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Minden jog fenntartva 

Tartalom és jegyzetek 

NEUROMARKETING I. & II. 

 

A rendszer 
 

Nulladik lépés: kell, hogy legyen egy épkézláb marketing rendszered. 

Ebbe olyan dolgok tartoznak, amikről már hallottál, lehet, hogy csinálod is. De szeretném ezeket 

rendszerben megmutatni. Arra is jó ez, hogy ha még nem teljes a rendszered, akkor értsd meg, hogy 

vannak belépési pontok, ezek közül bármelyikkel kezdheted, és vannak végpontok, amik semmit 

nem érnek a bemenetek nélkül.  

Sokszor hallom: 

„Kell egy portál”  - nem portál kell, hanem az, hogy szeressenek 

„Kell egy csali” – nem csali kell, hanem az, hogy érdekelje az embereket, amit mondasz 

Ne az eszközt akard, hanem a célt 

Ez legyen a mottója a marketig rendszerednek: ne azt akard, 

hogy vásároljanak, hanem, hogy szeressenek.  

A rendszer egyes elemeihez is illeszthető neuromarketing eszközök, és ha minden egyben van, az a 

csúcs. De közben is vannak jelentős siker-mérföldkövek. 

A legtöbben nem tudjuk ezt tökéletesen megcsinálni, hanem menet közben csiszolgatjuk. Ezzel nincs 

baj.  

Csali Ez az első lépés, enélkül semmi 
nincs 

Hirdesd a facebookon 

Hírlevelek  Elsőre elég annyi, hogy a csali 
fogyasztását eladják és 
megismerjenek téged – 
automata időzítéssel minimum 
annyi időre csináld meg, amíg 
az első cikket meg tudod írni 
(p.: egy hét) 

 

Tartalom Csinálj meg éves tartalmi 
hálót, 10 naponta egy cikk, az 
36 cikk. Legalább 2 legyen 
megírva mindig előre. Ne ad 
hoc csináld, tervezetten 

Cikket lehet hirdetni a 
facebokon. A cikken ott van 
feliratkoztatási lehetőség. A 
cikkre kattintókból kijön egy 
custom audience a 
facebookon, nekik hirdetni 
később a csalit 

Termék sales oldala Ha megvan kiegészíteni a 
hírlevél sorozatot 

SALES OLDALT NEM 
HIRDETJÜK – az a filmed 
végkifejlete, nem értik, ha 
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nincs meg a film többi része: 
csali, tartalom, bizalom, 
megértés 

Kampány Ha vannak feliratkozók, jöhet 
az első jelen idejű kampány 

 

Facebook csoport Ha megvannak az első lojális 
vevők, aik szeretnek, csinálj 
nekik és magadnak egy 
beszélgető teret 

Ide csak a vevőket engedd be, 
értelmesebb beszégetések 
lesznek 

Portál Ha minden klappol, 
átrendezed a cikkeidet, hogy 
portálnak nézzen ki. 

 

   

 

1. Önzés 
 

Feladat: Shut Up and Take My Money hatás elérése 

Feliratkoztató oldal háttérkép: A te szemszöged, te így látsz engem. Azt jelenti, hogy fizikailag ez a 

te nézőpontod, azt sugallja, én (a beszélő) a te nézpontodat képviselem. 

Termék ajánlat videó: A te szemszöget, te állsz, én ülök, felülről nézel, te vagy a főnök, te akarod, 

hogy megvehesd tőlem (nekem mindegy, hogy megveszed-e vagy sem) 

Kampány sales oldala: Folyamatos infó adagolás, nyílt nap, te rakod össze kérdéseid alapján, 

miattad van, te vagy a főnök, ez a tiéd: IKEA effekt: mindennél jobban ragaszkodsz hozzá, mert te 

csavartad össze, bárkivel szemben megvéded. 

Ajánlatban az önzés, itt inkább kapzsiság értelemben: Hirdetsz egy árat, és csak a start pillanatában 

viszed le. Olyan bónuszt adsz, ami terméknek is jó (egy nagy problémát old meg, ami már 

önmagában is ér annyit, mint maga a termék. 

Kommunikáció: Mindig rólad van szó, én (a beszélő) kiállok melleted bármivel szemben, a te 

pártodat fogom (lásd Elitalakulat Csoport Woocommerce problémák) (Példa még: Testvérem, Erdélyi 

Zsófia facebook csoportja: szemétszállítási sztrájk következményeinek kommunikálása a facebook 

csoportban == ”én nem akarom feltétlenül, hogy ide gyere nyaralni, a te pártodon állok, amikor 

bemutatom a valós helyzetet”) Ennek a nagyvállalati alapja: Gém Géza, a Microsoft figurája, lásd: Az 

Agyunkra megyünk, Dooley, p: 382)   

Feliratkoztató oldal: 1 problémát megoldani, de annak több szegmensét: Typing effect tool: már az 

első szó elég ahhoz, hogy feliratkozzon, de még folytatod: még többet, még jobbat mondasz (vagyis 

gépeli a gép) 
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Az önzés faktor kialakítása egy életbiztosításokat kínáló oldalon. 

