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Nyilatkozat a szerzői jogokról:
A CreatINNES által előállított tartalom a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!
(vagyis „Attribution Non-Commercial Share-Alike”) 4.0 Nemzetközi Licenc alatti jogi védettséget
élvez.
Ez alapján Ön szabadon:
•
•

Megoszthatja – vagyis lemásolhatja és terjesztheti az anyagot bármilyen médiumon és
formátumban, illetve
Adaptálhatja –átalakíthatja, származékos műveket hozhat létre és továbbépítheti az anyagot,
a következő feltételekkel:
o Tulajdonítás (Nevezd meg!) – Fel kell tüntetnie a műhöz kapcsolódó szerzői információkat és
a webcímet, ahol a licenc található, és jeleznie kell, hogy történtek-e változtatások a mű
eredeti formájához képest. Megteheti ezt bármilyen ésszerű módon, de semmilyen formában
nem sugallhatja, hogy a licenciaadó egyetért önnel vagy az eredeti mű felhasználásával ön
által.
o Kereskedelmi felhasználás tiltása (Ne add el!) - Az anyagot nem használhatja fel
kereskedelmi célokra.
o Megosztás hasonló módon (Így add tovább!) - Ha az anyagot átdolgozza, átalakítja vagy
továbbépíti, származékos művet hoz létre belőle, az így létrehozott művet csak ugyanazon
licenc alapján terjesztheti, mint amely oltalma alatt az eredeti mű is áll. Vagyis a mű csak a
jelenlegivel megegyező, vagy azzal csereszabatos licenc alatt terjeszthető.

Felelősségi nyilatkozat
A CreatINNES képzési programot a szerzők vegyes képzési – vagyis blended learning –
programként fejlesztették ki, amely ötvözi az e-tanulást (az online tanulási módokra és
forrásokra támaszkodó független tanulást) és a képzett oktató által irányított, személyes
részvételre épülő tanórai tevékenységeket.
A jelen modul részegységeit úgy tervezték, hogy a tanulók számára a modul témájához
kapcsolódó legfontosabb ismereteket adják át, összhangban a CreatINNES 1. számú
projekttermékének (Intellectual Output 1) keretében végzett elemzések eredményeivel.
Az itt rendelkezésre bocsájtott tanulási tartalom célja az önálló tanulás elősegítése. A
tananyag nem azzal az igénnyel készült, hogy a témához kapcsolódóan valamennyi
lehetséges szempontot, megközelítési módot és kérdést lefedjen vagy akár csak
felvessen.
A felhasználók kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy rendelkezésükre állnak
az „online campus” és a modulok használatához szükséges hardverek, szoftverek,
telekommunikációs berendezések és internetes szolgáltatások.
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A képzés leírása
Ezt a modult arra tervezték, hogy értékes tartalmakat fejlesszen ki vállalkozása számára a
közösségi médiában és a tartalommarketingben. Különféle jó gyakorlati példákat fog
megismerni a közösségi média tervezési eszközein, és azt, hogy ezek miként felelhetnek meg
legjobban az Ön igényeinek. A platformokon átívelő, sikeres online marketing kampányok
esettanulmányai segítenek a saját közösségi média marketing stratégiáinak kidolgozásában.
Ebben a modulban megtudhatja azt is, hogy mi a közösségi média tartalma, és hogyan
lehetne azt üzleti célokra felhasználni. Értékes betekintést kap arról, hogyan lehet hatékony
közösségi média kommunikációt kialakítani márkája és vásárlói között.

A képzési modul céljai
Ennek a modulnak az a célja, hogy segítse az induló vállalkozásokat és vállalkozókat abban,
hogy megértsék, hogyan hozhatnak létre értékes közösségi média tartalmat termékeik és
szolgáltatásaik népszerűsítése vagy értékesítése céljából. Megismeri a közösségi média
tartalmának fő típusait, amelyeket sikeresen lehet fejleszteni a célközönség bevonása és
befolyásolása érdekében. Megismeri, hogy mi a közösségi média, annak kapcsolódó
jellemzői, és hogy az ilyen típusú interaktív tartalom hogyan erősítheti meg jelentősen az
ügyfelek hűségét. Ezenkívül megismeri a tartalomkezelő rendszerek (CMS) fő sajátosságait,
milyen alapvető funkciókat tartalmaz, és hogyan szabhatja testre őket a közösségi média
kommunikációjának megerősítése érdekében.
•
•
•
•

A közösségi média tartalmának megismerése
A vonzó közösségi média tartalom létrehozásának fő elveinek megértése.
Megtanulni a hashtagek jelentőségét - hogyan lehet egy összetett célközönséget
létrehozni a helyes hashtag használatával.
A legnépszerűbb CMS-platformok ismertetése annak érdekében, hogy a megfelelő
döntést hozza meg, melyik a legmegfelelőbb.

Célcsoportok
Vállalkozók, alapítók és korai stádiumú növekedésorientált vállalatok alkalmazottai mind
a kreatív iparban, mind azon kívül; szabadúszók, akik termékeik/szolgáltatásaik
láthatóságát szeretnék növelni; kreatív szakemberek, akik kreativitásukat marketing és
szélesebb értelemben vett üzleti célok elérése érdekében szeretnék hasznossá tenni.

A modul által fejlesztett kompetenciák és készségek
A modul felvétele után:
- értékes ismeretekkel gazdagíthatja a célközönséggel való hatékony
kommunikációt.
- képes lesz vizuális hierarchiát kialakítani a bejegyzései megtervezésével
kapcsolatban.
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-

megismerkedik a hashtagek alapvető funkcióival, és ezért szabadjára engedheti
kreativitását a hatékony közösségi média-kommunikáció érdekében.
megismeri, melyik tartalomkezelő rendszer (CMS) felel meg legjobban az Ön
igényeinek.

Képzési módszer
A CreatiNNES tanulási filozófiája egy egyedülálló, a tanulók aktív részvételét és
elmélyedését szolgáló képzési módszer, amely a következő elemekre épül:
• rövid, magas intenzitású tanulási szakaszok gondosan strukturált tartalmak mentén
• a bevontság és elmélyedés érzete, a cselekvés és a tudatosság egyesítése
• a tanulás folyamata a tanulók saját irányítása alatt áll, ezt segítik a modul végén
található feladatok is
• a hangsúly a tanulás élvezhetőségén és a további érdeklődés felkeltésén van.
A CreatINNES egy interaktív képzési megközelítés:
• a modulok az önálló tanulást segítő oktatási anyagok
• melyek alapul szolgálhatnak a képzett oktatók által a moodle.creatinnes.eu interaktív
online képzési platformra támaszkodva tartott offline személyes oktatásokhoz.
Eltérően a hagyományos tantermi oktatástól, ahol az oktatók folyamatos útmutatással és
feladatokkal látják el a tanulókat, a CreatINNES kontextusában a tanulók maguk vállalják
fel a tanulási folyamat irányításának és a saját időgazdálkodásuknak a felelősségét.

