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 Mi a Marketing Soulnál úgy 
gondoljuk kiemelten fontos, hogy 
egy vállalkozás milyen arcát mutatja  
a külvilág felé. Meggyőződésünk, hogy 
napjainkban még nagyobb hangsúlyt 
kell fektetned arra, hogy a potenciális 
vásárlóid tudatában ott legyél és a lehető 
leggyakrabban Rád gondoljanak, Tőled 
vásároljanak! Komplex palettánkat úgy 
építettük fel, hogy ebben tudjuk Neked 
a legnagyobb támogatást nyújtani.  
A következőkben az Online Marketing 
Menedzsment Szolgáltatásunk előnyeivel 
ismerkedhetsz meg. Megmutatjuk, hogy 
miként hoz szolgáltatásunk profitot 
a Részedre! Az utolsó oldalon, pedig 
ajándékunkat találod!

A megkérdezettek 
67%-a internetezik 

asztali PC-n, ami 5%-kal 
kevesebb, mint az előző 

évben, míg az okostelefonon 
internetezők száma 

49%-ról 57%-ra 
növekedett.

Az adatok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Lakossági internethasználat Online Piackutatás 2015 statisztikáin 
alapszanak, mely nyilvánosan elérhető a www.nmhh.hz internetes oldalon. A felmérés kapcsán 3115, 16 évnél idősebb, 

Magyarországon élő, legalább hetente egyszer internetező személyt kérdeztek meg. 

Az internetes trendek 
drasztikusan terjednek és 
növekednek évről évre. 

A közösségi oldalak 
használata 93%-ról 95%-ra 
növekedett, míg az online 

vásárlás 5%-kal nőtt, 
az online fizetések pedig 

11%-os növekedést
 mutatnak.

A felmérés évében 
tovább nőtt azok aránya, 

akik az adatfelvételt 
megelőző fél éven belül vásároltak az 
interneten. Az árukínálat áttekintése, 

az árak összehasonlítása 67%-ról 
72%-ra növekedett. Az 
online vásárlás 45%-ról 

pedig 50%-ra. 

Ezzel párhuzamos 
érdekes tényadat az 

is, hogy a bankkártyás 
fizetések 39%-ról 46%-ra 

növekedtek, mindössze 
egy év alatt.

A csevegések 
71%-a a 

Facebookon 
történik!

A megkérdezettek 
86%-a legalább 

hetente használja a 
Facebook-ot, 73%-a 

a YouTube-ot,
 és 22%-a 
a Google-t.

A felmérés 
évében 5,2 órát 

vannak kapcsolódva 
a felhasználók az

internetre, míg aktívan 
3,1 órát használják 
nem munkavégzés 

céljából.

Az 
internetező 

jelenleg otthon 
59%-ban internetezik
PC-n, míg 54%-ban 

okostelefonon, másutt ez az 
arány asztali PC 
esetében 44%, 

okostelefon
esetében

 69%.

A felhasználók 
a 3,1 órából 1,6 órát 
töltenek átlagosan 

böngészéssel és 1,4 órát 
írásos cseteléssel 

(jellemzően 
a Facebook 

segítségével).
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MI AZ AZ ONLINE MARKETING MENEDZSMENT?

SZOLGÁLTATÁSUNK NEKED VALÓ, HA...

 > Rendelkezel közösségi oldalakkal (pl.: Facebook), de jelenleg nem hoz profitot 
az online jelenléted.

 > Van weboldalad, vagy webáruházad, de csekély az oldalad segítségével 
érkező vásárlók száma.

 > Lokális üzleted van, de szeretnéd növelni a forgalmad az online 
lehetőségek segítésével.

 > Márkádat, termékedet szeretnéd megismertetni a potenciális célközönségeddel 
és brand illetve értékesítés típusú megjelenésekre van szükséged.

HOGY IS NÉZ KI A FOLYAMAT TÖMÖREN?

1. Havi rendszerességgel találkozunk, hogy közösen kitaláljuk a következő hónap tematikáját 
és a marketing tevékenységhez használandó eszközöket.

