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Mindent a fogyasztóért! – valóban? 



 
Kinek is  

jobb  
a 

marketingje? 
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• 1 pohár csapvíz ára bruttó 25 fillér (egy 

köbméter zalaegerszegi csapvíz bruttó 1009 forintos díjából számítva) 

 

• 1 pohár márka nélküli ásványvíz 
átlagos ára bruttó 20 forint (1,5 literes palack 

ára egy pohárra vetítve) 

 

• 1 pohár prémium márkás ásványvíz 
átlagos ára bruttó 256 forint (0,75 literes 

palack ára egy pohárra vetítve) 

 

• 1 pohár 15000 éves gleccservíz 
átlagos ára bruttó 1000 forint (literes palack 

ára egy pohárra vetítve) 
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A csapból 

is ez 

folyik? 

Pohár csapvíz X 1024 

Pohár csapvíz X 80 

Pohár csapvíz X 4000 



Zajban hallat(hat)ja hangját a kultúra 
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80 rádióadó, 130 országos TV érhető el + stream: HBO GO, Netflix stb.) 

1000-nél több a magyar tartalomgyártó, 10000+ online és offline médiatermék 

94 százalék a szélessávú (vagyis 4 Mbps-t meghaladó) netkapcsolatok aránya, immár túl 
az 5G bevezetésén 

Az elmosódó határ a profik és az „amatőrök” miatt még több tartalomelőállító. A „tudás 
megosztói” között pl. a youtuberek egyre erősebb pozíciókkal bírnak. 



30 sec 

az 

interneten 



Google – adatok karbantartása 

• „tulajdonosa vagyok a vállalkozásnak”  

• módosítási javaslat 

• helyi idegenvezetők 

 

•   



Egyperces marketing 

Az eladó, a marketing segítségével, a 
vevők/használók igényeinek 
kielégítése érdekében: 

-  elemzi a piacot,  

- meghatározza az eladni kívánt 
termékeket és szolgáltatásokat,  

- kialakítja az árakat, vagy az elérés 
lehetőségeit 

- megszervezi az értékesítést 

- megismerteti azokat a 
fogyasztókkal (befolyásolja őket) 
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A 
könyvtárnak 

is van  
piaca,  

Semmi sincs 
ingyen! 

Mi 
megtesszük? 
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Aktív, stresszel teli életmódot élnek 

Sokféle életmód részesei 

Küzdenek az információbőséggel 

Értékelvűek 

Pesszimisták 

Kritikusak 

Vonzódnak a tudatos vásárló szerepéhez 

Önmegvalósítók 

Igényük van az interaktivitásra 

Trend és divatkövetők 

Hajlamosak az érzelmi alapú döntésekre (90%) 

Nő a környezettudatos emberek száma 

Vonzódnak az egyedihez (pl. kézműves 
termékek) 

Na de milyenek a használók? – mint mi! 







Vannak-e megalapozó felméréseink? 

Számba vettük a kommunikációs 
eszközeinket, lehetőségeinket? 

Milyen formában kívánunk 
kommunikálni és eléggé proaktívak 
vagyunk-e? 
Hogyan kapcsolódik a 
kommunikációnk a könyvtár 
különböző tevékenységeihez? 

Mi a helyzet a munkatársak 
bevonásával? 

Célokhoz rendelt a kommunikációnk? 

Mérlegeljük a ráfordítás arányosságát 

Kinek a nyelvén szólunk?  

Definiáljuk, hogy mi számít 
eredménynek? 

Partnerség: mi az, ami belefér?  

Hozzávalók, szempontok a 
kommunikációs stratégiához 



Feltenni az i-re a pontot,  
avagy hogyan lehet a programból hír? 

VilágKépző - kultúra, tudomány, művészet 

A vers legyen veled!  

Kortárs és kedvelt  

• Koncepció kidolgozása és annak kommunikálása! 
Programcsomag kialakítása. Interaktivitás: játék. A programot 
hitelesítő nevek. Barter, médiapartnerség, értesítőlista, 
csoportképzés – közösség. Plusz médiaorientált elemek: pl. 
közös olvasási rekordkísérlet, esetleges külső helyszín(ek), 
vizuális tartalom, eredménykommunikáció.  





Bónusz: médiaszereplés 

Felkészülés 

• Előzetes felkészülő ÉS/VAGY tájékoztató/felkészítő anyag (kulcsinformációk). 

• Címválasztás 

• Mit szeretnék elmondani? Ne legyen „termelési jelentés!” 

• Pozitív üzenet 

Nyomtatott/online sajtó  

• Lehetőség szerint kérjük el egyeztetésre az elkészült interjút, cikket 

Rádió 

• Legyünk tudatában, hogy gesztusainkat a formátum nem közvetíti 

Televízió 

• Tudatos megjelenés  

• A testbeszéd szerepe 

• Komfortérzet hiányának leküzdése 

• Néhány begyakorolt szófordulat, szövegpanel „vész” esetére  

Építő kritika, önkritika 



BIG DATA ELEMZÉSEK 

• A Big Data a cégek, az intelligens hálózatok, a 
magánszektor és az egyéni felhasználók által 
világszerte és napi szinten előállított óriási 
adatmennyiséget jelenti. Strukturáltan és 
kielemezve nagy hasznot hozhat a cégek és 
ügyfelek számára. Például használjuk-e és 
mire – a GDPR mellett - az integrált 
rendszereink adatait?  

 
Szegmentált forgalomelemzés korra, nemre, végzettségre, időszakra stb.? 

