókban zajlott, spe-

ciális hostessek és kreatív elemek segítségével. A nye-

reményjáték során 2500 ajándékot és 15 ezer receptfü-

zetet osztottak szét, összesen mintegy 40 ezer vásárlót 

szólítottak meg.

Az ügynökség az ügyfelek jobb kiszolgálása érde-

kében a látványtervek és koncepció kidolgozását,  

a nyom dai anyagok megtervezését 2013 márciusától 

ingyenesen végzi, ahogy grátisz biztosít elérést a btL 

aktivitásokat figyelô rendszeréhez, az Alert In store-

hoz is.

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.mediainfo.hu/forum
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Világmárkák a Facebookon
a Facebook marketing jövôbôl jelenné vált, mára kikristályosodott, mely márkák tudnak hatékonyan érvé-
nyesülni rajta. a közösségi oldalak legnagyobbika már önálló kategóriát képvisel az online kommunikáció 
válfajai között. az online médiás trendek számszerûsítésével foglalkozó socialbakers kiemelt figyelmet 
szentel a márkáknak. legismertebb periodikus vizsgálatuk azt kutatja, melyek a Facebook legnépszerûbb 
brandjei. a bázist még kimondani is hátborzongató: a Facebook már több mint 1,06 milliárd felhasználóval 
rendelkezik világszerte.

palfi.karoly@marketinginfo.hu 

A márkák top10-es listája így néz ki jelenleg:

1. coca-cola 59 millió felhasználó
2. Disney 41 millió
3. red bull 35 millió
4. converse 35 millió
5. starbucks 33 millió
6. oreo 31 millió
7. Playstation 29 millió
8. McDonald’s 27 millió
9. Walmart 26 millió
10.  itunes 25 millió

Az elsô számú márka jelenleg tehát a coca-cola, az éttermi szektort a starbucks, az öltözködés szegmenst 

pedig a converse uralja. A kimutatás arra is kiterjed, hogy a 10 legtöbb felhasználót „delegáló” országban hogyan 

alakul a rangsor. Az egyesült államokban például a starbucks vezet a McDonalds’s, az Xbox, a Walmart és a Dis-

ney elôtt. brazíliában a L’Oréal és a trident, Indiában pedig a vodafone és a Pepsi állnak az élen. A riport egy má-

sik szekciója a márkák növekedési ütemét vizsgálja, itt a Halls, az Axe, a nokia és a sony teljesítenek a legjobban.

A közösségi kommunikációban persze a követôk nagy száma még csak fél siker. A fogyasztók márkáról alkotott 

képét jelentôsen befolyásolja a jelenlét mikéntje, a kommunikáció formája, vagyis a felhasználói élmény. ennek 

fontossága azért is növekszik, mert a hangsúly a márkák honlapjaitól egyre inkább Facebook-oldalaik irányába 

tolódik. Az 1000 felhasználót megkérdezô Lab42 arra jutott, hogy a közösség több mint 50 százaléka szerint az 

egyes cégek Facebook-oldalai hasznosabbak a márka-honlapoknál. A válaszadók 82 százaléka szerint a közös-

ségi site ideális hely a brandekkel való kapcsolattartásra. Fontos tényezô még, hogy sokan kuponok és kedvez-

mények reményében lájkolnak, a minta 77 százaléka valamilyen formában pénzt spórolt meg az általa kedvelt 

márkák követésével. Azaz a „csali” itt is ugyanolyan fontos, mint a marketing bármely más területén.       

A példaértékû facebookos kommunikációhoz érdemes megnézni, mi is az, amit a sikeres márkák tesznek. egy 

közösségi oldalt koordinálni nehezebb feladat, mint elsôre gondolnánk. sok esetben az illetékes felelôs a tarta-

lomgyártásért és a közösség elemzéséért is. A tevékenységet egységes, világos, konzisztens stratégia szerint kell 

végrehajtani, és persze összhangban kell lennie a vállalat marketingvilágával. Íme öt fogás, amelyet a converse, 

a coca-cola, a Disney, a red bull és az Mtv egyaránt alkalmaznak.  
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kéPek DoMinanciája: a leggyakrabban megosztott információs forma minden vizsgált 
márka esetében a fotó volt. legtöbbször némi szöveg is kísérte ôket, vagy pl. a Disney vagy az 
MtV esetében mûsorokból vagy filmekbôl vett idézeteket párosítottak a képekhez. 

kieMelés: számos márka folyamodik a kiemelés eszközéhez, hogy felhívja valamire a figyel-
met üzenôfalán. a kiemelés bevezetése egybeesett az idôvonal megjelenésével, de sokan nem  
élnek vele. azonban a vizsgált márkák - különösen a coca-cola – intenzíven alkalmazzák ezt  
a funkciót, és mindent kiemelnek az eseményektôl kezdve a fényképeken át a futó kampányokig. 
a kiemelés lehetôsége önmagában nem ad értéket a bejegyzéshez, de drasztikusan megváltoz-
tatja megjelenését, és sokkal figyelemfelkeltôbbé teszi a gördülô falon.   

iDÔZítés: aki közösségi médiával foglalkozik, biztosan találkozott már a sweet spot fogalmával. 
ez az ideális napi bejegyzésmennyiséget takarja, ami a lehetô legsikeresebben kelti fel a figyel-
met a lehetô legalacsonyabb negatív visszacsatolási aránnyal. a negatív visszacsatolás jelentheti 
az oldal bejegyzéseinek elrejtését, vagy az oldalról való leiratkozást. iparága és célközönsége 
válogatja, de a tapasztalatok szerint ez a szám jellemzôen napi egy és négy bejegyzés között van. 
az említett márkák tudatában vannak ennek, és általában naponta kétszer posztolnak, kivéve  
a négyes átlaggal rendelkezô MtV-t. 