5

Képzési tartalom
1. témakör Mi a közösségi média tartalma?
Címkék:
Közösségi média; Közösségi média tartalom; közösségi média kampány; márkajelzés;
vállalkozók; márkaszövetségek; csillagok; instagram; a márka egészsége;
1. témakör - Bevezetés
Ebben a témakörben megtudhatja, mi a közösségi média tartalma, és hogyan lehetne azt
üzleti célokra felhasználni. Értékes betekintést kap arról, hogyan lehet hatékony közösségi
média kommunikációt kialakítani márkája és vásárlói között. Ezenkívül megismeri a
közösségi média tartalmának alapvető „összetevőit”, valamint példát kap arra, hogy miként
lehet megfelelő egyensúlyt elérni ezen összetevők között oly módon, amely hatékonyan
népszerűsíti termékét a közösségi oldalakon.
A közösségi média tartalmának meghatározása
A közösségi média része a mai kommunikációnak, és sokan el sem tudjuk képzelni a
mindennapjaikat anélkül. Ennek oka, hogy a közösségi média egy erőteljes kommunikációs
hálózat, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy saját médiacsatornát hozzanak létre,
tájékoztassák a többieket és új információkat tanuljanak, ötleteket osszanak meg, könnyen
kommunikálhatnak az emberekkel vagy támogathatják őket. A közösségi média gyors, valós
idejű, kétirányú kommunikáció, amely gyakorlatilag az egész világot lefedi.

1. kép. Közösségi média hálózat
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background Háttérkép készítette jcomp
- www.freepik.com
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Hálózati eszközként a közösségi média különösen érdekli az üzleti tulajdonosokat,
művészeket és mindenkit, aki népszerűvé akarja tenni tevékenységét, termékeit,
szolgáltatásait vagy alkotásait. A közösségi média hatékony eszköz arra, hogy népszerűsítse
márkáját.
Ezért nagyon fontos, hogy ez a kommunikáció értékes tartalommal szolgáljon a felhasználók
számára, vonzza őket, szöveggel, fotókkal vagy videókkal felkeltse a figyelmüket.
A TextBroker.de közösségi média definíciója szerint: "A közösségi média tartalma egyének
vagy vállalkozások által a közösségi hálózatokon, például a Facebookon, az Instagramon
vagy a Twitteren létrehozott tartalom. A vállalatok számára különösen érdekesek, mert sokkal
közvetlenebb interakciót tesznek lehetővé a felhasználókkal, mint a hagyományos marketing
intézkedéseket. De ezeket is inkább a célcsoport felé kell irányítani, és nem szabad pusztán
reklámtevékenységgé fajulniuk teljes hatásuk kifejlesztése érdekében. "

2. kép Hírek olvasása táblagéppel
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business Üzleti fotó készítette:
kaboompics - www.freepik.com
Amikor a közösségi média tartalom része egy összehangolt marketing erőfeszítésnek, és
célja egy termékről / szolgáltatásról / márkáról szóló információ megerősítése legalább egy
közösségi média platformon keresztül, akkor közösségi média kampányt / márkás közösségi
kampányt folytatunk.
A márkás közösségi kampányok további szempontokat kínálnak a fogyasztó és a
márkatörténet közötti folyamatos interakció ösztönzésére a nap folyamán, amely elmélyítheti
a fogyasztó és a márka kapcsolatát, segíthet a marketingszakemberek számára a fogyasztói
visszajelzések közös témáinak feltárásában, és ráveheti a fogyasztókat az online tartalomra
(Murdough 2009). Fiatal vállalkozóként az a célunk, hogy ezeket a szempontokat
emlékezetes élménnyé és a márkával való egyesülésekké alakítsuk át az ügyfél szem előtt
tartásával. A közösségi tartalom fejlesztőknek több lehetőségük van a közösségi médiában
a márkaépítésre, ideértve a fizetett vizuális hirdetések elhelyezését, a közösségi
hálózatokban való részvételt márka személyeként, a márkás elkötelezettség lehetőségeinek
fejlesztését az ügyfelek részvételére a közösségi hálózatokon belül és a márkás tartalmak
közzétételét.
Példa egy vizuálisan vonzó közösségi média tartalomra a Starbuck Instagram-bejegyzése:
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3. kép: Starbucks: Egyszarvú Frappuccino
Forrás:
https://www.instagram.com/p/BTEWcNHjACU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix
Pillanatkép
A szöveg nagyon világos üzenetet tükröz:
starbucks
Amilyen fenséges a bíborvörös ... #UnicornFrappuccino. Színváltozó, ízváltoztató,
potenciálisan életváltoztató. #🦄 Korlátozott ideig elérhető a résztvevő üzletekben az
Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.
A termék és egy jól sikerült kép valóban tartalmassá és hatékonyabbá teheti a közösségi
média tartalmát. Ez a közösségi média tartalma egy kampány része, ami azt jelenti, hogy
minden bejegyzés között koherencia és következetesség van.

4. kép: Starbucks: Egyszarvú Frappuccino Hashtag
Forrás: https://www.instagram.com/p/BTFZBbHjdjJ/?utm_source=ig_embed
Pillanatkép
Az Unicorn Frappuccino és hashtagje csaknem 155 000 Instagram-bejegyzést generált
ebben az időszakban (később a 3. közösségi média tervezésben többet megtudhat a
hashtag természetéről és alkalmazásáról). Ez egy nagyon sikeres közösségi média
kampány volt, mert „a második negyedévben három százalékkal nőtt a globális azonos és
bolti értékesítés Amerikában.” - írja a MarketWatch.
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A közösségi tartalom hatása, a „Brand Health”
Brand Health nagyon fontos a vállalkozások teljesítményének meghatározása az eladások
és a fogyasztók iránti kereslet szempontjából (Ahmad N. at al 2015). A Brand Health
viszonylag új az üzleti teljesítmény mérésében, és nem minden vállalat figyeli ezt a
referenciaértéket. Emellett a márka egészségi állapota olyan mutató, amely a vállalatok
számára a márka tudatosságának mérésére szolgál a fogyasztók körében, ahelyett, hogy
megmutatnák a vállalatok sikerességét. A közösségi média tartalma fontos szerepet játszik
a Brand Health-ben, mivel ez a közeg a fogyasztók számára, hogy információkat
szerezzenek a márkákról. Az 5. kép a márka egészségét befolyásoló közösségi média
tartalmat szemlélteti.

