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Hogyan tervezd meg a tartalommarketinged? 

Amikor elkezdesz blogolni, vagy elindítasz egy új közösségi média profilt kezdetben még 
tele vagy ötletekkel, hogy mirol írj és nem okoz nehézséget folyamatosan készíteni  az 
újabb és újabb szakcikkeket, feltölteni képeket Instagramra, készíteni idonként egy 
videot. Azt latom azonban, hogy egy ido utan ez hatalmas púp tud lenni az ember 
hatan. 

En most mar 10 éve rendszeresen blogolok, 2009 ota pedig rendszeresen készítek 
Facebook-posztokat. Tapasztalatbol tudom, hogy egy ido utan össze tudnak gabalyodni 
az ember fejében a dolgok, mert ezen a nyavalyas Facebookon - és tényleg haragszom 
ra emiatt :) -, nagyon adja magat a lehetoség, hogy az ember a szamokat figyelje. Oda 
van tolva a képedbe, hogy hany lajk, hany megosztas, hany hozzaszolas érkezett. Az 
embert elkapja ilyenkor a gépszíj, mindenképpen olyat szeretne írni, amit sokan 
lajkolnak. Mert az olyan jol mutat, hogy ha egy posztodat X ezren lajkoltak. 

Volt tavaly egy posztom, 18.000 lajkot kapott. Hú, gondoltam, ilyet kellene mindig írni, 
ugye? Ilyenkor azt hiszed, ha egyszer írtal egy jot, akkor mar tiéd a vilag. Aztan írsz egy 
olyat, amire csak szaz, vagy 20, vagy csak néhany lajk érkezik, és nem érted, miért, 
amikor ez is olyan zsenialis. 

Tesztelj, merj, tapasztalj! 

Igazabol senki nem tudja, hogy hogyan lesznek ezek a posztok ilyen nagyon jok, hogy 
mibol lesz végul mém. Az egyetlen lehetoség, hogy ezt megtudd, és egyre jobban 
csinald, hogy folyamatosan készíted a posztokat és teszteled, méred, kitapasztalod, 
hogy mik azok a témak, amiket szeret a célközönséged, milyen uzenetekre fogékony, és 
mik azok a formatumok, amik tetszenek neki. Igy az allando posztolas, tartalomkészítés 
soran rajössz, hogy mi az, ami nagy valoszínuséggel jo eredményeket fog elérni. 

Ahhoz, hogy ezt megvalosítsd, szeretnék neked adni egy tervet. 

Miert van szukseg tartalommarketing tervre? 

Mert nagyon sokszor azt latom, és oszintén szoval nalam is probléma, hogy vagy 
rengeteg ötletem van, vagy éppenséggel egy sincs. Ilyenkor probalom kiötölni, hogy mit 
tegyek ki, és egyre nehezebb a dolog, egyre inkabb nehezemre esik posztolni, és végul 
véletlenszeru lesz a dolog. 

Vannak idoszakok, amikor úgy érzed, mindegy, mit posztolsz, mert unnep van, 
munkaszunet, szabadsag, nincs semmi kulönösebb célod vele. Mégis azt mondom, hogy 
csak azért, hogy sokan lajkoljanak, hogy jobb szamot érjen el egy posztod, tehat 
véletlenszeruen felesleges dolgoznod. Csak úgy érdemes, ha célod van vele. 

Ahhoz, hogy ezeket a célokat meg tudd valosítani, mutatok neked egy nagyon jo kis 
tervezési megoldast, amivel gyorsan meg tudod tervezni a tartalmaidat.
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1. LÉPÉS
Tervezd meg a tartalom tipusat es tartalmat! 

1. Hasznos tartalom Szedd össze azokat a témakat, amiket közölni szeretnél az 
ugyfeleidnek. Minél több értéket, hasznos posztot, ötletet, megoldast adsz nekik, annal 
jobban fogjak magukat érezni, annal többet kapna toled, és ez nagyon fontos. 