2. A találkozót követően a konzultáción elhangzottaknak megfelelően elkészítjük a részedre a 
napi bontású, részletes Online Marketing Menedzsment Akciótervünket.

3. A jóváhagyásodat követően a teljes hónap online marketing anyagát legyártjuk a részedre.

4. Minden online marketing kivitelezői tevékenységet mi végzünk egész hónapban (pl.: 
posztok időzítése, hírlevelek küldése, nyereményjátékok bonyolítása, Google hirdetések 
beállítása stb.)

5. Megküldjük a részedre a havi eredményeket, statisztikákat.

6. Új időpontot egyeztetünk Veled a következő havi konzultációhoz. 

Az Online Marketing Menedzsment 
szolgáltatásunk az alábbi felületek teljeskörű 

kezelését tartalmazza a teljesség igénye nélkül:

Facebook posztok, hirdetések, áruházak készítése

Google Adwords képes 
és szöveges hirdetések készítése

Teljeskörű E-mail marketing,
hírlevél menedzsment

Landing Pagek létrehozása és kezelése

Instagram hirdetések készítése

Google Plus fiókok menedzsmentje

Google Cégem és Google Térkép Menedzsment

TripAdvisor fiókok kezelése

Kiadványok, kuponok, voucherek, 

szóróanyagok tervezése

 Az OMM, vagyis Online Marketing Menedzsment szolgáltatásunk 
lényege, hogy professzionális szintre helyezi vállalkozásod online szinten folytatott 
kommunikációját. 

A tevékenység egyértelmű célja, hogy márkádat, vállalkozásodat új helyre emelje 
a potenciális vásárlóid tudatában, hogy elérd a kiszemelt célközönséget és persze, 
hogy profitot termeljen a részedre. Nem egy öncélú PR tevékenység. Kiemelt 
feladata, hogy eladja terméked és szolgáltatásod. 

+



6 7

HONNAN TUDOM, HOGY MI TÖRTÉNIK 
VÁLLALKOZÁSOM ONLINE MARKETING 

TEVÉKENYSÉGE KAPCSÁN?

Magyarországon elsőként egy speciális ügyfélkaput hoztunk 
létre, ahol a teljes marketing tevékenységünket napi 
bontásban tudod ellenőrizni.

Minden anyag, elkészített dokumentum, szöveganyag 
ide kerül feltöltésre. 

Valós idejű statisztikákat látsz, látod a változtatásokat stb. 

A felület segít neked abban, hogy minden információt egy 
helyen láss a teljes online jelenlétedről, nyomonkövetheted 
a marketing költéseidet. 

Igényes, sokrétű műszerfal, hogy mindent egy helyen megtalálj!

Szeretnéd tudni, hogy miben lehet a segítségedre 
az Online Marketing?

Személyre szabott megoldást és konkrét megtérülést 
szeretnél látni? 

Tudni akarod, hogy milyen ötletünk van arra, hogy a Te 
vállalkozásod is sikeres legyen az interneten? 

Nincs más hátra, mint jelentkezz ingyenes Online Marketing 
Konzultációnkra a www.marketingsoul.hu/ommkonzultacio 

 A Tornyos Pékség a Dél-Dunántúli Régió 
egyik legmeghatározóbb látványpékség hálózata. 
Helyben készült péksütemények, cukrász 
termékek és saját márkanév alatt forgalmazott 
kiskereskedelmi termékek értékesítésével 
foglalkoznak. A vállalkozással úgy kerültünk 
kapcsolatban, hogy felkerestek bennünket új 
arculatuk elkészítésével a sikeres munkát követően 
Online Marketing Menedzsmentünket is tesztelni 
szerették volna. Már hosszú idő óta dolgozunk 

együtt. Most első, közös kampányunk néhány részletét szeretnénk bemutatni 
Neked. A kampány alap miliője az volt, hogy ismertessük a már meglévő vásárlókkal 
és új potenciális vevőkörükkel egyaránt, hogy a pékség szépen lassan folyamatosan 
megújul, bővül. Fókuszt kaptak a kiemelt termékek, az új belépő termékek, szélesedő 
és átformált termékpaletta.

