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A Halis-könyvtár Facebook oldala 

http://facebook.com/nagykanizsa.konyvtar/  



A Halis-könyvtár Facebook oldala 

• Hírlevelünkben megjelenő híreket külön Facebook postokban megjelenítjük a 
levél kiküldése utáni napokban (pl. fotók és beszámoló lezajlott eseményekről, 
sajtómegjelenések, AZOLO könyvajánló) 

• Friss könyvek a gyerekkönyvtárban, tematikus szépirodalmi ajánlók 

• Messenger kommunikáció (pl. rendezvények, könyvek elérhetősége) 

• Facebook kampány rendezvény népszerűsítésére (4000 Ft-ból összesen 28.000 
megjelenése volt, ebből összesen csak 6 kattintás. A rendezvényen megjelent 
kb. 120 fő.) 

 

 



A Halis-könyvtár Facebook oldala 



E-mail marketing: heti hírlevél 

http://kapcsolat.nagykar.hu 



E-mail marketing: heti hírlevél 

• Közelgő eseményeinkről írunk  DE! 
utólagosan beszámolunk 
sikerességükről, sajtómegjelenéseink 
említésével is 

• Az épületben való változásokról (pl. 
ünnepi nyitva tartás, „Nyitás előtt, 
zárás után”) írunk 

• Aktuálisan lehet megszólítani az 
embereket (pl. olvasmányélményekben 
gazdag nyarat, BÚÉK, Valentin-napi 
olvasójegy) 

• Hírlevél alapján keresik a könyvet (pl. 
évforduló kapcsán, AZOLO) 

• KELLO-s jegyzék könyvei fotóval és 
listával 

• Megnyitott hírlevelek száma:  
kb. 500-700 db / hét 
Összes kiküldött: kb. 4000 db / hét 
(ebből rossz címzett, vagy 
visszapattanó kb. 300 db / hét) 
A címzettek kb. 15% nyitja meg. 

• Az összes eddig küldött lapszám: 
472 db (2010. januártól indult) 

 



E-mail marketing: heti hírlevél 



Eseti kommunikáció használóinkkal e-mailben 

info@nagykar.hu 



Eseti kommunikáció használóinkkal e-mailben 

• Ha az olvasó megadja e-mail címét, akkor úgy is kaphat felszólítást, hogy még 
nem keletkezik tartozása felénk – van esélye időben visszahozni a könyveket 

• Egyéni érdeklődés köteteinkről, rendezvényeinkről 

• Előjegyzés vagy hosszabbítás kérése 

• Tájékoztatás más könyvtárak állományából, esetleg könyvkereskedők oldaláról 
(Google könnyen megtalálja a katalógusunkat, Bookline, Libri, Antikvárium.hu) 

 



Eseti kommunikáció használóinkkal e-mailben 



OlcsóSMS szolgáltatás 

http://olcsosms.hu 



OlcsóSMS szolgáltatás 

• Kialakítani a kommunikáció feltételeit: ha megadja a telefonszámát, akkor ha 
felszólítót küldünk, nem kell postaköltséget fizetnie az olvasónak 

• Programról tudjuk őket értesíteni (pl. Fejős Éva könyveket olvasók) 

• Előjegyzett könyvek kiértesítése 



OlcsóSMS szolgáltatás 



Google Cégem szolgáltatás 

http://www.google.com/business/ 



Google Cégem szolgáltatás 

A Google Cégem segítségével bármely fizikai bolttal, telephellyel rendelkező intézmény, 
vállalkozás felkerülhet a Google Térképre. Számos szolgáltatást nyújt, például: 

• elolvashatjuk a korábbi látogatók véleményét 

• megnézhetjük a könyvtárról / könyvtárban készült fotókat (Google Helyi 
Idegenvezető szolgáltatás része is) 

• megnézhetjük a nyitva tartást 

• megnézhetjük a pontos címet és útvonalat is tervezhet 

• fel tudjuk hívni a könyvtárat 

• elérhetjük az intézmény weboldalát 

• véleményezhetjük a könyvtárat 



Google Cégem szolgáltatás 



A Halis-könyvtár arculatának online megjelenése 

http://hivk.hu/ 



A Halis-könyvtár arculatának online megjelenése 

• Weboldalunkon is megjelennek a hírlevél hírei (vagy fordítva) 

• Tavaly elkészült a könyvtár arculati kézikönyve 

• Októberben megújult weboldalunk 

• Az épületben fizikailag megjelenő megállítótáblák, plakátok képei jelennek 
meg online felületeinken is 



A Halis-könyvtár arculatának online megjelenése 



A Halis-könyvtár arculatának online megjelenése 



W. Kovács Ágnes 
mail: wildgica@gmail.com 
web: http://wildgica.hu 

Köszönöm a figyelmet! 