5. kép. A közösségi média tartalmának hatása a márka egészségére.
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/infographic">Infographic vektor
készítette pikisuperstar - www.freepik.com
A jó közösségi média tartalom növelheti a márka egészségének teljesítményét. Jelenleg a tapasztalt
üzleti fejlesztők a közösségi média marketingjét használják arra, hogy a fogyasztók számára felhívják
a figyelmet márkáikról. A közösségi média platformokon keresztül kapcsolatba lépnek fogyasztóikkal,
és aktív interakciót építenek ki közöttük. Ezért elengedhetetlen, hogy a vállalkozók megfelelő
tartalommarketinget dolgozzanak ki, hogy minél több vásárlót vonzzanak az oldaluk meglátogatására,
a frissítési hírek nyomon követésére és végül a vásárlás megismétlésére.

Hivatkozások az 1. témakörre
Ahmad N. és mtsai. (2015) A közösségi média tartalommarketing (SMCM) hatása a márka
egészségére. © 2016 A szerzők. Kiadja az Elsevier BV Ez egy nyílt hozzáférésű cikk a CC
BY-NC-ND licenc alatt (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Garcia T. Starbucks szerint az Unicorn Frappuccino közösségi média sikere a Frappuccino
Happy Hour színpadán áll. Publikálva: Megjelenés: 2017. április 29, 11:27 ET.
Lekért:https://www.marketwatch.com/story/starbucks-says-social-media-success-of-unicornfrappuccino-sets-stage-for-frappuccino-happy-hour-2017-04-28
Murdough C., (2009). A közösségi média mérése: Nem lehetetlen. Journal of Interactive
Advertising, 10, 94–99.
Textbroker.de A lap eredeti címe: https://www.textbroker.de
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2. témakör. A közösségi média tartalmának típusai
Címkék:
Közösségi tartalom; interaktív tartalom; közösségi média; vetélkedő; utazási személyiség; ekönyvek; pozitív érzelmek; vizuális információ; agy; ihlet; idézetek;
2. témakör - Bevezetés
Ebben az témakörben megismerheti a közösségi média tartalmának fő típusait, amelyeket
sikeresen lehet fejleszteni a célközönség bevonása és befolyásolása érdekében. Mérlegelni
fogjuk, hogy mi a közösségi oldalak online vetélkedője, annak kapcsolódó jellemzői, és hogy
az ilyen típusú interaktív tartalom hogyan erősítheti meg jelentősen az ügyfelek hűségét.
Példákat hozunk, amelyek jobban megvilágítják az online vetélkedők használatát annak
érdekében, hogy elmélyítsék ügyfeleik érdeklődését, és jobban megismertessék őket a
termék / szolgáltatás jellemzőinek előnyeivel. Ezenkívül megismerkedik az e-könyvek
témájával és azzal, hogy miként lehetne azok tartalmát hatékony közösségi média
eszközként használni. Adunk néhány gyakorlatban bevált tippet arra vonatkozóan, hogyan
válthatnak ki pozitív érzelmeket a célközönségben, amelyek cselekvésre késztetik őket.
Néhány típusú közösségi média tartalom sikeresen kifejleszthető a célközönség bevonása és
befolyásolása érdekében.
1. Interaktív tartalom. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nemcsak egyszerű
lájkolásokkal és megjegyzésekkel válaszoljanak. Online vetélkedőkre és felmérésekre
utal. Kevésbé ismert tény, hogy a The New York Times legnépszerűbb tartalma nem
egy cikk volt, hanem egy nyelvjárási kvíz. Az ilyen típusú közösségi média tartalom
használatával jelentősen növelheti célközönségének elkötelezettségét. Ez lehetővé
teszi, hogy minél nagyobb márkaismertséget szerezzen, új és rendkívül interaktív
értékesítési lehetőségeket tárjon fel fel, növelje a webcsatorna forgalmát, valamint
javítsa a közösségi médiában való megosztást. Megfelelő kvíz létrehozásával
jelentősen növelheti fogyasztói hűségét. Például:
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1. kép Az Airbnb Trip Matcher vetélkedője
Forrás: https://press.airbnb.com/tripmatcher
Pillanatkép
A válaszok alapján azonban a felhasználók megismerkedhetnek utazási személyiségükkel.

2. kép. Utazási személyiség
Forrás: https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-create-online-quiz-social-media/
Marcus Ho (Ho 2018) szerint az eredményeknek pozitívaknak kell lenniük, és meg kell
erősíteniük azokat az érzéseket vagy tulajdonságokat, amelyekkel az adott személy már
rendelkezik.
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3. kép. Fedezze fel az összes utazási személyiséget.
Forrás: https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-create-online-quiz-social-media/
2. e-könyvek. Ne becsülje alá az e-könyveket, nagyon hatékonyak lehetnek a márka
népszerűsítése szempontjából. A legbonyolultabb feladat itt néhány észbontó tény
előállítása ugratásként. Lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy bonyolult
információkat, például a termék tulajdonságait és az azokhoz kapcsolódó előnyöket
emészthető és érthető formában továbbítsák. Az e-könyvek valóban kreatív
módszert kínálnak az adott iparág hátterének, céljainak és értékeinek
elmagyarázására. Célszerű megőrizni az egyensúlyt, hogy egyrészt látványos,
másrészt komoly és informatív legyen. A másik nagy előny, hogy az e-könyvek
lehetővé teszik, hogy gyümölcsöző együttműködést alakítson ki más iparági
vezetőkkel egy igazán vonzó tartalom kifejlesztése érdekében.
3. Közösségi tartalom, amely pozitív érzelmeket vált ki. Az ilyen jellegű közösségi
tartalom meglehetősen sikeres annak a ténynek köszönhetően, hogy az emberek
nagyobb valószínűséggel osztanak meg pozitív érzelmeket, mint a szórakozás és a
nevetés. Például Chipotle humoros tartalmat használ annak érdekében, hogy
megragadja a felhasználók érdeklődését a Twitteren keresztül.