 A kampány fő célja az volt, hogy a már meglévő vásárló kör címanyagát online 
formában legyűjtsük és vásárlásra ösztönözzük az új és régi vásárlókat egyaránt, hogy 
felmérjük mekkora ereje van a pékség online kommunikációjának. Az eredmények 
magukért beszéltek! Nézzük meg, hogy milyen eszközöket használtunk!

 Gergőékkel először 2016 nyarán találkoztunk egy marketing 
konzultáció keretein belül. Elsősorban új arculatunk megvalósítására 
kerestünk partnert, de a beszélgetésünk során sikeresen meggyőztek 
minket online marketingünk menedzseléséről is. Számos közös 
kampányt valósítottunk meg, melyek nem csak brandünk erősítésében 
játszottak kulcsfontosságú szerepet, hanem vásárlói közönségünk 
bővítésében is. Egy olyan platformot biztosítanak számunkra, amellyel 
sokkal pontosabban tudjuk elérni a célközönségünket és sokkal 
effektívebben tudjuk megjelentetni új projektjeinket. A Marketing 
Soul kreatív ötleteire a jövőben is számítunk, mellyekkel kellő képpen 
vehetjük fel a tempót a 21. század igényeivel szemben.
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Landing page bevezető

A bevezetőben került kifejtésre, 
hogy a játékos, látogatónak mi a 
feladata és miért éri meg számára. 
Mindenki, aki sikerrel vette a 
lejjebb található memóriajátékot 
a név, e-mail cím és telefonszám 
megadását követően garantált 
kupont kapott, amiért cserébe a 
megvásárolt termékből kettő járt 
a pékségben!

Menedzsment 
szolgáltatásunk 

sajátossága, hogy havi 
szinten megújul és új 
tematikát dolgoz fel. 
A tematikát erősítve 
minden hónapban új, 
az eredeti arculathoz 
passzoló, a tematikát 

erősítő arculatot 
álmodunk meg és 
készítünk, melyek 

természetesen havi 
szinten megjelennek a 
közösségi oldalakon is, 

mint ahogy a Facebook 
borító- és profilképen is.

A fenntartási időszakban 
minden alkalommal kiemelt 
termékeket jelenítünk 
meg. Ezek jellemzően olyan 
sikertermékek, melyek 
értékesítése jó, azonban nem 
kiemelkedő. A kedvezményes 
árral teszteljük, hogy a 
vásárlási kedv növelhető-e 
egy adott termék kapcsán.

Az online tartalmak 
minden esetben 

összhangban vannak 
a kampány céljával, 

így kiemelt figyelmet 
fordítunk arra, hogy a 
cél megvalósuljon. A 

kampány célja a nagy 
mennyiségű címanyag 

legyűjtés volt, ezt többek 
között ilyen tartalmú 

posztokkal segítettük.

A Facebook oldal 
hatékonyságát és a
like-olók elköteleződését 
mini játékokkal is növeljük, 
mindezek mellet a Facebook 
ikonok segítéségével reális 
statisztikát is kaphatunk 
a sikertermékeinkről és 
megállapíthatjuk, hogy mely 
termékünk mennyire vonzó a 
célközönség számára.

Természetesen a kampány 
bemutató anyagot a teljesség 
igénye nélkül készítettük 
el a Részedre. Ezért is van 
az, hogy számos egyéb 
marketing eszközre nem 
tértünk ki! Ha minden 
részletet tudni akarsz és 
megismerni azt is, hogy 
Neked miben tudunk segíteni 
gyorsan lapozz az utolsó 
oldalra, ahol az 
ajándékodat találod! 