VáltoZatosság: Mint írtuk, a fényképek számítanak a leggyakrabban használt közössé-
gi kommunikációs eszköznek, de a nagy márkák emellett linkeket, videókat és szavazásokat is 
közzé tesznek. a szórakoztató tartalom változatossága fontos sikerkritérium. a Disney például 
saját animációs filmjeibôl kiragadott képeket, vidámparkjaiban elkattintott pillanatfelvételeket,  
hamarosan érkezô filmjeit beharangozó elôzeteseket, és rengeteg idézetet oszt meg.  

FelHasZnálók megmozgatása: a rajongók szórakoztatására és új tartalmak gyártására magát  
a közönséget is fel lehet kérni. a converse például nagyon hatékonyan alkalmazza ezt az esz-
közt, amikor arra ösztökéli követôit, hogy osszanak meg képeket magukról, ahogy a márka 
termé keit viselik. legutóbbi kampányukban (show us your summertime) a fogyasztóknak nyári 
programjaikról kellett képeket feltölteniük, amelyek közül a legjobban sikerültek felkerülnek  
a márka oldalára.
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MéDiaóriások a Facebookon
A médiavállalatok Facebook-jelenlétét az esPn és a cnn példáin jól szemléltethetjük. utóbbi a világ egyik 

legnagyobb konglomerátuma. 25 hálózata 2 milliárd embert ér el, 2,9 milliós követôi bázisa mégis jócskán alul-

marad a sportspecialista esPn 5 és fél milliójával szemben. Az esPn figyelemreméltó eredményében persze 

minden bizonnyal közrejátszanak a sportfogyasztás jellegzetességei is (szurkolók, rajongók, fanatizmus – egy 

hírtévénél nem jellemzô ilyesmi), de ha vetünk egy pillantást a socialbakers adataira, egyéb sikeradalékokra is 

felfigyelhetünk. 

Ha megnézzük például 

a napi bejegyzések szá-

mát, látható, hogy a cnn 

sokkal aktívabb az esPn-

nél. Hogyan is lehetséges, 

hogy az esPn kevesebb 

bejegyzéssel ér el töb-

bet? Úgy, hogy – akárcsak 

a márkák esetében - a be-

jegyzések számánál sok-

kal fontosabb azok minô-

sége. A cnn lényegében 

saját honlapjára vezetô 

linkeken keresztül osztja meg a legfrissebb híreket. ez logikus lépésnek tûnik egy médiavállalatnál, de a felhasz-

nálók megragadásához nem elég. Az esPn túllép a fent vázolt egyirányú kommunikáción, és olyan kérdésekkel 

ösztönzi a fogyasztói interaktivitást, mint pl. „te kit tennél be a mai kezdôcsapatba?”

koránt sem egyedi a cnn esete, a világszerte 77 millió embert elérô bbc közösségi médiás eredményei szintén 

alatta maradnak a várakozásoknak, a követôk száma alig haladja meg az egymilliót. A brit óriás amerikai vetélytár-

sához hasonlóan lineáris üzenôfalnak használja a közösségi oldalt. A felhasználók persze lájkolnak és kommen-

tálnak, de a reakciókészség ugyancsak messze elmarad az esPn-nél tapasztaltaktól. 

A Facebook kommunikáció következô szintje egy saját alkalmazás fejlesztése. Az Mtv news, a today show,  

a Daily show, a cMt, az Msnbc, a buzzfeed, a Mashable vagy a cbs egyaránt rendelkezik saját applikációval,  

a leginkább elismert két híralkalmazásnak azonban a Washington Post social reader és a Yahoo news social 

bar számít. utóbbi kettô a hírfogyasztók ismerôseinek falán is megjeleníti a cikkeket, amelyeket a felhasználó 

elolvasott.

„ezek az alkalmazások a tartalomfogyasztás új formáját képviselik” – írta Justin Osofsky, a Facebook média-

igazgatója blogjában. „Az embereket érdeklô hírek sokat dobnak a közösségi élményen.” Osofsky szerint a Yahoo 

alkalmazása a leghatékonyabb. A számok beszédesek: a social bar 25,6 millió embert gyûjtött be mûködése 

elsô 75 napja alatt (az adatokat blake Irving, a vállalat termékmenedzsere ismertette). Még fontosabb, hogy az 

alkalmazás használóinak átlagéletkora meglehetôsen alacsony. 45 százalékuk 24 év alatti, hatvan százalék pedig 

fiatalabb 35-nél. A Yahoo-felhasználók ezzel szemben inkább 35 évesek vagy idôsebbek. ez azért fontos, mert 

megmutatja: van jövôje az új formának. „eltérô demográfiai csoporttal állunk szemben, mint amelyek az alapol-

dalakat látogatják, és úgy tûnik, tetszik nekik a tartalom” – mondta Irving.

Véleménye van? szóljon hozzá!

www.mediainfo.hu/forum


tWItteren És FAcebOOkOn Is követHet MInket!
http://www.twitter.com/atM_interaktiv

http://www.facebook.com/atM.interaktiv

                 FrIss HÍreket, 

POrtáLJAInkOn!

OLvAssOn 
PIAcI InFOrMácIókAt 

http://www.marketinginfo.hu
http://www.mediainfo.hu
http://www.twitter.com/atM_interaktiv
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