4. kép. A Chipotle humoros tartalmat használ a felhasználók érdeklődésének
felkeltésére a Twitteren keresztül.
Forrás: https://www.socialmediatoday.com/news/5-types-of-social-media-contentthat-convert/539584/
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Az inspiráló idézeteket tükröző közösségi tartalmak szintén hatékony módszerek,
amelyeket okosan lehet felhasználni a márka ismertségének megerősítése
érdekében. Példa erre:

5. kép. A kifutópálya inspiráló árajánlatának kölcsönzése.
Forrás: https://blog.marketveep.com/insta-inspiration-for-when-youre-lackingcontent-ideas-for-your-instagram-marketing
Rent the Runway (egy online szolgáltatás, amely designer ruhákat és kiegészítőket
kölcsönöz) használja Gloria Steinem idézetét, amely motiváló és inspiráló. Sok
elkötelezettséget váltott ki a következő megjegyzésekben. A felhasználók megjegyezték,
hogy szeretik és támogatják az cég szolgáltatását.
4. Vizuálisan vonzó közösségi média tartalom.
A közelmúltban végzett kutatások szerint agyunk a vizuális információkat 60 000-szer
gyorsabban dolgozza fel, mint a szöveget. Ezért az elmúlt években drámai növekedést
élvezhetünk a vizuális alapú közösségi média tartalmakban. Ulrike Gretzel (Gretzel 2016)
szerint a vizuális tartalom fontossága a közösségi média területén könnyen kimutatható a
közösségi média statisztikáin keresztül. A Social Media Today (2015) jelentése szerint 2014ben 1,8 milliárd képet osztottak meg naponta a közösségi médiában világszerte. A
YouTube-nak több mint egymilliárd felhasználója van, akik több száz millió órányi YouTubevideót néznek meg, az emberek száma, amelyet videók töltenek a YouTube-on, 60% -kal
nőtt az előző évhez képest, és nőtt a YouTube-ot naponta megtekintők száma 2014
márciusa óta 40% -kal (YouTube, 2016). Az okostelefon szerepe a márkaélmény digitális
megjelenítésének elősegítésében minden eddiginél fontosabbá válik, és különösen a
vizuális anyagok gyors feltöltése néhány könnyen szerkeszthető alkalmazás vagy integrált
(például az Instagram által biztosított) szűrők használatával teszi látványossá és vonzóvá.
Például a Volkswagen azt állítja, hogy minden embernek és minden dolognak kell, hogy
legyen egy története, és ezt sugallja minden közösségi média bejegyzésében. Rengeteg
vizuális történet található a VW autókról és ügyfeleikről. A VW Facebook-oldaláról többet
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megtudhat a Volkswagen történelméről, megismerheti a Beetle örökségét vagy
kiválaszthatja következő autóját (Radice 2018).

6. kép: Volkswagen közösségi média bejegyzés.
Forrás: https://www.postplanner.com/blog/25-brands-visual-content-marketing/
Összefoglalva, bármilyen tartalmat is fejleszt, győzödjön meg róla, hogy következetes és
összetartó kampányt tervez, amely képes lenne népszerűsíteni az eseményeit, termékeit és
szolgáltatásait.
Hivatkozások a 2. témakörben:
Gretzel, Ulrike. (2016). A vizuális fordulat a közösségi média marketingben. Tourismos. 12.
Ho M., (2018), Hogyan készítsünk online kvízt a közösségi médiához.
Lekért:https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-create-online-quiz-social-media/
Megjelent: 2018.12.04
Radice R., 25 követendő márka a vizuális tartalommarketing inspirációjához, PostPlanner.
Lekért:https://www.postplanner.com/blog/25-brands-visual-content-marketing/
Social Media Today (2015). Szövegalapú adatok elfelejtése: Itt jönnek a képalapú adatok.
Hozzáférés online (2015. október 27.): http://www.socialmediatoday.com/technologydata/aag/2015-10-21/forget-text-based-data-here-comes-image-based-data.
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3. témakör. Social Media Design
Címkék:
Posta tervezése; közösségi média; interaktív tartalom; kettőskereszt; grafikai tervezés;
vizuális hierarchia; digitális kampány; facebook játék;
3. témakör - Bevezetés
Ebben az témakörben értékes ismereteket szerezhet az egyik legfontosabb és
legelterjedtebb közösségi média eszközről - a hashtagről. Az elkötelezettséget ösztönző
kreatív bejegyzés kidolgozása érdekében nagyon fontos a megfelelő hashtagek használata,
amely hatékony módszer a hasonló gondolkodású emberek figyelmének felkeltésére és a
termék iránti érdeklődés megerősítésére. A hashtagek helyes használata összetartó
célközönség kialakulásához vezethet - ami növeli a márka ismertségét és az értékesítét. Azt
javasoljuk, hogy ellenőrizze hashtag preferenciáját olyan speciális webhelyeken, mint
például: best-hashtags.com. Ezenkívül több közösségi média kampányt is bemutatunk
annak érdekében, hogy értékes tippeket nyújtsunk Önnek, amelyeket saját kampányában is
megvalósíthat.
#A hashtag
Az elmúlt években a közösségi média újfajta kommunikációs formákat indított el a
nyilvánossággal. Az egyik leginnovatívabb és legerősebb eszköz a hashtag. Amióta az első
hashtaget 2007-ben a Twitter munkatársa, Chris Messina elküldte, a hashtag népszerűsége
egyre nő, sőt más közösségi hálózatokon is elterjedt.

1. kép. A legelső hashtag.
Forrás: https://images.app.goo.gl/8ipq4K55MPFWWUcRA
A hashtagek témákat jelölnek, és fontos szerepet játszanak a közösségi média
kommunikációjában. (Saxton és mtsai. 2015). Először is, a hashtagek használata erőteljes,
mert részvételi. Általános gyakorlat, hogy a hashtagekről nem előre határoznak a a
felhasználók. A hashtag rendszer egy decentralizált, felhasználó által létrehozott címkézési,
rendszerezési és osztályozási rendszert alkot. A hashtag osztályozza az üzeneteket, javítja
a kereshetőséget, és lehetővé teszi a szervezet számára, hogy az üzeneteket
összekapcsolja a meglévő tudás- és cselekvési közösségekkel. Egyszerűen fogalmazva, a
hashtagek összetartó célközönség kialakulásához vezethetnek (Bruns & Burgess, 2011).
Dióhéjban ez a közönség hasonló gondolkodású emberekből áll, akiknek érdeklődése a
hashtag témájához közel állnak. A hashtag általában karaktercsoportból áll, előtte a font #
szimbólum (más néven hash). Ez a kombináció az üzenet címkéjeként szolgál, és
„összekapcsolódik az adott karakterek keresésével” (Sagolla 2009: 167), amely lehetővé
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teszi az összes, a címkézett témával foglalkozó bejegyzés visszakeresését. Paola-Maria
Caleffi azzal érvelt, hogy mivel a hashtageket eredetileg a Twitteren terjesztették, a Twitteregyezmény szerint egy hashtag tartalmazhat számokat, de nem állhat teljes egészében
számjegyekből (Caleffi 2015) (pl. # 123.) de kezdődhet számmal (pl. # 123yo). Speciális
karakterek sem megengedettek (pl.!,%, *, $ Stb.), Kivéve az aláhúzást (_). Végül a Twitter
szakértői ajánlásai szerint a legjobb hashtagek azok, amelyek legfeljebb hat karakterből
állnak, és egy tweetben három hashtagnek kell lennie a legtöbb előfordulásnak.
Például a böngészéssel ellenőrizheti a hashtag népszerűségét: http://best-hashtags.com
Amit meg kell tennie, az az, hogy beír egy szót a keresőmezőbe, és az algoritmus a korábbi
adatok alapján kiszámítja az Ön számára a legjobb hashtageket, amelyek a helyes
hashtagek alapján további „Kedvelések” fogadásához vezetnek, valamint fokozzák a
felhasználói elkötelezettségeket. Például a „kreativitás” vonatkozásában a következő
javaslatokat nyújtja a best-hashtags.com:
# festés, # divat, # rajz, # illusztráció, #instag, #graphicdesign, #create, #branding,
#instagram, #innovation, #style, #designer, #artistsoninstagram, #fun, #life, #photooftheday,
#nature, #follo, #marketing, # reklámozás

