
 

 

 

 

 

 

1. lépés 

Határozd meg a teljes online marketinged célját a SMART módszerekkel 

S – specific (konkrét) 

M – measurable (mérhető) 

A – achievable (elérhető) 

R – relevant (releváns) 

T – time-boxed (időben korlátozott) 

Csak akkor tudod jól kialakítani a méréseket, ha tudod, pontosan mit kell mérned és elérned. 

 

 

1. lépés 

A célokat bontsd részcélokra 

Az éves, többéves nagyívű terveket és célszámokat bontsd le jól látható, kézzelfogható 

egységekre, pl. negyedévekre, vagy hónapokra, hogy a folyamat közben is mindig tudd, hol 

állsz éppen. 

 

 

2. lépés 

Határozd meg a költségkereteidet 

A célokhoz mindig tervezd hozzá a költségeket is, hogy ne állíts fel irreális célokat. Nézd meg, 

hogy a kitűzött célokhoz van-e elegendő forrásod. 

 

 

Hogyan tedd mérhetővé a kommunikációd? 

Szakértő: 

Matykó Noémi,, 
Chiro Marketing alapítója, online marketing 

stratégája 

 

http://www.chiro.hu/


3. lépés 

Rögzítsd a mérési pontokat 

Nézd meg, hogy pontosan milyen adatokat kell mérned ahhoz, hogy a nyomon tudd követni 

a céljaid teljesülését. Vedd számba az összes lehetséges mérési eszközt, és válogasd ki 

azokat, amelyek valóban relevánsak számodra.  (Google Analytics, Google Ads, 

Facebook/Instagram/LinkedIn/TikTok belső statisztikák, WordPress adatok, HeatMap, stb) 

 

 

4. lépés 

Állítsd be a Google Analyticset 

Az egyik legjobb mérési módszer, ami az összes többi mérés alapját is képezheti. Építsd be a 
GA kódot a weboldaladba, mert innen nyerhetők ki a legfontosabb adatok, és vessz el kicsit 
az adatokban: találd meg a számodra fontos mérőszámokat! Itt tudod mérni a weboldaladra 
érkező forgalmat, az oldalon töltött időt, a regisztrációk és ajánlatkérések számát, a hírlevél-
feliratkozók számát, a különböző forrásokból érkező forgalmat, a látogatók demográfiáját, 
vagy akár belépési/kilépési pontokat is. Webshop esetében a vásárlások száma, a vásárlások 
értéke, megtérülés is kiválóan mérhető. 

 

 

5. lépés 

Hírlevél statisztikák 

A MailChimp belső statisztikájából minden kiküldés után, havi összegzéssel ki tudod nyerni a 

hírlevelek teljesítményére vonatkozó adatokat: hány fő van feliratkozva, ezek közül mennyi 

feliratkozónak ment ki a levél, mennyien nyitották meg az adott levelet, hányan kattintottak 

át a benne lévő linkre (több link esetén melyik linkre kattintottak), és hogy mennyi volt a 

listáról való leiratkozások száma. 

 

 

6. lépés 

Közösségi média statisztikák 

Minden felületet mérj, amit aktívan használsz, ne ragadj le a Facebooknál! Figyeld a 
követőbázis változását és az oldalak aktivitását, videós tartalmak nézettségét is. Posztonként 
figyeld meg a sikeres és kevésbé sikeres tartalmaidat, a publikálási időket, és keress 
visszatérő mintákat. A Facebook és Instagram belső statisztikái sok adatot adnak: nem csak a 
követőbázis növekedését figyelik, hanem az aktivitást is, minden posztnál. Szintén havi 
bontásban ellenőrizd a sarokszámokat (hogyan változott a követőtábor nagysága és az 
aktivitás), és posztonként a tartalom-aktivitás összefüggését is: mely posztok váltották ki a 
legtöbb aktivitást (miért?), mikor kellett posztolni ahhoz, hogy a legjobb eredményeket érd 
el, stb.  



7. lépés 

Adatvizualizáció - Google Data Studio 

Meztelen adatsorokat sokszor nehéz értelmezni, pláne, ha különböző felületekről származik 

az információ. A Google egyik remek eszköze a Data Studio, amelybe könnyen 

összevezethetők a különböző felületek adatai: egy felületen láthatod a Google Analytics, a 

Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Google Ads, podcast, MailChimp adatait is, sőt nem 

csak adatsorokat elemezhetsz. A Google Data Studió vizualizálja az adatokat diagramok és 

grafikonok formájában, így sokkal könnyebb átlátni azokat. 

 

 

8. lépés 

Adatok ellenőrzése 

Nem elég, hogy kialakítottad a méréseket, csekkold is az eredményeket rendszeresen.  Fix 

időközönként, pl havonta egyszer szánj egy órát arra, hogy alaposan átnézed a számokat, és 

összehasonlítod a részcélokkal: arányosan hozod a kitűzött célokat? 

 

 

9. lépés 

Akcióterv 

Miután rendszeresen csekkolod az adatokat, a mérések eredményeit, fontos, hogy építsd be 

a tanulságokat a napi munkádba. Csökkent a weboldalforgalmad a tervezetthez képest? Írj 

több blogbejegyzést, készíts új videót, hirdess többet. Nem hozod a vásárlási számokat? 

Küldj újabb hírleveleket a törzsvásárlóidnak egyedi ajánlatokkal. A számok azt a célt 

szolgálják, hogy irányt mutassanak neked, használd őket jól! 

 

 

 

10. lépés 

Éves ellenőrzés és tervezés 

Évente egyszer szánj egy teljes napot arra, hogy megvizsgálod az előző éves adatokat, és 

megtervezed ennek tükrében a következő évedet. Pár év múlva hálás leszel magadnak azért 

a sok információért, amit összegyűjtöttél, hiszen ezáltal sokkal magabiztosabban és 

profibban tudod majd vezetni a céged. 

 

 


