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A workshop ára: 7.500,- Ft/fő/alkalomMaximális csoportlétszám 12 fő



ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓK

A jelenlegi trendek alapján a kulturális intézmények célcsoportjainak megszólításához egyre

fontosabbá válnak az online kommunikációs csatornák. Az aktuális statisztikák szerint a fiatal

felnőtt, felnőtt, illetve nyugdíjas korosztály elsősorban az olyan közösségi média platformokon

érhető el, mint például: Instagram, Messenger és Facebook. A Magyarországon vezető

platformnak számító Facebook és a feltörekvő Instagram a fiatalok számára egy közvetlen,

interaktív felületet biztosít a kapcsolatteremtésre. E mellett a közművelődés számára jelentős

célközönség, vagyis az „Y” generáció a Google keresőt és a weboldalakat használja információ

szerzésre.

A 6 modulos, 7 napos képzés célja az online közösség írott és íratlan szabályainak megfelelő

marketing stratégiák alkalmazásának megismertetése a hallgatókkal.

• A kulturális intézménye számára releváns online platformok használata.

• Célközönségre, platformokra szabott tartalmak és kampányok kialakítása.

• Az online célcsoportkutatás alapjai.

• Az aktuális trendek megismerése.

Egyeztett helyszín: Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház

Tervezett időpont: 2020. első félév, 7 munkanap, előre egyeztett időpontok alapján.



ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓ

A képzéssel kapcsolatos információk:

• időtartam: minden modul egy alkalom, kivéve a 2. modul (Közösségi média, ami két nap, 

azaz két alkalom)

• időpontok: hétköznap 9:00-16:00 óra között 

• eszközigény a hallgatók részéről: laptop

• eszközigény a helyszín részéről: WiFi és multimédia 

• oktatási segédanyag: a hallgatók az oktatási anyagot pdf formátumban megkapják

• igazolás: a hallgatók névre szóló tanúsítványt kapnak a modulok elvégzéséről



1. MODUL: ONLINE MARKETING PLATFORMOK ÉS INTEGRÁLT STRATÉGIA

A modul célja:

a hallgató megértse a különböző platformok

működését, megismerje azok egymásra épülését

illetve azok integrált használatát a hatékony

kommunikáció érdekében.

Délelőtt: elmélet

• Bevezetés

• online marketing csatornák (honlap, Google ,

Instagram, Youtube, Messenger, blog) és

eszközök,

• valamint online trendek általános bemutatása.

• az online stratégia kialakításának lehetőségei

Délután: gyakorlat

• a saját intézmény online kommunikációs

stratégiájának vizsgálata

• Prezentáció, eredmények értékelése és

megbeszélése



2. MODUL: KÖZÖSSÉGI MÉDIA I. (ELSŐ NAP) 

A modul célja:

a hallgató megismerkedik a Facebook üzleti platformjának a

használatával, gyakorlati tudást kap az üzleti oldal

létrehozásához és kezeléséhez, valamint az event

létrehozáshoz és működtetéséhez.

Délelőtt: elméleti alapok

• Bevezetés

• platform általános bemutatása

• trendek bemutatása

• közösségépítés a Facebookon

• Facebook hirdetési lehetőségek (alapok)

Délután: gyakorlati alapok

• Facebook oldalak hatékony kezelése

• legújabb technikák bemutatása

• konkrét Facebook oldal / projekt / event létrehozása

• videók, képes anyagok feltöltése



2. MODUL: KÖZÖSSÉGI MÉDIA II. (MÁSODIK NAP) 

A modul célja:

a hallgató megismerkedik a Facebbook Hirdetéskezelővel és

gyakorlatban képes lesz a céloknak megfelelő hirdetéseket létrehozni.

Továbbá gyakorlati tudást szerez az Instagram és a YouTube

használatáról.

Délelőtt: elméleti alapok

• Facebook Ads

• Instagram

• Youtube

Délután: gyakorlati alapok

• Facebook Hirdetéskezelő

• Youtube, Instagram fiókok létrehozása, kezelése, videók, képes

anyagok feltöltése



3. MODUL: GOOGLE 

A modul célja:
A hallgatók megértsék és elsajátítsák a Google keresőmotor
használatát és képesek legyenek a saját intézményük weboldalát
optimalizáltan működtetni. Ennek keretein belül a hallgatók
megismerik a SEO tartalom és az Ads hálózat elméleti hátterét.
Gyakorlati képzést kapnak a SEO szövegírásból és a Google hirdetés
létrehozásából.

Délelőtt: elméleti alapok:

• A Google elvárásai

• Milyen a jó SEO szöveg?

• Ismerkedés a Google Ads hálózatával

Délután: gyakorlati alapok

• Írjunk egy SEO szöveget

• Az első Google hirdetésem (fiók és hirdetés létrehozása)



4. MODUL: DIRECT MAIL MARKETING 

A modul célja:

A hallgató megismerkedik a perszonalizálással és annak előnyeivel, a

hatékony direct mail adatbázis felépítésével. A gyakorlatban megismeri a

népszerű direct mail rendszer kezelését.

Délelőtt: elméleti alapok

• A perzsonalizáció előnyei

• Milyen előnyei vannak egy jól felépített adatbázisnak

• Milyen a hatékony direct mail marketing

• A jó direct mail felépítése

Délután: gyakorlati alapok

• Határozzuk meg a célcsoportot.

• Ismerkedjünk meg egy népszerű dicert mail rendszerrel

• Építsünk fel egy direct mail kampányt

Iparág
Megnyitási   

arány
Kattintási   

arány
Spamnak   
jelentés

Leiratkozás

Kultúra és művészet 27,23% 2,85% 0,02% 0,29%

Szépség és személyes gondoskodás 18,48% 1,96% 0,03% 0,32%

Üzleti és pénzügyi 20,97% 2,73% 0,02% 0,23%

Számitógép és elektronika 20,87% 2,16% 0,02% 0,31%

Építőipar 22,10% 1,95% 0,04% 0,43%

Tanácsadás 19,54% 2,26% 0,02% 0,29%



5. MODUL: ONLINE VIZUÁLIS TARTALOM ELŐÁLLÍTÁSA

A modul célja:

A hallgató megértse, hogy az online térben az üzenetek

átadására alkalmas vizuális formákra és tartalmakra van

szükséges. A modul során a hallgató elsajátítja a közösségi média

felületekre és a weboldalra optimalizált képi tartalmak készítését

és megismerkedik a képszerkesztő programokkal.

Délelőtt: elméleti alapok

• a közösségi médiához felhasználható alapvető 

képformátumok, képméretezés

• jogtiszta képeket tartalmazó weboldalak bemutatása, 

használata

• fotókészítési alapok online közösségi felületekre mobiltelefon 

használatával

• online képszerkesztői programok bemutatása

Délután: gyakorlati alapok

• fotókészítési alapok online közösségi felületekre mobiltelefon

használatával

• alapvető képszerkesztési ismeretek (borítókép, posztkép,

instaképek elkészítése, feltöltése)



6. MODUL: ÉNMÁRKÁZÁS 

A modul célja:

A hallgató megértse: a kulturális intézmény márkájával szorosan

összefügg az intézmény vezetőinek kommunikációs

szakembereinek a márkájával. A modul során a hallgató

megismerkedik az énmárkázás fogalmával és gyakorlat tudást

kap a személyes márka tudatos építéséről.

Délelőtt: elméleti alapok

• Miért van szükségünk önmarketingre?

• Hogyan építsük tudatosan énmárkánkat? 

• énmárkaépítés az online térben, közösségi médiában

Délután: gyakorlati alapok

• énmárkaépítés és prezentáció