2. kép. A best-hashtags.com hashtag jelentése
Forrás: http://best-hashtags.com/hashtag/creativity/
Pillanatkép

A közösségi média posztjának megtervezése
Álljon itt egy példa egy Facebook-játékról, amelyet Kaliakra Margarine csinált, és amelyet
Keti Tserovska tervezett.
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3. kép: Kaliakra Margarine Social Media Game. Keti Tserovska tervezte.
Forrás: Keti Tserovska
A felhasználóknak el kellett küldeniük a nyugtán talált kódot, és minden héten lottót
indítottak, amelyeken vonzó díjakat adtak át. A játék ideális közeg volt, hogy
megismertethesse a felhasználókat a margarin ízével és minden kapcsolódó előnyével
kapcsolatban. Ez a kifinomult kialakítás kapcsolódik a márka termékcsomagolásához, pl. a
logó méretéhez, a színpalettához, az összes motívumhoz és elemhez, valamint a
kiválasztott betűtípushoz. Ez a megközelítés növeli a márka ismertségét a célközönség
körében. Ezenkívül az UI / UX kialakítása megkönnyíti a felhasználói élményt - könnyen
megtalálható és regisztrálható. Nyilvánvalóan erős vizuális hierarchiát sikerült elérni - a
felhasználók előre láthatják a díjakat, amelyek erőteljes ösztönző szerepet játszanak, és
cselekvésre késztethetik őket. A #kaliakra kampány hashtag javítja a kampány
kereshetőségét,

4. kép: Kaliakra Margarine Packaging Design.
Forrás: https://images.app.goo.gl/j5cbuKJigGTx2rBk7
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Egy másik nagyszerű példa a közösségi média kampány, amelyet az egyik leghíresebb
német multinacionális mérnöki és elektronikai vállalat hajtott végre Bulgáriában, a Bosch
Bulgaria (#boschbulgaria).

5. kép: Bosch Bulgaria közösségi média bejegyzések. Bolgár nyelvről lefordítva a bal oldali
bejegyzés így szól: „Nyilvánvalóan kihűl!” A megfelelő képen ez áll: „Az egészséges ételek
és főzés európai napja”
Tervezte: Keti Tserovska
Forrás: Keti Tserovska
Összefoglalva: egy sikeres bejegyzés elindításához, amely ösztönözheti az
elkötelezettséget, nagyon fontos a megfelelő hashtagek használata. A hashtag hatékony
módja annak, hogy hasonló gondolkodású embereket ragadjon meg, és fokozza az
érdeklődést a termék iránt. Használat előtt ellenőrizze azok relevanciáját olyan speciális
webhelyeken, mint például: www.best-hashtags.com
Egy másik fontos kérdés azonban egy új design kidolgozása, amely ragaszkodik a márka
identitásához és egyértelműen közvetíti az üzenetét. Célszerű a következőket tenni:
•
•
•
•

Az első a vizuális hierarchia megtervezése.
Hashtag megtalálása a kampányhoz
Használja következetesen a márka logóját, a betűtípust és a hozzárendelt
színpalettát;
A vizuális elemek egymáshoz igazítása. Tartsa meg a megfelelő egyensúlyt, és
győződjön meg arról, hogy a képeket prioritásként kezeli a szöveg helyett.

Hivatkozások a 3. témakörben:
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Caleffi P., (2015) A „hashtag”: Új szó vagy új szabály? SKASE Journal of Theoretical
Linguistics, 1. évf. 12 2. kiadás, 46–69. 24p.
Bruns, A., & Burgess, JE (2011, augusztus). A Twitter hashtagek használata az ad hoc nyilvánosság
kialakításában. Előadás a 6. Európai Konzorcium a Politikai Kutatásért Általános Konferencián,
Izlandi Egyetem, Reykjavik.
Sagolla D., (2009). 140 karakter: Stílus útmutató a rövid formához. Hoboken: John Wiley és Son.
Saxton és mtsai. (2015) #AdvocatingForChange: A hashtagek stratégiai használata a közösségi
média érdekképviseletében. Copyright © 2015 Advances in Social Work Vol. 16 1. szám (2015.
tavasz), 154–169
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4. témakör. Tartalomkezelő rendszerek
Címkék:
Tartalomkezelő rendszer; cm; közösségi média; funkcionalitás; jellemzők; php; joomla; wix;
wordpress; drupal; szerzői; tárolás; kiadás; blog;
4. témakör - Bevezetés
Ebben az témakörben alapvető ismereteket szerez a tartalomkezelő rendszer (CMS) t,
milémában, milyen alapvető funkciókat tartalmaz, és hogyan szabhatja testre azokat a
közösségi média kommunikációjának megerősítése érdekében. Értékes betekintést ad a
legnépszerűbb CMS-platformokról, amelyek lehetővé teszik, hogy a megfelelőt válassza ki.
Ezenkívül érdekes tényeket fog megtudni arról, hogyan fejlesztették ki az első CMS-t, és
nyomon követheti az evolúcióját. Ennek a témakörnek a végén hasznos tippeket kapnak
saját blog létrehozásával kapcsolatban.
A világszerte fokozódó verseny miatt a vállalatoknak és az induló vállalkozásoknak új és
hatékony kommunikációs eszközöket kell bevezetniük a célközönség hatékony elérése
érdekében. Az egyik legnépszerűbb eszköz a Content Management System (CMS) nevet
viseli - ez egy rugalmas szoftveralkalmazás, amely alkalmazkodhat a modern üzleti
környezet dinamikus változásaihoz (Lăzărică & Dediu 2013).