Mirol szol egy hasznos poszt? 

– gyakran ismételt kérdésekre adott valaszok (Miket kérdeznek az ugyfeleid, 
vasarloid?, Csinalj kérdezős Story posztot és valaszolj a feltett kérdésekre 1-1 
posztban, figyeld a hozzaszolasokat, emaileket, uzeneteket és folyamatosan 
gyűjtsd a kérdéseket)

– tippek, ötletek (pl. 10 tipp, mire figyelj oda életmodvaltasnal)

– bevalt modszerek (mit hogyan szoktal megoldani)

– esettanulmanyok (egy-egy ugyfeled története)

– ajanlott eszközök, szoftverek, appok, amik megkönnyíthetik egy-egy vevőd életét

– infografikak, statisztikak, grafikonok (ezek sok mindenről szolhatnak: az 
ugyfeleidről (kik ők, mik a problémaik, mi zavarja őket stb.), a piacodrol (hazai 
trendek, vilagtrendek, nemzetközi statisztikak), 

– hírek (mik a legújabb hírek, újítasok, újdonsagok a piacodon)

– ha terméket értékesítesz, akkor szolhat arrol, hogy hogyan hasznald a terméket, 
adhatsz ötleteket, hogy pl. mihez vegyék fel a toled vasarolt fulbevalot, mihez 
hasznaljak a toled vasarolt fuszert, mibe csomagoljak, hogy öruljön neki, akinek 
ajandékozzak a termékedet. Tehat egy csomo ilyen apro, praktikus dolgot el 
lehet mondani az olvasoknak. 

2. PR tipusu tartalom 

PR típusú bejegyzés az, amiben megmutatod, hogy pl. hogyan néz ki a boltod, a 
muhelyed, milyen az irodad, megvillantod, mi van a kulisszak mögött. Ebbol a típusú 
tartalombol a legaranyosabb ötlet egy fodraszuzleté volt 2-3 éve. Kitettek két jacintot 
egy kisasztalra, latszott mögöttuk az uzlet. Minden nap kiposztoltak egy-egy fotot az A 
jacintrol és a B jacintrol, és lehetett kommentben tippelni, hogy melyik fog hamarabb 
kiviragozni. 

Egyszeru ötlet? Igen. Megmutatta az uzletet, ami mögötte van? Igen. Jofejség? Igen. E s 
szerették az olvasok, tehat egy szorakoztato tartalom lett, amivel megmutattak azt is, 
hogy mivel foglalkoznak, de nem a fodraszatot tukmaltak folyamatosan. PR tartalom az 
is, ha szerepelsz a sajtoban és megosztod, vagy ha bemutatod egy ugyfeledet, 
vevovéleményt teszel fel... ezek is tulajdonképpen a cégedrol kialakult képet erosítik. 
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Amit még csinalhatsz:

– mutasd meg hogyan dolgozol (mi történik egy ugyfeleddel azutan, hogy 
meglatogatott téged, ,

– mutasd meg az eszközeidet és/vagy alapanyagaidat, amikkel dolgozol, meséld el, 
miért azokat valasztottad, miota dolgozol veluk,

– írd le milyen szakmai/etikai alapelvekben hiszel, mit tartasz be a munkad soran,

– írd le a történetedet: miért vagtal bele abba, amit csinalsz, honnan indultal, mit 
szeretnél elérni!

3. Kampany tipusu tartalom 

Ez az a típusú poszt, amikor a termékedrol írsz, kiteszed a képét, akciot hirdetsz. Ha 
nincs mas ötleted, jelölj ki egy napot, amikor minden héten akciot csinalsz. Nem kell, 
hogy arengedmény legyen, kiteheted azt is, hogy Potya Szerda, piros színu fulbevalok 
érkeztek, vagy péntekenként raktarkészlet kisöprés. 

