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Miért jó ez nekünk?



Az inbound marketing olyan online 
marketingtevékenységet takar, 

amit egy szervezet önerőből képes 
megoldani, fizetett reklám nélkül. 

Érdekes tartalmak “farvizén” eljuttatott

(becsempészett) reklámüzenetek

payed
 media

earned
media

owned
media

P R

Hol a helye a 
reklámok 

rendszerében?



Tartalommarketing: 
olyan marketingmódszerek gyűjtőneve, amelyek 
során tartalmat állítanak elő és azt azzal a céllal 

publikálják, hogy vásárlókat szerezzenek.
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Itt a reklámüzenetet 
csomagolják be 

valamilyen érdekes
tartalomba

Itt egy érdekes 
tartalomhoz
társítanak

márkaüzeneteket

Pl. történetbe, képekbe,  
videókba, grafikákba, viccekbe

Pl. filmhez (product placement,) 
márkázott weblaphoz, ünnepséghez,

sporteseményhez

márkához - tartalmat! tartalomhoz - márkát!

Vigyázat! Két különböző dolog!

Papp-Váry  Á:  Márkázott szórakoztatás



Tartalommarketing: 
olyan marketingmódszerek gyűjtőneve, amelyek 
során tartalmat állítanak elő és azt azzal a céllal 

publikálják, hogy vásárlókat szerezzenek.

A “tartalom” lehet bármiyen formában:
ideértve a híreket, videókat, jelentéseket, e-könyveket, infografikákat, 

esettanulmányokat, használati utasításokat, cikkeket, fotókat, applikációkat , stb.

Az ilyen “tartalom” megjelenési helye legtöbbször:
az “owned media” , a  saját kiadványok, a PR felületek, és a native media

7.  mobil játék
8.  jelentés
9.  képek
10. közösségimédiás tart.
11. kutatás eredmények
12. kvíz

1. blogbejegyzés
2. cikk
3. e-book
4. esettanulmány
5. hírlevél
6. infografika

13. mobilalk.
14. podcast
15. prezentáció
16. videó
17. webes alk.
18. webinárium



és témái

18.30 - 18.40 Content: Imázsépítés, márkahűség növelés, edukáció.                                        

18.45 - 18.55 Mi a B2B kommunikáció leghatékonyabb formája?                 

19.00 - 19.10 Reklámzajmentesen a content marketing segítségével?  

19.15 - 19.25 Sikeres content marketing kampány az FMCG- szektorban?  

19.30 - 19.40 Kis költségvetésből eredményes content marketing kampányt?  

19.45 - 19.55 A content marketing mobileszközökön 

20.00 - 20.10 A content marketing és az integrált kampány.  

20.15 - 20.25 Példa egy sikeres tartalmi együttműködésre 

20.30 - 20.40 A tartalom, a termék és az ötlet édeshármasa

Meríts ihletet a
legjobb tartalomba

ágyazott hirdetésekből! 

A hazai Content marketing verseny
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Meríts ihletet a
legjobb tartalomba

ágyazott hirdetésekből! 

A hazai Content marketing verseny
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Egy több mint száz éve létező marketingtechnika, 
amely a célcsoport számára készített értékes 
tartalom terjesztésével hatni kíván annak 
viselkedésére, úgy, hogy minden érintett fél jól 
járjon.                                               
                                        http://www.taktikon.hu/tallozo/tartalommarketing-

Tartalommarketing



• 1900: A Michelin először adja ki a Guide Michelint, amely 
autószerelő műhelyekről, szálláslehetőségekről és más utazási 
tippekről tartalmazott információkat a sofőrök számára. Az első, 
ingyenesen terjesztett számot 35 ezer példányban terjesztették.