1. kép. Példa a CMS funkcióira.
Forrás: https://images.app.goo.gl/x4aBvY4CUSK7AHtg9
A tartalomkezelő rendszer olyan adatbázis, amely minden típusú digitális tartalmat kezel és
hozzáférést biztosít. Tartalomkezelő rendszer nélkül nem lesz képes egyszerű frissítéseket
végrehajtani, inkább statikus HTML fájlt kell írnia és feltöltenie a szerverére - ami
erőfeszítéseket igényel és időigényes. A CMS három fő tulajdonságát különböztethetjük
meg:
• Tartalomkészítés
A tartalom létrehozásának folyamata. A digitális tartalom adatbázisba helyezésének
és stílusának mechanizmusa. A szerző ellenőrzött webes környezetben hozhatja
létre a digitális tartalmat. Ez lehet egy hír, egy esemény vagy egy különleges
promóció hozzáadása. Ezen felül meg kell fontolnia, hogy vannak-e követelmények a
CMS-n kívül tárolt adatok feltöltésére. Ez magában foglalhatja egy meglévő
adatbázisfájl importálását a fejlesztés során, egy korábbi webhely újrafelhasználását
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vagy a meglévő elektronikus dokumentumok átszervezését a vállalkozáson belül
(Continuum Technologies). A digitális tartalom készítésekor a másolat eredetisége
mellett tanácsos saját elrendezési sablont felállítani, amely helyesírás-ellenőrzőt is
tartalmaz.
• Tárolás
Az adatok rendszeren belüli tárolásának módja és hivatkozási képessége. Számos
tartalomkezelő rendszer lehetővé teszi a verziókezelést, vagyis a tartalom az utolsó
vagy az előző állapotra menthető, ha szükséges.
• Kiadás
Az adatbázisból származó digitális tartalom szemléltetésének mechanizmusa és
lehetőségei. Ez az a folyamat, amelyben a tárolt tartalmat közzéteszik. Célszerű a
webes ismeretekkel rendelkező grafikusokkal szoros együttműködésben dolgozni.
Fontos megfontolni, hogy közzéteheti-e tartalmát különböző közösségi média
csatornákon keresztül.
Történelem
Az első tartalomkezelő rendszert a 90-es évek végén mutatták be.
Az első CMS-szerű technológiák abból álltak, hogy kiszolgálóoldali parancsfájlokat
használtak a szerverről a webböngészőbe küldött tartalom előállításához. Néhány
webfejlesztő programozási nyelv, például a PHP és az ASP 1995–1997-ben lépett piacra,
1999-ben a Java Server Pages (JSP) is megjelent.
A tartalomkezelő rendszerek típusai
A tartalomkezelő rendszerek (CMS) drámai módon változhatnak mindkét szempontból:
jellemzők és ár tekintetében. Nagyszámú szolgáltató kínál különféle árat és funkcionalitást.
Alapos mérlegelést igényel a döntés, hogy melyik megoldást választja.
• WordPress- a Knista.com szerint ez a legegyszerűbb, legnépszerűbb módszer saját
weboldal vagy blog létrehozására. Egy nemrégiben végzett felmérés szerint a
WordPress az összes internetes webhely 34% -át biztosítja. A WordPress a legjobb
statikus tartalomhoz, például a Rólunk, a Kapcsolattartó és az Árazás oldalakhoz. A
„statikus” nem azt jelenti, hogy soha nem változhat. Ehelyett a statikus tartalom olyan
tartalom, amely „kevésbé időfüggő, mint a bejegyzések”. A WordPress használatával
azonban üzleti webhelyeket, e-kereskedelmi áruházakat, blogokat, portfóliókat,
önéletrajzokat, fórumokat, közösségi hálózatokat, tagsági oldalakat stb. hozhat létre.
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2. kép: WordPress
Forrás: https://images.app.goo.gl/QTR7NnSqp6kvs1Nz7
•

Drupal- inkább tiszta CMS, nem a blogolásra, mint platformra tervezték. Egy
egyszerű telepítés után számos érdekes funkcióval rendelkezik, mint például
fórumok, felhasználói blogok, OpenID, profilok stb. Könnyű létrehozni egy közösségi
funkciókkal rendelkező weboldalt a Drupal egyszerű telepítésével.

3. kép: Drupal.
Forrás: https://images.app.goo.gl/mHnoKdbFRhL7AWR78
•

Joomla- funkcionalitását tekintve nagyon fejlett CMS. A Joomla telepítése a
szerveren viszonylag egyszerű a Joomla telepítőjének köszönhetően. Úgy tervezték,
hogy közös megosztott tárhely-csomagokon dolgozzon, és nagyon egyszerű,
tekintve a szoftver konfigurálhatóságát. A Joomla vonzó adminisztrációs felülettel
rendelkezik, felhasználóbarát legördülő menükkel kiegészítve.

4. kép: Joomla.
Forrás: https://images.app.goo.gl/GdKKBAJmZZRRBTtS8
•

Wix.com- ez a platform egy egyszerű webhely-készítőt kínál kis weboldalak
létrehozásához. Több száz ingyenes sablon érhető el. További előny, hogy saját
webtárhelyet, valamint ingyenes és fizetős domainneveket is beszerezhet, amelyeket
a Wix nyújt. A Wix App Market megkönnyíti az olyan extra funkciók hozzáadását,
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mint a fotógalériák, az e-kereskedelem. Ez egyedülálló, harmadik féltől származó
alkalmazás-kiegészítőket tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a funkciót egyetlen
gombnyomással kibővítheti (Brandon 2019).