Egy online turkalo kiírta Facebookra, hogy minden nap 11-kor van arufeltöltés. 
Ugyanúgy, mint az uzlettel rendelkezo turkaloknal ki van írva, hogy minden szerdan 
arufeltöltés, ok kiírtak, hogy minden nap 11-kor a Facebookon van arufeltöltés. Aki 
akkor ott van és figyel, gyorsan lecsaphat a legjobb ajanlatokra. A kampanyokrol szolo 
anyagban ehhez tovabbi ötleteket talalsz.

4. Kozossegepito poszt 

Ezek nagyon fontos posztok. Arrol szolnak, hogy: többen vagyunk, van egy közös 
szemléletunk, és egyfajta csoportként muködunk. Ezek a fajta posztok megprobaljak 
arra ösztönözni a követoidet, hogy szoljanak hozza, tegyenek fel kérdéseket, 
megtudhatod, mi jar a fejukben, mit nem értenek a témaddal kapcsolatban. Sokat tudsz
tanulni belole, és ami a legfontosabb, valodi parbeszéd alakul ki a közönségedben. 

Ötletek:

– Mit tanacsolnal annak, aki ma vag bele? (pl. egy hobbiba, az életmodvaltasba 
stb.)

– Mit tanacsolnal a 10 évvel ezelőtti önmagadnak?

– Mi a kedvenc filmed/könyved, amit szerinted mindenkinek latnia kéne és miért?

– Mi az a zene, ami mindig motival és fellelkesít?

– Te hogyan szoktad megoldani...?  (pl. Te hogyan szoktad megoldani a 
bevasarlast?, Te hogyan védekezel a kertedben a kartevők ellen?, Te hogyan 
tervezed meg mikor mit fogsz főzni?)

– Ird le, mit gondolsz...? (pl. Ird le mit gondolsz az új NAT-rol!)

– Neked milyen ...van? Milyen és miért ezt valasztottad? (pl. Neked milyen fűnyírod 
van? Milyen és miért pont ezt valasztottad?)
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5. Kuldetes tipusu tartalom 

Beszélj rendszeresen a céged kuldetésérol! Minden cégnek vannak szakmai meglatasai, 
alapvetései, hogy miben hisz, mit szeretne adni az ugyfeleknek, milyen színvonalat 
képvisel, és ezt el kell mondani. Nem szabad megfeledkezni rola, hogy ezt elmondd. 
Elso lépésként szedj össze 6-8 pontot, hogy mi az, amit a kuldetésedrol at szeretnél 
adni az embereknek, és errol írj vagy beszélj! 

6. Motivacios tartalom 

Ez lehet:

– idézet,

– biztatas,

– dicséret (néha érdemes megdicsérni a követőidet a hozzaszolasaikért, az 
ugyfeleidet a szorgalmukért stb.)

– humor (ez lehet akar egy témaba vago vicc vagy mém is, de a legjobb, ha nem 
mashol talalt tartalmakat dolgozol fel, hanem sajat humoros képeket készítesz)

TERVEZÉS: Ha egy havi tartalmat szeretnél megtervezni és elkészíteni, kétnaponta egy 
poszttal, az összesen 15db poszt egy 30 napos honapban, mivel 6 típus van, ezért 
minden típusbol 2-őt vagy 3-at kell készítened, hogy végul kijöjjön a 15 db. A 
tervezéshez először tervezd meg a témakat a fentiek alapjan!

2. LÉPÉS

Tervezd meg a tartalom formatumat! 

Jo, ha nem mindig csak ugyanolyan formatumú tartalmakat hasznalsz, hanem valtogatsz 
többfélét, tehat néha kép, néha képen szöveg, néha video, néha pedig galéria kerul ki.