        Landing page slider

A jobb oldalt látható landing paget külön a kiemelt kampányunkhoz készítettük. Az érkeztető 
oldalra a Facebookról vittük át az oldal kedvelőit, különböző poszt tartalmak és hirdetések 
segítségével. Néhány posztot a másik oldalon láthatsz! Egy hangulatot szerettünk volna 
bemutatni a pékség valódi munkatársával és vásárlójával. Ezek mellett a félhavi kiemelt 
termékek kerültek megjelenítésre és a tárgyhavi kampány fő mottója, miszerint egy 
áráért kettő jár, ha játszik Velünk!

Játék

A játékosok feladata az 
volt, hogy a pékség kiemelt 
termékeinek párját megtalálják. 
A sikeres megfejtést követően 
a megjelenő űrlapon tudták 
igényelni az ajándékkupont, 
amely egy 5 részből álló e-mailes 
automatizmust indított el. A 
játékosok döntő többsége a 
kupont felhasználta. A játék egyik 
kiemelt előnye az volt, hogy a 
vásárló újra, ingyen megszólítható! 
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A Főtérben első alkalommal került megrendezésre a 
DesignPécs rendezvénysorozat egyik fő helyszíneként 
a DesignTér, melynek a teljes szervezését az Pécs-
Baranya Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve mi 
végeztünk. A nagyszabású nyolc napos rendezvény 
felölelt egy színes programsorozatot, egy 
igen nagyvonalú megnyitó eseményt és 
természetesen különleges ajánlatokkal és 
kiegészítő programokkal is készültünk 
online és offline színtéren is. A teljes 
grafikai tervezést, menedzsmentet 
és kivitelezést is mi végeztük.

A magyar fejlesztésű angol nyelvtanító 
alkalmazás online terjesztésében is 

nagy szerepet vállaltunk. A teljes 
magyar és nemzetközi grafikai, 

szoftveres és szöveges marketing 
kommunikációért is mi felelünk. 

Utazz Velünk Angliába 
kampányunk lényege a 

címanyaggyűjtés és az 
app letöltése volt. 

Nagy siker övezte 
törekvéseinket. 
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Hartung Attila, a Hartung Szalon 
tulajdonosa kérésére több kampányt is 
készítettünk. Egyik kedvencünk a Trek, 
ami Attila új frizura kollekcióját hivatott 

bemutatni. A kampány a bevándorlási 
botrány apropóján született, a mi 

értelmezésünkben a vándorlást 
jelenítettük meg, ami a 

kivándorlás, elvándorlás és 
a bevándorlás is lehet. A 

négy égtájra bontva, 
négy különböző haj és 
termékkollekció került 

a reflektorfénybe, 
természetesen egy 
nyereményjátékkal 

karöltve.

A Katedra karácsonyi kampányával az új év eleji 
beiratkozást készítettük elő. A 24 feladványos 
nyereményjáték segítségével ingyenes 80 órás 
nyelvtanfolyamot lehetett nyerni. A játék 
lényege az volt, hogy minél több potenciális 
érdeklődő címanyagát gyűjtsük le a 
beiratkoztatások mellett. Napi szinten 
új kinyitható ablakkal kedveskedtünk 
a visszatérő és új játékosoknak az 
interaktív adventi naptárban. A 24 
mini játék nagy sikert aratott 
és imádták a játékosok, 
természetesen nagyszerű 
eredménnyel és számos 
elő beiratkozóval zártuk 
az évet. 
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A MySoul Ügyfélkapcsolati rendszerünket azért hoztuk létre, hogy Te naprakész 
információkhoz juthass a teljes Online Marketing Menedzsmenttel kapcsolatban. 
Valós időben láthatod a Neked végzett teljes tevékenységet, láthatod a napi 
bontású akcióterveket, az összes kihelyezett tartalmat, statisztikákat stb. Minden 
tevékenységünket azonnal nyomon tudod követni a segítségével, ingyen!

MILYEN GARANCIÁKAT VÁLLALUNK A MUNKÁNKRA?