5. kép: Wix.com
Forrás: https://images.app.goo.gl/xyd2SRw347ywgcbh6
A megfelelő platform kiválasztása azonban rendkívül nehéz feladat lehet, ezért a
CreatINNES azt javasolja, hogy vegye figyelembe a következő szempontokat:
1. Milyen gyakran tervezi megváltoztatni az oldalt vagy új szöveges tartalmat
létrehozni?
2. Van valamilyen tervezési szakértelme?
3. Milyen gyorsan szeretné növelni a CMS-t?
4. Mikor tervez befektetni a vizuális tartalom testreszabására és adaptálására?
Összefoglalva, a CMS egy nagyon megfelelő marketing eszköz, és a fogyasztók által
vezérelt világunkban annak használata nagyon fontos azért, hogy gyors és megbízható
kommunikációt alakítson ki az ügyfelekkel. A CMS platformok sokfélesége létezik, és Önön
múlik, hogy melyiket választja amely megfelel az Ön igényeinek.
Hivatkozások a 4. témakörben:
„Bevezetés a CMS-be”, Continuum Technologies Ltd. 54 Iona Crescent, Dublin 9, Írország
Brandon D., (2019) 10 tudnivaló a Wix.com használata előtt | Wix Review 2019. Legutóbb
frissítve 2019. szeptember 15-én. Letöltve:https://www.websitebuilderinsider.com/wixreview/
Knista.com. Mi a WordPress? Kezdőknek elmagyarázva.
Lekért:https://kinsta.com/knowledgebase/what-is-wordpress/ Publikálva 2019. szeptember
9-én.
Lăzărică & Dediu (2013) "Tartalomkezelő rendszerek (Cms) nyílt forráskódú webhelyek",
Management Strategies Journal, Constantin Brancoveanu University, vol. 19. cikk (1)
bekezdés, 75–82.
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Feladatok
1.feladat: Közösségi média tartalma
Figyelembe véve, hogy a közösségi média tartalma része egy összehangolt marketing
erőfeszítésnek, és célja egy termékről / szolgáltatásról / márkáról szóló információk
megerősítése, tekintse meg a következő kampányokat különböző platformokon:
• Volkswagen
• Lego
• Starbucks
Próbálja felvázolni a legjobban tetsző bejegyzést és azonosítani:
• Mi a kampány fő célja?
• Mi a fő üzenet, amit át akarnak adni?
• Milyen dizájnt használnak, például fényképeket, illusztrációkat, infografikákat stb.

2. feladat: Interaktív tartalom létrehozása
Az interaktív közösségi média tartalom lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy
nemcsak egyszerű lájkolásokkal és megjegyzésekkel reagáljanak. Online vetélkedőkre és
felmérésekre utal. Az ilyen típusú közösségi média tartalom használatával jelentősen
fokozhatja a célközönség elkötelezettségét - szórakoztassa ügyfeleit azzal, hogy
megismerteti velük a márka által kínált számos előnyt. Ezért gondolkodjon egy rövid
közösségi média kvíz kidolgozásán, amely maximum 5 kérdésből áll. Írja le a
kérdéstervezetét, és gondolja át, mi legyen az ösztönzője, amely a célközönség figyelmét a
részvételre irányítja.

3. feladat: A hashtag
Annak tudatában, hogy a hashtagek témákat jelölnek, és fontos szerepet játszanak a
közösségi média kommunikációjában, soroljon fel számos hashtaget, amelyek relevánsak
lehetnek a következő bejegyzéséhez. Ellenőrizze relevanciájukat egy megfelelő webhelyen,
például: http://best-hashtags.com
Gondoljon a hashtag nyelvére, és arra, hogy a hashtag tartalmaz-e számokat. Annak
ellenére, hogy valószínűleg nincsenek különleges rajzolási vagy tervezési készségei,
készítsen el egy alaprajzot posztjáról, amelynek fő célja a vizuális hierarchia azonosítása.

4. feladat: Tartalomkezelő rendszer (CMS)
Látogasson el a wix.com oldalra, és állítsa be ott az ingyenes fiókját. Válasszon egy
megfelelő webhelysablont, amely megfelel üzleti igényeinek, és az összes intuitív Wix
eszköz használatával testre szabhatja azt úgy, hogy illeszkedjen a vizuális vállalati
identitáshoz. Gondoljon arra, hogy miként biztosíthatja a felhasználóbarát élményt a
látogatók számára, hogyan érheti el az egyszerűséget és a tiszta formatervezést, amely
hatékonyan közvetíti a márka ígéretét. Végül állítsa be ott a blogját, és készítsen el egy
rövid bejegyzést.
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Jógyakorlatok
Első jógyakorlat: Közösségi média elemzése
Mielőtt elindítaná a közösségi média kampányát, ajánlatos elemezni a célközönség
viselkedését. Nagyon értékes tudni, hogy kivel fog kommunikálni a Facebookon, az
Instagramon, a Twitteren keresztül. Ezért vizsgálja meg életkorukat, lakóhelyüket,
életszínvonalukat, társadalmi helyzetüket, jövedelmi helyzetüket.
A fogyasztói életmód valódi megértése érdekében használja a közösségi média elemzését.
Például annak mélyebb megértése, hogy a felhasználók hol és hogyan lépnek kapcsolatba
az Ön vállalkozásával az Ön webhelyén, alkalmazásában, Facebook-oldalán, és még sok
más megtalálható a Facebook Analytics-ben, ami segít majd az optimalizálás és a
növekedés érdekében tett intézkedéseknél. Az oldalt megtekintők számának
megtekintéséhez kattintson az Insight elemre az oldal tetején, majd a bal oldalon kattintson
az Oldal nézetek elemre. Innen megtekintheti a nézeteket: Szakasz (példa: Bejegyzések,
Videók, Fotók).

1. kép: Az Adacademy Ltd. Facebook elemzése
Forrás:
https://www.facebook.com/adacademy.eu/insights/?referrer=page_insights_tab_button
Pillanatkép
Az első pillantásra kissé zavarosnak tűnik, de valójában három fontos szempont van,
amelyet figyelembe kell vennie az induláskor:
• Az oldal tetszik: Hány embernek tetszett az oldalad az elmúlt hét napban.
• Hozzászólás elérése: Hány ember látta az összes tartalmat, amelyet közzétett az
elmúlt hét napban.
• Aktív részvétel: Hány ember kedvelte, osztotta meg vagy kommentálta a
bejegyzéseit az elmúlt hét napban.
Ha azonban a fő cél a közösségi média gyors növekedése, nyomon követheti, hogy az oldal
kedvelői és elérése hogyan változott az elmúlt héten. A közösségi média szakértője - Bailey
Seybolt szerint, ha meglátja, hogy kialakul egy minta, vagy ha többet szeretne megtudni,
akkor mélyebben belemerülhet más témákba. (Seybolt 2018).
Hivatkozások
Seybolt B., (2018), A Facebook Analytics kezdő útmutatója. Feladva: 2018. április 4-én.
Letöltve:https://blog.hootsuite.com/facebook-analytics-insights-beginners-guide/
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Második jógyakorlat: A megfelelő hosszúság a közösségi média
bejegyzéséhez
Megfelelő közösségi média tartalom létrehozása azt jelenti, hogy tisztában kell lennie a
preferált közösségi média minden jellemzőjével. A közösségi média posztszakértőjének
- Cas Johnson-Villalobos-nak – köszönhetően adunk néhány tippet a szöveges
tartalommal és azzal kapcsolatban, hogy mit kell szem előtt tartania a kezdetekkor.
(Johnson-Villalobos 2019).
Instagram
Az Instagram fotó- vagy videófeliratai legfeljebb 2 200 karakter hosszúak lehetnek,
legfeljebb 30 hashtaggel. Az Instagram szokatlan abban a tekintetben, hogy a külső
kutatások hosszabb bejegyzéshosszt ajánlanak, mint a platform. Valójában a Sprout
Social megállapította, hogy a 138-150 karakter közötti Instagram-bejegyzések kapták a
legmagasabb szintű elkötelezettséget (Jackson 2019).