1. Kepen szoveg formatum 

Ezért nagyon jol muködik, amikor van egy kép, és rajta egy szöveg, sot sokszor maga a 
kép egy szöveg egyben. Nagyon szeretik az emberek, altalaban jol teljesítenek ezek a 
tartalmak. Ha ehhez írsz egy szöveget kommentarként, vagy mellé írsz egy hasznos 
tartalmat, sokan elolvassak, annak ellenére, hogy hosszú, mert a kép felhívta a 
figyelmet a tartalomra. Ilyen képeket könnyen készíthetsz az Adobe Spark Posttal online
vagy mobil applikacioval (https://spark.adobe.com/about/post), a www.canva.com -on 
online vagy a Phon.to mobil applikacioval. 

2. Video

Az Instagramra legfeljebb 1 perc hosszúsagú videokat tehetsz ki, azonban az IGTV-re 
kitehetsz akar 10 perces videokat is. De felteheted úgy is a videoidat, hogy 10db egy 
perces videot készítesz és egy galériaba töltöd fel őket, amik között lépegetni kell.
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A videokat nyugodtan készítheted mobiltelefonnal is. Az elkészítéshez néhany hasznos 
applikacio:

- InShot (jopofa szűrők, effektek és videovagas)
- B612 (sokféle szűrő, video és képkészítés úgy, hogy az appban készíthetsz magadnak 
sminket) link androidra: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.linecorp.b612.android&hl=hu link Apple-re: 
https://apps.apple.com/us/app/b612-beauty-filter-camera/id904209370 
- CutStory (a videoidat képes az IGTV szamara szukséges allo formatumba konvertalni, 
valamint ha mas feluleteken is szeretnél hasznalni egy videot, ahhoz is hozza tudja 
igazítani (pl. megvagja a 10 perces videodat 10db 1 perces részletre a galéria 
feltöltéshez) link applre: https://apps.apple.com/us/app/cutstory-for-instagram-
stories/id917630934 link androidra: https://apkpure.com/cut-story-for-social-
media/com.bitforone.storiescutter 
- Clips (csak Iphonera elérhető) kifejezetten Instara négyzet alakú videokat készít és 
menet közben feliratozza a videoidat.

3. Csak foto

Az Instagram az a felulet, ahol egy-egy nagyon jol elkészített foto nagy sikert érhet el 
szöveg nélkul is. Amire figyelj:

- éles legyen a kép,
- jol lathato legyen a lényeg,
- hasznalj szűrőket a szép és latvanyos színekért!

4. Galeria posztok

Valtozatosan hasznalhato posztok, amiknek az a fő előnye, hogy minél több képkockat 
hasznalsz, annal több időt tölt a posztoddal az olvaso. A képkockak lehetnek képek és 
videok egyarant.

Néhany ötlet:

- ha szeretnél egy több pontbol allo listat kitenni, minden képkockara tehetsz 1-1 pontot
kulön kis képként elkészítve,
- ha mondjuk 4 tippet szeretnél adni valamihez videoban, vagy 4 kérdésre valaszolsz, 
minden video elé tegyél egy képkockat a címével (miről szol a tipp vagy mi a kérdés, 
amire valaszolsz) a galériaban a sorrend tehat így fog kinézni: képkocka – video – 
képkocka – video - képkocka – video – képkocka – video

TERVEZÉS:  Mind a 15 poszt témahoz írd oda a formatumot! A legjobb, ha valtogatod 
őket (képen szöveg, video, foto, galéria), de ha mar a statisztikaid alapjan talaltal olyan
formatumokat, amik jobban teljesítenek, mint a többi ezeket is hasznalhatod.

3. LÉPÉS 
Parosits!

Amikor ezzel megvagy, parosítsd össze a poszt típust a formatummal! Irhatsz kuldetés 
típusú tartalmat, de összefoglalhatod videoban is, vagy egy vevod levelérol csinalhatsz 
screen shotot, rengeteg lehetoség van. A PR típusú poszt lehet video, a hasznos poszt 

http://www.inshot.com/
https://www.apple.com/hu/clips/
https://apkpure.com/cut-story-for-social-media/com.bitforone.storiescutter
https://apkpure.com/cut-story-for-social-media/com.bitforone.storiescutter
https://apps.apple.com/us/app/cutstory-for-instagram-stories/id917630934
https://apps.apple.com/us/app/cutstory-for-instagram-stories/id917630934
https://apps.apple.com/us/app/b612-beauty-filter-camera/id904209370
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.b612.android&hl=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.b612.android&hl=hu
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lehet egy link, a közönségépítés lehet csak szöveg, és így tovabb. 

