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Egyszerű egy Közösségi Média stratégiát használni, ha az már papíron van. Nap-mint-

nap végrehajtani egy ilyen stratégia lépéseit viszont nehéz lenne anélkül, hogy előre 

meghatároznád a teendőket. Első látásra nagy feladatnak tűnhet a kérdőív kitöltése, 

de ha a legjobb tudásod szerint válaszolod meg a kérdéseket, hosszabb távon 

könnyebbé teszi a dolgodat. Ne feledd, hogy a Közösségi Média szórakozás, 

rugalmasság és legfőképpen ő az emberarcú marketing. 

  

 

Bármilyen kérdésed esetén, vagy ha elakadsz és segítségre van szükséged, keress 

bizalommal itt:  

info@webmaitt.hu  

  

"Nem választhatunk, hogy 

CSINÁLJUK-e a Közösségi Médiát, 
hanem csak arról döntjetünk: JÓL 

csináljuk-e"  
_ Erik Qualman 

Útmutató a Közösségi Média Stratégia Elkezdéséhez 6 Egyszerű Lépésben 
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Persze mindenki szakértő, ha a Közösségi Médiáról van szó. Fontos viszont, hogy 

legyen egy személy vagy csapat a vállalkozáson belül, aki a kezeli a felületeket és 

ütemezi a tartalom megjelenését. 

Sorold fel csapatod tagjait és nevezd meg, mihez értenek legjobban. 

 

 
Csapattag  

 
Beosztás / Szakértelem 

 
Hogyan járul hozzá a 
Közösségi Média 
projekthez?  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. lépés: Vállalkozásodban ki a Közösségi Média letéteményese? 
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Miért akarsz Közösségi Média megjelenést létrehozni vállalkozásod számára?  

Szánj rá pár percet, ülj le és gondold végig, milyen eredményeket vársz olyan 

közösségi oldalakhoz való csatlakozástól, mint pl. a Facebook vagy a Twitter. 

Például – a weboldaladra szeretnél forgalmat irányítani, növelni a vásárlóid számát, 

szeretnéd szolgáltatásod / terméked előnyeit bemutatni új látogatóid számára, oktatni 

szeretnéd visszatérő, elkötelezett vevőidet a szolgáltatásod / terméked használatára, 

vagy új közönséget szeretnél elérni? A Közösségi Média céljaid minden bizonnyal 

összhangban vannak vállalkozásod általános céljaival. 

 

Készíts egy listát az üzleti és Közösségi Média céljaidról, majd szűkítsd 

le két-három elérhető célra. 

 
Üzleti cél 

 
Hogyan tudja a 
Közösségi Média 
támogatni ezt a célt? 
 

 
Prioritás * 

   

   

   

   

   

   

   

 

*Prioritás: 1  Legmagasabb 10  Legalacsonyabb  

  

2. lépés: Határozd meg a célokat és célkitűzéseket 
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Ahelyett, hogy fejest ugranál a Közösségi Média medencéjébe, először 

mártsd bele az ujjad, hogy tudjad, mit várhatsz. 

1. Üzleti tapasztalatod szerint milyen típusú tartalmat osztanál meg a 

Közösségi Média hálón leginkább?  

             Pipáld ki a megfelelő(ke)t 

    

   

  

  

 

 

 

2. Véleményed szerint melyik a vállalkozásod számára legmegfelelőbb 

felület?  

 

 

 

 

 

 

 

  

3. lépés: Határozd meg, melyik a legalkalmasabb 
Közösségi Média felület a márkád számára! 

Fotók + szöveg 

Csak szöveg 

Videók  

Cikkek  

Egyéb. Ide írd, mik azok:  

Facebook  

Twitter   

Instagram   

YouTube    

Pinterest    

Egyéb. Ide írd, melyik az:  
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Jócskán megéri gondolkozni azon is, hogy kik a célközönséged tagjai; kiket 

kell megszólítanod a Közösségi Médiával. Próbálj a nyilvánvaló körön 

túlgondolni. Válaszold meg a következő kérdéseket: 

 

Kit érdekelhet a szolgáltatásod / terméked?  

 

Van-e valamid, amit kifejezetten egy bizonyos 

csoport számára lehet érdekes? 

 

Célcsoportod milyen korosztályba tartozik?  

 

Jellemzően melyik nemhez tartozik a célcsoportod? 

 

Elhelyezkedés? Add meg az országot / várost.   

 

Mi a fő érdeklődési területük? Próbálj túlgondolni a 

nyilvánvalón. Ereszd el a fantáziád.  

 

4. lépés: Azonosítsd a célcsoportod 
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Ha a márkád egy személy lenne, milyen 

lenne? 

1. Gyűjts össze mellékneveket, amik leírják a márkád, 

csapatod, termékeid, szolgáltatásaid és marketing 

erőfeszítéseid. Ezek a szavak fogják céljaid és célkitűzéseid 

visszatükrözni, de segítenek meghatározni azt a hangnemet 

is, amin a közösséggel kommunikálni szeretnél.  

 Például – példakép, barátságos, vicces, gondoskodó, trendi, 

információforrás, stb.… 

 

 

2. Ezután döntsd el, milyen személyiség („perszóna”) 

jelenjen meg a Közösségi Oldalaidon.  

Ne feledd, a közösséged nem a vállalkozásoddal fog 

kommunikálni. Ők VELED kommunikálnak – TE vagy az „ige 

hirdetője”. A Közösségi Média segít emberarcúvá tenni a 

vállalkozást.  

 
Hogyan szeretnéd, hogy lássanak online? 

 

 

 

5. lépés: Fejleszd ki az Online Marketing Személyiséget  
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1. Sorold fel a versenytársaid (akikkel a piacon 

versenyzel)  

 

 

 

 

2. Mi teszi különlegessé a versenytársaidat?  

 

 

 

3. SWOT-analizáld a márkád! Sorold fel márkád 

Erősségeit(S), Gyengeségeit(W), Lehetőségeit(O) és 

Veszélyeit(T) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

6. lépés: SWOT-analizáld a márkád! 

Strengths  Weaknesse

 

Opportunity  Threats   
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Megjegyzések:  

• A kérdőívet kitöltő személynek ismernie kell a márka / vállalkozás 

stratégiáját  

• Amennyire részletesen válaszolod meg a kérdéseket, annál jobban 

felkészült leszel, hogy 

 

Elindítsd Közösségi Média 

Stratégiádat 
 

 

Bármilyen kérdésed esetén, vagy ha elakadsz és segítségre van szükséged, keress 

bizalommal itt:  

info@webmaitt.hu  

 

KÖSZÖNJÜK! 
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