1. kép. Underamour. „Ezeket Olaszországnak”
Forrás:
https://www.instagram.com/p/BTwaPQHhV_N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=
dlfix
Pillanatkép
Facebook
A Facebook jelenleg a legnépszerűbb közösségi média hálózat. Legfeljebb 63 206
karakteres korlátot tartalmaz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hosszú
tartalmakat tegyenek közzé. A Facebook maga javasolja, hogy a bejegyzések leírása
100 és 250 karakter között legyen, arra hivatkozva, hogy a 250 karakter alatti
bejegyzések 60% -kal több elkötelezettséget kapnak, mint a hosszabbak.
Twitter
A Twitter híres 140 karakteres korlátját 2017-ben megduplázták 280 karakterre - amit a
közösségi platform nem vázolt fel világosan, bár az eredeti korlátot egy szöveges üzenet
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átlagos karakterszám-korlátja után modellezték. A bejegyzések újbóli elküldésének
ösztönzése érdekében még több megengedett karakter mellett is a 71–100 karakter
marad az ideális tartomány. A Social Report szerint az ilyen hosszúságú hozzászólások
17% -kal nagyobb valószínűséggel kerülnek újraküldésre, mint a karaktertartományon
kívüliek.
LinkedIn
A LinkedIn a bejegyzések számát 700 karakterre korlátozza. Ugyanakkor, hasonlóan a
Facebookhoz, rendelkezik egy „See More” füllel, amely 1300 karaktert engedélyez az
egyedi fiókok állapotára vonatkozóan. A közösségi platform és a külső kutatók azt
javasolják, hogy 140 karakter - a Twitter régi korlátja - legyen az ideális felső határ egy
LinkedIn bejegyzés számára a maximális láthatóság biztosítása érdekében.
Hivatkozások
Jackson D., (2019), Ismerd meg a határt: Minden közösségi média bejegyzés ideális
hossza. Lekért:https://sproutsocial.com/insights/social-media-character-counter/
Johnson-Villalobos C., (2019) Mi a megfelelő hosszúság a közösségi média
bejegyzéséhez? Megjelent: 2019.05.13.
Lekért:https://www.threegirlsmedia.com/2019/05/13/what-is-the-right-length-for-a-socialmedia-post/

Harmadik jógyakorlat: A poszttervnek kiválónak kell lennie
Itt talál néhány kreatív példát a hatékony közösségi média bejegyzésekre.
Például a Dunkin Donuts bejegyzések határozottan ragaszkodnak stílusukhoz és
hangnemükhöz. Fényesek, ötletesek és vidámak. A humor hatékony eszköz, amely
népszerűvé és megoszthatóvá teszi a bejegyzéseket ügyfeleik körében.

1. kép: Dunkin Donuts poszt. "Minél közelebb kerül, a legfinomabbnak tűnik."
Forrás: https://www.postplanner.com/blog/25-brands-visual-content-marketing/
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A márka soha nem végez közvetlen hirdetést, ehelyett különféle üzenet létrehozása
mellett dönt.
Egy másik inspiráló példa az Oreo. Ez a márka tudja, hogyan kell felvidítani közönségét
és aktívan elkötelezni őket. Bármely népszerű eseményt vagy szórakoztató programot
felhasználnak, és a sütiket közvetlenül abba dolgozzák be (Radice 2019).

2. kép. Oreo bejegyzés: „A nyári vakáció partja édes”.
Forrás: https://www.postplanner.com/blog/25-brands-visual-content-marketing/
A Keti Tserovska által tervezett Siemens Bulgaria közösségi média bejegyzések tiszta
és letisztult dizájnnal, élénk társadalmi hatással készülnek, amelyek népszerűsítik az
egészséges életmódot. Lefordítva ez azt jelenti: Nyerjen néhány fantasztikus kerékpárt
a Siemens-szel! Ez egy kölcsönös közösségi média-kampány, amelyet a Siemens és a
DRAG csinál (2000 óta Bulgária egyik vezető márkája, és kiváló minőségű kerékpárok
gyártásával foglalkozik).

3. kép. Siemens Bulgaria poszt: Nyerjen néhány fantasztikus kerékpárt a Siemens-szel.
Forrás: Keti Tserovska tárca.
Hivatkozások
Radice R., (2019) 25 követendő márka a vizuális tartalommarketing inspirációjához.
Lekért:https://www.postplanner.com/blog/25-brands-visual-content-marketing/

29

A CreatINNES-ről
A jelen, ún. kevert (blended) képzési modul a „Vállalkozási ismeretek a Kreatív és
Kulturális Iparban dolgozó szabadúszók és kezdő vállalkozások számára” elnevezésű
képzési program része, amely az Európai Unió által az Erasmus+ 2018-2021
finanszírozási program részeként támogatott „CreatINNES – stratégiai partnerség az
innováció és az üzleti készségek fejlesztése érdekében a kulturális és kreatív
iparágakban” elnevezésű projekt keretében került kifejlesztésre.
Vállalkozói képzési programunk a következő 8 modult tartalmazza:
• 1. modul: Mi a Design Thinking?
• 2. modul: E-kereskedelem jól csinálva
• 3. modul: Vizuális márkaépítés
• 4. modul: A növekedés meghekkelése
• 5. modul: Brainstorming és reklámozási technikák
• 6. modul: Problémamegoldás és kritikai gondolkodás
• 7. modul: Hogyan állítsunk elő vonzó közösségi média tartalmakat?
• 8 modul: Koncepciófejlesztés
A modulok szerzője a CreatINNES öt országból (Bulgária, Észak-Macedónia, Franciaország,
Magyarország és Németország) származó üzletfejlesztőkből és kreatív ipari szereplőkből álló
nemzetközi csapata.
További információt a projekt honlapján talál: www.creatinnes.eu.
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