Igen, igen, lehet csak szöveg a poszt! A múltkor volt egy ilyen teszt, valaki kiírta, hogy 
„altalaban a Fb-on az emberek nem olvassak el a kép nélkuli szövegeket, lajkold, ha te 
mégis elolvastad”. Csomoan lajkoltak. Tehat muködhet egy jol megírt szöveg, lajkoljak,
megosztjak, kommentelik. 

Ezeket a parosítasokat beoszthatod a napokra. 

A parosítashoz néhany tipp:

Hasznos posztok: ez igazabol barmelyik formatum lehet.
Kampany posztok: célszerű itt leginkabb a video, galéria és kép+szöveg posztokat 
hasznalni, azok sokkal jobban felkeltik a figyelmet
Közösség: erre a legjobb a kép+szöveg formatum, mert így egy képen lehet latni a 
kérdést és több valasz érkezik
Motivacio és pr: barmelyik formatumot hasznalhatod

A tervezésnél figyelembe vettem, hogy a honap soran van egy 6 napos kampany, ennek 
az idejére időzítettem be a 3db kampany posztot. Előtte pr posztot tettem, hiszen ez jol
kiegészítheti a kampanyodat (bővebbet a kampanyolasrol az erről szolo ajandék pdf-ben 
talalhatsz)

A tervezés soran mindig be szoktam írni nem csak a datumot, hanem azt is milyen napra 
esik az adott datum, így könnyebben meg lehet tervezni az idealis posztolasi 
időpontokat is. A legtöbb napon az esti 18-19 oras időpont megfelelő (a statisztikaidat 
nézd meg azért hozza, mert néhany célcsoportnak eltérő szokasai lehetnek), de vannak 
napok, amikor a reggeli időpont is jo lehet, ilyen a hétfő, a szombat és a vasarnap.

A terved tehat most kb. így fog kinézni (ez egy példa):

Poszt típusa Poszt formatuma Mikor kerul ki?

1. hasznos Kép+szöveg 1 péntek 18:00

2. pr kép 3 vasarnap 9:00

3.  közösség kép+szöveg 5 kedd 18:00

4. kuldetés video 7 csutörtök 18:00

5.  pr galéria 9 szombat 18:00

6. kampany kép+szöveg 11 hétfő 9:00

7. hasznos video 13 szerda 18:00

8. kampany Galéria 15 péntek 9:00

9. kampany kép+szöveg 17 vasarnap 9:00

10. motivacio video 19 kedd 18:00
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11. közösség Kép 21 csutörtök18:00

12 kuldetés kép+szöveg 23 szombat 18:00

13. hasznos galéria 25 hétfő 9:00

14. pr video 29 szerda 18:00

15. motivacio kép+szöveg 31 péntek 18:00

Néhany tipp, hogy hatékonyabban készíthesd el a posztokat:

1. Az egyféle formatumú posztokat egymas utan készítsd el! Pl. ulj le és vedd fel egymas
utan a videokat egész honapra előre, készítsd el az összes kép+szöveg formatumú 
anyagot (ehhez legyen egy sablonod a képterveződben pl. Adobe Spark Postban és 
mindig ugyanazt hasznald, így nem kell mindig az elejéről megtervezni és beallítani a 
formatumokat).

2. Erdemes kétféle szöveg+kép valtozatot elkészíteni, amik hasonlítanak egymasra, 
ugyanakkor mégis kicsit masok, így valtozatosabb képeket készíthetsz, mégis megmarad 
az egységes kinézet (mondjuk az egyiket a kép+szöveghez, a masikat a galéria 
posztokhoz hasznalod)


