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Hogyan készülj fel az előre bejelentett élőzésre? 

 
 

Az előre meghirdetett élőzések során különösen fontos, hogyan tudjuk felkelteni elég 

ember érdeklődését, elérni, hogy sokan csatlakozzanak a műsorhoz a közvetítés idején, és 

hogyan tudjuk fenntartani az érdeklődésüket minél tovább. 

Ehhez szükség van a megfelelő eszközök és technikai beállítások mellett a jó tartalmi 

elemekre és az esemény tudatos előkészítésére is. 

 

Eszközök élőzéshez 

 

A jó képi és hang minőség élvezhetőbbé teszi a közvetítést, ezért érdemes kipróbálni és 

kitesztelni a megfelelő összeállítást. 

 

• Kamera: telefonod kamerája 

• Mikrofon: külső mikrofon, legalább a telefonhoz adott fülhallgató 

• Stabilizálás: állvány, gimbal 

• Fény: szórt fény, pl. rizslámpa, nagyobb reflektor, de legalább az ablakkal szembe 

kell állni 

 

Tartalmi előkészítés 

 

Az élő közvetítés egy műsor, aminek fel kell kelteni és az adás idejében fenn kell tartani az 

érdeklődést. Ehhez tudatosan fel kell készülni azokkal a tartalmi elemekkel és 

üzenetekkel, amik érdekesek, izgalmasak és értékesek lesznek a célcsoportunknak. 

 

Mi lesz a cím? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Mi lesz a téma? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Szakértő: 

Lévai Richárd, 

Marketing szakértő 

Liftup Kft. 
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Milyen kérdéseket, felvetéseket vársz a leendő nézőktől? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Mit fognak kapni a nézők? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Milyen üzleti előnyt fog jelenteni Neked? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Van-e közvetlen kapcsolódás más felülethez (pl. hírlevél rendszer, értékesítési felület)? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Kell-e más résztvevő? (pl. riportalany) 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Mi lesz a helyszín? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Kell-e valamilyen speciális eszköz pl. demonstrációhoz? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Van-e olyan illusztráció, ami segíti a kommunikációt (termék fotó, riport alany fotója)? 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

……………………….……………………….……………………….………………………. 

 

Tartalmi blokkok vázlata 

1. ………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………….. 

 

Szavazások témája 

1. ………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………….. 
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Előkészítő kommunikáció 

 

Ahhoz, hogy az élő adás idején elég ember csatlakozzon többször, több csatornán fel kell 

hívni a célcsoport figyelmét az élő közvetítésre. Többször érdemes őket emlékeztetni, sőt 

már előre érdemes felvetni olyan témákat, amik kapcsán kérdezni tudnak az adás során. 

 

Közvetítés megelőző napok: 

• Esemény létrehozása (Facebook esemény, LinkedIn esemény, stb.), 5-7 nappal 

korábban 

• Live bejelentő poszt (Facebook oldalon, csoportban, LinkedIn-en, Instagramon, 

Sztorikban, stb.), 5-7 nappal korábban 

• Bejelentő poszt megosztása privát profilon 

• Bejelentő e-mail hírlevél listára, 5-7 nappal korábban 

• Emlékeztető poszt(ok) (Facebook oldalon, csoportban, LinkedIn-en, Instagramon, 

Sztorikban, stb.), amiben kérdéseket kérsz a leendő nézőktől 3-4 nappal korábban 

• Emlékeztető e-mail hírlevél listára, 1 nappal korábban 

• Utolsó emlékeztető poszt (Facebook oldalon, csoportban, LinkedIn-en, 

Instagramon, Sztorikban, stb.), 1-2 órával korábban 

• Utolsó emlékeztető poszt megosztása privát profilon 

• Meghirdetni az eseményt 5-7 nappal korábban 

 

Közvetítés előtti utolsó órában: 

• Live időzítés poszt 30-50 perccel korábban, az időzítés szövegében kérdés 

feltevésre buzdítani a leendő nézőket 

• Időzített posztot megosztani csoportokban, privát profilon 

• Live technikáját kipróbálni egy nem publikus Facebook oldalon a végleges 

eszközparkkal (képkivágás, hang ellenőrzés, háttér ellenőrzés) 

• Telefont feltölteni 100%-ra 

• Forgatókönyv ellenőrzése 

• Főbb üzenetek, emlékeztetők, kulcsszavak nagy méretű nyomatban, feliratban 

kamera köré ragasztva 

• Kamera megjelölése a telefonon egy post-it-tel 

 

 

Élő közvetítés struktúrája 

 

Az élő közvetítés egy műsor, ami akkor fog elég nagy hatást elérni, ha a nézők aktívak. Ha 

válaszolnak és visszakérdeznek, éppen ezért érdemes jó előre felkészülni az egyes 

témákból, külön blokkokba szervezve őket. 

