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A tartalommarketing alapjai sablon 

 

1. Mérd föl, melyik közösségi platformok jöhetnek szóba az esetedben! 
 
Célpiacod nagysága: …………………. ember/cég 
 
 
Célpiacod a platformokon: 
 
Facebook:  …...……….…... ember 
Instagram:  …...……….…... ember 
LinkedIn: …...……….…... ember 
YouTube: …...……….…... ember 
Pinterest: …...……….…... ember 
Messenger:  …...……….…... ember 
Podcast: .…………....…...ember 
 
 
A fenti adatokat gyűjtsd össze a platformok hirdetési rendszeréből, kutatásokból, a 
vevőid körében végzett kutatásokból! 
 
 
 
2. Mennyire aktívak az egyes platformokon a potenciális vevőid? 
 
 
Aktivitás konkurens oldalakon 
 

Konkurencia neve Kommunikáció 
gyakorisága 

Követők száma Reakciók száma Követőbázis 
változása 

     

     

     

     

 
 
 
Aktivitás célcsoport által követett média felületeken 

Szakértő: 

Lévai Richárd, 

Marketing szakértő 

Liftup Kft. 
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Médiafelület neve Kommunikáció 
gyakorisága 

Követők száma Reakciók száma Követőbázis 
változása 

     

     

     

     

 
 
Aktivitás közösségekben 
 
 

Közösség/csoport 
neve 

Közösség/Csoport 
nagysága 

Kommunikáció 
gyakorisága 

Reakciók száma Közösség/csoport 
tagság változása 

     

     

     

     

 
 
 
3. Tartalomtípusok 
 
 

Tartalomtípus Információ Gyakorlat Affinitás Feladat 

Rövid szöveg 100-200 karakter    

Hosszabb 
szöveg 

1000+ karakter    

Fénykép     

Rövid videó 10-15 
másodperc 

   

Hosszú videó 3 perc +    

Előadások Előadások 
videófelvétele, 
hangfelvétele, 
prezentáció 

   

Hanganyagok Előadások, 
szóbeli 
magyarázatok, 
interjúk 

   

 
Azzal a formátummal kezdd, amelyik a legkönnyebben, leggyorsabban 
megvalósítható. Viszont minden platformon szükség lesz több formátumra, ezért 
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idővel szélesíteni kell a kommunikációs eszközök körét. Gondold végig, melyik 
formátummal mekkora tapasztalatod van, melyikkel foglalkoznál szívesen (melyikhez 
van affinitásod), és írd le, milyen feladatod lesz vele. Például: előadásokról 
videófelvételt készíteni, és megvágni őket. 
 
 
5. Saját felületek támogatása 
 
 
Milyen saját felületek állnak rendelkezésedre, amin van rendszeres tartalom, és 
ahova kell terelned a célcsoportodat ahhoz, hogy az üzleti folyamataid támogasd? 
 
Online felületek 
 

• Weboldal 

• Webáruház 

• Blog 

• Hírlevél 

• Online események 

• stb. 
 
Offline felületek 
 

• Bolt 

• Étterem 

• Jelenléti esemény 

• Telefonhívás 

• stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Hogyan válassz platformot? 
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A fenti szempontok alapján válaszd ki, melyik platformokon érdemes megjelenned 
elsőként! Írd be, melyik lesz az elsődleges felületed, illetve melyik platformod 
hányadik helyen lesz a kommunikációs rangsorodban! 
Utána pedig gyűjtsd össze, melyikkel milyen teendőid vannak! 
 
 

 Facebook  Instagram LinkedIn Pinterest 

Célcsoport Szinte mindenki 
használja, de a 
35+ korosztály a 
legaktívabb. 

Inkább a fiatalok 
használják 
aktívan (25 alatt) 

Inkább 
középvezetők, 
felsővezetők 

Elsősorban női 
célcsoport 

Jellemző 
formátumok 

Szöveges 
posztok 
linkek,  
rövid videók,  
hosszú videók 
fotók 
élők 

Fotók 
rövid videók,  
élők 

Szöveges 
posztok, cikkek 
linkek,  
rövid videók,  
 

Fotók, videók 

Főbb felületek 
a platformon 
belül 

üzleti oldal 
csoport 
esemény 

profil privát profil, 
üzleti oldal, 
csoport 

 
táblák, profil 

Specialistás:  erős 
forgalomterelési 
lehetőség saját 
felületre 
organikusan és 
hirdetésekkel 

a sztorikban és a 
felfedezésben 
sokakhoz el 
lehet jutni, 
forgalmat terelni 
külső felületre 
hirdetéssel a 
legkönnyebb 

ügyes 
kommunikáció a 
privát profilon 
nagyon 
eredményes tud 
lenni 

jó elérés és 
forgalomterelési 
képesség, ami 
elsősorban a 
saját külső 
felületről 
(weboldal, 
webáruház) 
megosztott 
képek esetén 
kiemelten fontos 

Rangsor     

Feladat     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 YouTube  Messenger TikTok  

Célcsoport Szinte mindenki Szinte minden Legfiatalabb  
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használja Facebook 
felhasználó küld 
üzenetet a 
platformon 

célcsoport, 
elsősorban 20 
alatt 

Jellemző 
formátumok 

Hosszabb 
videók 

szöveges 
üzenetek, képek, 
rövid videók 

rövid videók 
 

 

Főbb felületek 
a platformon 
belül 

csatorna Facebook 
oldalhoz 
kapcsolódó 
üzenetfolyam 

profil  

Specialistás:  közösségépítés 
videós tartalmak 
körül, 
forgalomterelési 
képesség 
korlátozott. 

zárt 
kommunikáció 
automatizálásár
a és személyre 
szabására jól 
használható 

rövid videókkal 
jól lehet elérni a 
fiatal 
célcsoportokat 

 

Rangsor     

Feladat     

 
 


