
 

 

 

 

 

 

1. Lépés: Célok meghatározása 

 
Határozd meg a célokat a SMART módszerrel: 
  
S – specific (konkrét) 
M – measurable (mérhető) 
A – achievable (elérhető) 
R – relevant (releváns) 
T – time-boxed (időben korlátozott) 
  
Például:  
 
2021 év végéig, 20%-kal növelem az értékesítésemet 10%-os marketing költés növelésével. 
Vagy: 2021 év végéig 10 új ügyfelet szerzek a szolgáltatásaimra, egyenként minimum 
300.000 Ft értékben. 
 

 

2.  Lépés: Célcsoport meghatározása 
 
Gondold át, kinek tudsz a leggyorsabban, legkönnyebben eladni (és értéket adni). 
Ki az igazi célcsoportod? Mik az ő szokásaik? És milyen termékkel tudod segíteni az 
életüket? 
 
Az elemzéshez ebben a cikkben találsz segítséget. 

 

 

  
3.  Lépés: Célzás kiválasztása 

 
Gondold át, hogy a célcsoportodnak milyen szokásai vannak: mikor ébrednek, mikor 
telefonoznak, mikor használják asztali gépről, mikor mobilról a Facebookot.  
Mire keresnek, mit olvasnak, milyen oldalakat követnek?  
  
Ezek alapján határozd meg a hirdetéseid célzását. 

 
 

 

Hogyan indítsd el a Facebook hirdetésedet? 

Szakértő: 

Matykó Noémi,, 
Chiro Marketing online marketing stratégája 

 

https://hellobiznisz.hu/gyakorlati-tippek-hogyan-tudod-jobban-megismerni-a-celkozonsegedet-social-media-adatok-alapjan/
http://www.chiro.hu/


4.  Lépés: Üzenetek megírása 
 
Határozd meg a célcsoportod fő problémáját, amire megoldást nyújtasz.  
Miért téged válasszanak? Miben vagy erősebb, mint a konkurenciád?  
  
Ez alapján írd meg a hirdetési szövegeidet. Légy rövid, tömör, egyértelmű, meggyőző! 
 

 

5.  Lépés: Grafikák elkészítése 

 
Válaszd ki a megfelelő képeket, készítsd el a hirdetési grafikákat.  
Használj olyan képeket, amiken emberek vannak, lehetőleg arcok, mert azok általában 
jobban teljesítenek.  
 
Csak a fő kulcsszavakat írd a képre, ügyelj rá, hogy ne legyen sok szöveg a képeken. 
  

 

 

6.  Lépés: Elhelyezések kiválasztása 

 
Térj vissza a vásárlóid szokásához: mobilról vagy asztali gépről Facebookoznak? Használnak 
Instagrammot? Elolvassák a hosszabb szöveget, vagy inkább csak a legrövidebbeket? 

  
Ez alapján határozd meg a hirdetéseid elhelyezését. 
 
 

  
7.  Lépés: Budget és időzítés 

  
Gondold át, hogy mennyi pénzt szánsz a kampányra, és meddig kell, hogy fusson.  
Számítsd ki a megtérülést, nézd meg, hogy egy vásárló megszerzésére mennyi pénzt 
költhetsz (vedd számításba az egy eladáson realizált nyereséged és az egyéb kiadásaidat) 

  
 
 

8.  lépés: Start 
  

Telepítsd a kampányokat az előre meghatározott tervednek megfelelően, attól csak nagyon 
indokolt esetben térj el! 
 
 

  
9.  Lépés: Optimalizálás 

  
Folyamatosan figyeld (kb egy hetes intervallumokban) a hirdetéseid teljesítményét. Nézd 
meg, mi működik és mi nem: figyeld a számokat, elemezz, és a következtetéseid alapján 
módosítsd a beállításokat, ha szükséges. Jegyezd fel a tapasztalataidat, hogy a következő 
kampányaid során fel tudd használni ezeket a tapasztalatokat. 



Töltsd ki a sablont, és máris egy lépéssel közelebb állsz ahhoz, hogy sikeres Facebook 

hirdetési kampányokat indíthass! 

 

Ne spórold meg a tervezésre szánt időt, hiszen a kampányteljesítményed 80%-ban attól függ, 

hogy jól raktad-e össze a terveket. A Facebook rendszere sokat segít neked abban, hogy 

mikor hová kell kattintanod, de a tervezési részt neked kell végigvinned. Sok sikert! 

 

Amire szükséged lesz: 

A bemutatott D terv elkészítéséhez szükséged lesz néhány digitális eszközre: 

• Facebook, 

• Instagram, 

• Google Analytics 

 
 