Minden elkészül a 
megadott határidőre! 
Szerződésben vállaljuk, 

hogy a kampányaid során 
mindent a megadott 

határidőre elvégzünk a 
Részedre. Az ellenőrzés 
pedig egyszerűbb, mint 
valaha, hiszen a MySoul 
rendszer segítségével 

minden tevékenység és 
módosítás naplózásra 

kerül, így biztos lehetsz 
abban, hogy minden 

elkészül, nem lesz csúszás!

Minden kampányod, 
online marketing 
tevékenységed a 

hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kerül 

legyártásra. Minden a 
kampányhoz kapcsolódó 
jogi papírt mi elkészítünk 

a Részedre. Így nem 
lehet probléma, hogy 

nem rendelkezel 
a kampányokhoz 

adatvédelmi 
nyilatkozattal, 

játékszabályzattal vagy, 
hogy nincs bejelentve 

az adatgyűjtés a 
Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság 
Hatósághoz.

Találkozzunk Díjmentes Marketing Konzultációnkon, ahol 1,5 órán keresztül a Te 
vállalkozásodé a főszerep! Tudd meg, hogy miként dolgozunk és, hogy miként 
segítünk Téged hozzá a profitálbilis online marketing segítségével a vevőszerzéshez 
és a profittermeléshez! Nincs más dolgod, mint használd fel az alábbi kupont. 

A kért anyagok 
módosításait és az 

esetleges hibajavításokat 
24 órán belül megkezdjük 
és kampányfelügyeletünk 

kapcsán 24 órás, 365 
napos Ügyfélszolgálatot 
biztosítunk a Részedre, 

hogy minden 
gördülékenyen, 

zökkenőmentesen 
zajlódjon a kampányaid 
és az Online Marketing 

Menedzsment 
fenntartásod kapcsán.

JOGVÉDELMI 
GARANCIA

KIVITELEZÉSI 
IDŐGARANCIA

SUPPORT ÉS 
MÓDOSÍTÁSI GARANCIA

NINCS MÁS HÁTRA, MINT ELŐRE!

Jelentkezni a www.marketingsoul.hu/kuponbevaltas oldalon tudsz!
A konzultáció teljes mértékig ingyenes!

PONTOSAN TUDOD MI TÖRTÉNIK

Tevékenységünket havi akciótervek mentén 
végezzük. A teljes Neked készült akciótervet 
eléred felületünk segítéségével. Minden marketing 
eszközt és annak tartalmát valós időben mutatjuk, 
láthatod, hogy milyen posztok mennek ki a 
közösségi oldalakra, milyen hírleveleket készítünk 
a részedre, mekkora hirdetési költségkerettel 
dolgozunk stb. Minden, ami segít Neked abban, 
hogy megértsd mit csinálunk vállalkozásoddal.

MENNYI PÉNZT TERMELÜNK NEKED

Az elvégzett munka és annak sikeressége minden 
esetben objektívan mérhető. A havi statisztika 
küldés helyett fontosabbnak tartjuk, hogy 
valós idejű statisztikát láss az általunk végzett 
tevékenységről, hiszen ennek segítségével 
maximálisan mérhetővé válik az eredményesség 
és láthatod, hogy miként térül meg a marketing 
menedzsmentre kifizetett megbízási díj és idő 
ráfordításod.

MINDEN FONTOS TARTALOM EGY HELYEN 

Az akciótervek és online statisztikák mellett 
gyakorlatilag mindent tudsz kezelni, menedzselni 
a MySoul segítéségével. A felületen történik a 
teljes kommunikáció, az akciótervek jóváhagyása, 
a support rendszert is ide helyeztük ki. Itt találod 
az összes Részedre legyártott dokumentumot, 
tartalmat stb. Mindezek mellet minden fontos 
dokumentum is ide kerül betöltésre. Egy 
helyen megtalálod szerződéseid, számláid stb., 
ezzel hozzásegítve Téged ahhoz, hogy igazán 
kényelmes és gyors legyen a Velünk végzett 
alkotó és pénztermelő munka!

KUPONKÓD: MS17499