Ugyanakkor az élő eseményen túl a videó utóéletére is gondolni kell, éppen ezért olyan 

összeállításra van szükség, aminél akár az első 1-2 percet le lehet vágni, hogy csak a valódi 

tartalom legyen hosszú távon elérhető. Ugyanígy hasznos az, ha előre készülünk arra, 

hogy a közvetítés vége után 3-4 kisebb videóblokkot kivágunk az anyagból, amit később 

fel tudunk használni a kommunikáció során. 
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Forgatókönyv 

 

• Beköszönés (2-3 perc) 

• Érdekes kérdés, tény, adat, probléma felvetése az első 1-2 mondatban 

• Nézők üdvözlése 

• Hozzászólásra, reakcióra ösztönzés, akár csak egy kérdés feltevésével, akár 

szavazással, akár nyereményjátékkal 

• El kell mondani, miért maradjanak végig 

• Ellenőrizni a hozzászólások között, hogy minden rendben van-e (Írják-e többen, 

hogy nem látják, hallják). 

 

Indítás (1 perc) 

 

• A téma gyors összefoglalása, érdeklődés, kíváncsiság növelése még egyszer 

elmondani, miért maradjon végig 

Célja: akik csak most kapcsolódnak be, tudják meg miért maradjanak, innentől 

lehet esetleg megvágni az élő utáni pulbikáláshoz  

 

Tartalmi blokk(ok), egyenként max. 5-8 perc 

 

• Előadás rész, vagy beszélgetés egy vendéggel 

• Reagálni a hozzászólásokra, megválaszolni a nézői kérdéseket 

• Kérdéseket feltenni a nézőknek 

• Ha van valami konkrét cél, pl. forgalomterelés, termék értékesítés, hírlevél 

feliratkozás, akkor az ezzel kapcsolatos tennivaló ismertetése 

(Következő tartalmi blokk) 

 

Tartalmi blokkok között/helyett szavazásblokk (4-6 perc): 

 

• Kérdés és opciók bemutatása 

• Ösztönzés a szavazásra 

• Kérdés és opciók részletesebb bemutatása 

• Ösztönzés a szavazásra 

• Újabb szempontok a kérdéssel kapcsolatban 

• Emlékeztető a szavazás lezárására 

• Szavazás lezárása 

• Eredmények publikálása 

• Válasz a nézői hozzászólásokra 

 

Kérdések válaszok blokk (utolsó tartalmi, szavazás blokk után) 

 

• Ösztönözni a nézőket a hozzászólásra 

• Az eddig beérkezett és még meg nem válaszolt kérdések megválaszolása 

• Az újabb kérdések megválaszolása 
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Lezárás 

• Utolsó kérdések megválaszolása 

• Ha van valami konkrét cél, pl. forgalomterelés, termék értékesítés, hírlevél 

feliratkozás, akkor az ezzel kapcsolatos tennivaló ismertetése 

• A következő esemény live bejelentése 

• Elköszönés 

 

 

Utómunka 

 

Az élő közvetítésnek a legtöbb nézőt azok hozzák általában, akik később nézik meg a 

videót vagy egyben, vagy részleteiben. Éppen ezért fontos, hogy a közvetítés vége után a 

videós anyagot töltsük fel másik csatornákra is, illetve készítsünk rövidebb verziókat, 

amiket több helyen tudunk terjeszteni. 

 

• Videó letöltése 

• Videó felirat elkészítése (srt. fájl) - legalább az első 2-3 perc 

• Feltöltés másik videómegosztóra (pl. YouTube, Vimeo) 

• Blogbejegyzés, amibe a videó beillesztésre kerül 

• Élő videó linkjének utólagos megosztása más platformokon is 

• Hírlevélben kiküldeni az élő közvetlen linkjét és a blogbejegyzést is 

• Rövid (2-3 perces) videórészletek készítése  

• Posztok időzítése a rövid videórészletekkel a következő 2-3 hétre több platformon 
 