Elmaradó könyvtártagok visszahívása 

Olvasmányajánló (aki ezt a könyvet kölcsönözte, ezt kölcsönözte még…) 

Kényelmi szolgáltatások (feliratkozás témára, vagy szerzőre) 



 Online (közösségi) tér – miért 
megy oda valaki? 

Beszélgetni 
Megmutatni, 

hogy mit 
csinálunk 

Megnézni, hogy 
mások mit 
csinálnak 

Értékrendet, 
véleményt 

képviselni, jó 
ügyet támogatni 

Tudást 
megosztani 

Tanulni, 
informálódni 

Érdekes, vicces, 
egyedi 

tartalmak 
megtekintéséért 

Terméket, vagy 
szolgáltatást 
keresni, vagy 

ajánlani 

(Trollkodni) 
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A könyvtári kommunikáció és 
marketing néhány lehetséges iránya 

A könyvtári „nagy számok” 

Olvasási szakértői szerep 

Információs szakértői szerep, hitelesség 

Gazdaságossági érv (sharing economy) 

„Jó hely”, közösségi tér, trendiség 



A KÖNYVTÁRI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
MARKETING NÉHÁNY LEHETSÉGES IRÁNYA 
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facebook 

Kiszolgáltatottság, 
nem helyettesíti a 

weboldalt! Ráhordás!!! 

Facebook koncepció, 
stratégia 

meghatározása 

Személyes oldalként, 
vagy intézményként? 

Minek a facebook 
oldala? Könyvtár, 

szolgáltatás, csoport 
(nyitott, zárt) 

Beállítások és 
adminjogok 

Milyen stílusban 
használjuk? 

Személyes tartalmak 
leválasztása 

Szerzői jogok, vízjel 
stb. 

Továbbosztott 
tartalmak 



Néhány Facebook szerep 

Passzív – passzív (regisztrált, de lényegében nem használja) 

Passzív – aktív (nem ad életjeleket, de „figyel”) 

Mérsékelten aktív (néha interakcióba lép) 

Fókuszáltan aktív (bizonyos dolgok érdeklik) 

Nagyon aktív 
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Facebook „szabályok” 

Lájkok/megosztások bűvölete 

Nem mi írjuk a szabályokat 

Reklám felé próbál terelni 

Rendszeresség nélkül nem futtatható fel egy oldal 

Fókuszálni kell a célcsoportra 

Könnyű elveszíteni a pozíciónkat 

Gondolni kell az eltérő platformokra! 
28 



Posztolás a Facebookon  

Hogyan használjuk? 

• Bejegyzések – mennyit? Terjedelem! Kattintunk tovább? S tovább? S még 
tovább? 

• Meghívás, megosztás (kérjük-e?) 

• Hírek – megosztásként, vagy posztként? 

• Fotók/videók – kiket érdekelhet? Mennyiség/minőség, méretezés. Album, vagy 
poszt? 

Mikor használjuk? 

• Időzíthetőség 

• Események – ne dömpingszerűen 

• Kapcsolattartás – gyors válasz 

#hashtag szerepe 



„Influencer” hatás 

Hitelesség, bizalmi faktor 

Elkötelezett olvasók bevonása offline, online – pl. pedgagógus! 

Online szájhagyomány, értékelések az oldalon 

Véleményaggregátorok (pl. szállásfoglalásnál: mit mondtak a 
korábbi látogatók?) 



Képi tartalmakhoz: 
Canva.com 

https://www.canva.com/create-a-design


Facebook és YouTube 
videók 

A facebook és a YouTube nem kezelhető azonosan! 

Terjedelem 

Élő bejelentkezés/közvetítés 

GDPR 

Szerzői jogok (aláfestő zene!) 

Online videószerkesztő programok (mobilon is, pl. Quik) 



Videókészítés, de 
milyen célra? 

Oktatóvideó 
(pl. katalógus) 

Szolgáltatás-
ajánló 

Könyvtári terek 
bemutatója 

Újdonságajánló 
Rendezvény-

beszámoló 

Interjú 
(vendéggel, 

pedagógussal 
stb.) 

Könyvtrailer 
Vírusvideó (pl. 

gyerekszáj) 
Sorsolás 

https://www.youtube.com/watch?v=iEQo0kq3n64 

https://www.youtube.com/watch?v=iEQo0kq3n64
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Facebook kiemelések, hirdetések 

• Kreatív 
tartalom 

• Célközönség 

• Időtartam 

• Keretösszeg 

• Módosítható 
kampányok! 
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Példák: Sári cica a könyvtárban  



Példák: mémgyártás, vírusmarketing 
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Információk megosztása 



Témaérzékenység (1 hét 
különbség) - infokártyák 
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Példák: témaérzékenység 
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Kihívások 
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Csak semmi politika… ;) 
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Könyves posztok 
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Közelebb a könyvtárhoz 



Kulturális érdekességek, helytörténet 
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3 negatív 
szó 
 
Nincs 
Semmi 
Baj 
 
(Fodor 
Ákos) 



Instagram – képi nyelven 
fogalmazott üzeneteink 

Könyvajánló (feliratozott) 

Érdekességek a helytörténetből 

Terek bemutatása 

Hangulatok, életérzések 

A nap idézete sorozat 

Pályázat fiataloknak (tervezz alternatív könyvborítót, szereplő jelmezt stb.) 

Talált tárgyak osztálya… 



A „BRÓDY” INSTA 
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Köszönöm a 
figyelmet! 

Farkas Ferenc 
farkas.ferenc@fszek.hu 

www.fszek.hu 
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