1951-ben Sir Hugh Beaver, a Guinness Sörfőzde akkori igazgatója 
fejéből pattant ki az ötlet, amikor éppen kedvenc sportjának, a 

vadászatnak hódolt társaival, akik azon kezdtek el vitatkozni, hogy a 
nyírfajd vagy az aranylile a leggyorsabban repülő madár. 1955 

augusztusában az ötletből valóság lett, s kiadták az első Guinness 
Rekordok Könyvét, amely karácsonyra a bestseller listák élére került.

http://hu.wikipedia.org/wiki/1900
http://hu.wikipedia.org/wiki/1900
http://hu.wikipedia.org/wiki/Michelin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Michelin
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_Hugh_Beaver&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sir_Hugh_Beaver&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Guinness_s%C3%B6r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Guinness_s%C3%B6r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrfajd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrfajd
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aranylile
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aranylile


• 1891: August Oetker Backin nevű sütőporából olyan kis 
csomagokat adott el a háztartások számára, amelynek a 
hátára recepteket nyomtattak. 1911-ben kiadta saját, a 
későbbiekben igen népszerűnek bizonyuló receptkönyvét. 
Az elmúlt évszázad során a könyv számos frissítésen esett 
át, és jelenleg s az egyik legnépszerűbb receptkönyvnek 
számít világszerte 19 millió értékesített példánnyal. 

• 1895: John Deere megalapítja a The Furrow 
(Barázda) magazint, amely a farmerekkel osztott 

meg információkat arról, hogyan lehetnek 
nyereségesek. A magazin, amelyet az első 

márkamagazinként tartanak számon, még mindig 
működik, s ma már 1,5 millió embert ér el. 40 

országban 12 nyelven adják ki.

http://hu.wikipedia.org/wiki/1891
http://hu.wikipedia.org/wiki/1891
http://hu.wikipedia.org/wiki/1895
http://hu.wikipedia.org/wiki/1895
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Deere&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Deere&action=edit&redlink=1


Fresh from inventing the recording and playback 
machine (1877), and the practical light bulb 
(1879), Thomas Edison focused on moving 
pictures. In 1889, he filed a patent for the 
Kinetograph, an early movie camera. The 
wooden box didn’t look like much. 

https://www.youtube.com/watch?v=k52pLvVmmkU&spfreload=10

http://www.gereports.com/post/110278937420/are-you-ready-for-the-eddies-thomas-edison-the
http://www.gereports.com/post/110278937420/are-you-ready-for-the-eddies-thomas-edison-the
http://www.gereports.com/post/110278937420/are-you-ready-for-the-eddies-thomas-edison-the
http://www.gereports.com/post/110278937420/are-you-ready-for-the-eddies-thomas-edison-the
http://www.gereports.com/post/74545209282/blast-from-the-past-edisons-discovery-powers
http://www.gereports.com/post/74545209282/blast-from-the-past-edisons-discovery-powers
https://www.youtube.com/watch?v=XjDXrsgOwUw
https://www.youtube.com/watch?v=XjDXrsgOwUw
https://www.youtube.com/watch?v=k52pLvVmmkU&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=k52pLvVmmkU&spfreload=10
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dokumentumok,
referenciák

tudósítások, 
élménybeszámolók

szórakoztató
történetek, érdekes 

eseteknépszerű 
tudományos cikkek

infografikák
hozzászólások, 

vélemények

ajándék a tolakodásért cserébe



megzavar hasznos infót ad

a hasznos tartalom egyben “ajándék”is, amely a 
csökkenti az ellenállásokat

eladni akar vásárolni segít

hagyományos hirdetés tartalom marketing



A hagyományos reklám az, hogy elmondod az egész 
világnak, hogy rocksztár vagy. A tartalommarketing 

során megmutatod, hogy tényleg az vagy.         Robert Rose

 A reklámmal ráveheted vevőidet a vásárlásra. A 
tartalommarketinggel megtaníthatod őket vásárolni.

A cég nem eladni akarja nekem a termékét, hanem 
megbeszéli velem,  hogyan oldhatom meg a 

problémáimat, például az ő termékükkel.

Sipos Zoltán Kreatív Kontroll

A content marketingről mondják:



Olyan marketing, ami nem tolakszik. A terméked vagy 
szolgáltatásod reklámozása helyett információkat adsz,  
emiatt tudatosabb és tájékozottabb ügyfeleid lehetnek.

Sipos Zoltán Kreatív Kontroll

Sztorizás eladásokért.        

Olyan stratégia, amely nem kierőszakolja a figyelmemet, 
hanem kiérdemli.                          Neil Patel,

A content marketingről mondják:
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Olyan stratégia, amely nem kierőszakolja a figyelmemet, hanem kiérdemli.                          

https://www.youtube.com/watch?v=_nxhh6Rb55M&spfreload=10

edutaintment  content megoldás

https://www.youtube.com/watch?v=_nxhh6Rb55M&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=_nxhh6Rb55M&spfreload=10
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A YesssFactor a pozitív életérzés új netmagazinja. Az építő energiák tárhelye, ahol megtalálsz 
mindent, ami szebbé és könnyebbé teszi a napodat

47, 436 likes



27, 822 likes



Olyan stratégia, amely nem kierőszakolja a figyelmemet, hanem kiérdemli.                          

Pályázat képzőművészeknek: 
Play with Oreo

42,687,968 likes
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Marmaid Tea Party

https://www.youtube.com/watch?v=Y9skS4BjthM&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=Y9skS4BjthM&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=Y9skS4BjthM&spfreload=10


Content + Involving

Intel Inside: Museum of Me

http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm

https://www.youtube.com/watch?v=XC6vALV2ZBE&spfreload=10

http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm
http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XC6vALV2ZBE&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XC6vALV2ZBE&spfreload=10


 - A cég és a márka láthatóságának növelése; 
 - Az érdeklődők elérése 
-  Párbeszéd kezdeményezése 
 - Véleményvezéri pozíció megszerzése 
 - A weboldal forgalmának növelése
-  A márkahűség erősítése

- See more at: http://www.digitalhungary.hu/marketing/Blog-vagy-es-tartalommarketing/1268/#sthash.ecIO9MXE.dpuf

Az eladások növelésén túl:



 - A cég és a márka láthatóságának növelése; 
 - Az érdeklődők elérése 
-  Párbeszéd kezdeményezése 
 - Véleményvezéri pozíció megszerzése 
 - A weboldal forgalmának növelése
-  A márkahűség erősítése

- See more at: http://www.digitalhungary.hu/marketing/Blog-vagy-es-tartalommarketing/1268/#sthash.ecIO9MXE.dpuf

Az eladások növelésén túl:

a király!



- natív hirdetések 
mértéktelen szaporodása
- bújtatott reklámok 
beszivárgása a tartalomba
- háttér megbízások 
kontrollálhatatlansága

- céges posztok burjánzása, 
- álcázott személy-
azonosságok
- reklámcélú kommentek 
(trollok) megszaporodása

médiaszabadságot
sajtót, tévét, hír- és szórakoztató

műsorokat

közösségi média 
tisztaságát,  vonzerejét, 

átláthatóságát,

és a

a z ördög
létében veszélyezteti



Profi tartalomkészítőket még kevés helyen képeznek.   A legjobb ilyen 
„iskolák” a szerkesztőségek. A média évek óta tartó válsága 

következtében egyre több újságíró veszti el az állását, vagy érzi 
bizonytalannak a pozícióját. Sokan közülük a „vállalati 

szerkesztőségekben” helyezkednek el (egyre több vállalat állít elő saját 
tartalmakat), de egyre több újságírót szívnak fel a SEO ügynökségek.

“Natív” hirdetések
veszélyes fejlemény

Bár a szakértők 62 százaléka blogol vagy tervezi azt 2013-
ban, az amerikai marketing cégeknek csak 9 százaléka 

alkalmaz teljes időben dolgozó bloggert.