Szándékosan nehéz témát választottam, nehéz eladni életbiztosítást online. 

 

Formalizálva: Egy téma, amiről mindenki tudja racionálisan, hogy kell. Sokat is beszélnek róla, de 

nehéz eladni, mert egy megfoghatatlan dolgot (jövő) adsz el, szemben egy jelen idejű megfogható 

kiadással. A pénzköltés az agyban ugyanazt a területet indítja be, mint ami fájdalomérzetkor aktív. 

Még jobban leegyszerűsítve: fizetni most kell, eredmény sokkal később van. (Vagy: eredmény rajtad 

is múlik) 

Nehézség: Senki nem szereti az ügynököket. 

Így, a végtelenségig leegyszerúsítve, remélem tudod kapcsolni a saját üzletedhez. 

Mi lehet itt az önzés stimulus? 

(nem az, hogy a biztosítás már az enyém is..  ) 

Fontos: A marketing rendszer is legyen meg. Rendszerben kell gondokozni. Egy jól átgondolt 

rendszert lehet összekapcsolni a neuromarketinggel. 

Ha a terméked impulzusvásárlás, pl: használati tárgyak, kisebb szolgáltatások, akkor lehet hirdetni a 

webshop oldalt. (De én még ebben az esetben is csalit hirdetnék, mert aki feliratkozott, annak 

később el tudsz adni, ha nem ezt, akkor mást. De ha a vásárlást hirdeted, és nem vásárol, oda a 

hirdetési összeg. Ha vásárol, és nem iratkozik fel – lásd a pipálós doboz törvényt – akkor meg nem 

tudod elérni később)  

Nem lehet és nem is szabad egy sales oldalt az emberek nyakába zúdítani. Kifinomultabb eszközökkel 

kell kezdeni, és az első az, hogy kapcsolatot építünk. 

Legyen ez a lead magnet célja: kapcsolat és bizalom.  

Önzés lényege: Én a te pártodon állok, itt a te véleményedet képviselik, téged védelek meg (a simlis 

ügynökökkel szemben stb) 

Ez alapján készítek el egy feliratkoztató oldalt. 

 

Video 03 – Önzés – konkrét példa 

Ez a video_02 folytatása 

 

 

2. Kontraszt 
 

Kontraszt elve, bevezetés: 

Kontraszt minden értelemben: 

gomb szín 
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infó-feldolgozhatóság – portál: megérteni nehéz, mert sok, összetett. KONTRA: Feliratkoztatás: 

egyszerű, érthető, gyors, azonnali 

design – világos, sötét hátterek egymás mellett. Portálon telített design. Feliratkoztató oldalon: 

szellős design. Egy VS. Sok. Egy dolgot lehet csinálni vs. sokdolgot lehet csinálni. 

Kontraszt a fogalmazásban: bonyolult dolog egyszerűen – nagyon jó ez csali címeknél 

Video 05-06  

Fodrászat weboldal példa: 

Előtte utána, vele-nélküle, 

Az állapotokhoz (előtte-utána) érzelmeket társítani és az érzelmekről szóljon a kontraszt. 

TÉNY -> KÖVETKEZMÉNY 

Biztosítós oldal: 

Kontraszt: megmutatni a jelent és a jövőt.  

Tovább kell gondolni: a jövőben nincs meg a jelen jómódja, mert az alap nyugdíj nem biztosítja. 

Kontraszt 

Sales oldalon: Nagyon egyszerűen kommunikált előtte-utána rész: élethelyzetekbe belegondolni, 

egyszerű jelzőkbe, szavakba, önteni, ezekből ellentétpárokat képezni. 4 darab kell, első és utolsó a 

legerősebb! 

 

3. Megfoghatóság 
 

Video_10 

Megfoghatóság a sales oldalon, megfoghatóság a hírlevél sorozatban:  

A kisvállalati marketing legális „tudatalatti” reklámja a gondolatcimkézés módszerrel 

Sales oldalon: A megfogható dolgot érted meg. 

Van egy hosszú sales oldal – a legtöbben nem olvassák végig, de mégis haza kell vigyenek belőle egy 

gondolatsort, ami elég ahhoz, hogy vásároljanak. 

Hogyan csinálod? 

Leírod az üzeneted:  

Szavakra bontod, minden szó helyett írsz szinonímákat és minden második blokkba teszel belőle 

weboldalt önállóan holnapra wordpressel 

sales oldalt webdesigner nélkül gyorsan wp 

landing oldlat  melléfogás nélkül  

honlapot  másnapra  

webshopot  holnap ilyenkor  
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Hírlevélben: megfoghatóság === megérthetőség: közhelyek és latint közmondások 

 

4. Vizualitás 
 

Vizualitás alapelvek 

feliratkozató oldal – vizualitás – személyes márka oldalhoz 

 

5. Érzelmek 
 

Érzelemkerék  (Robert Plutchik féle) 

Érzelemkerék a sales oldalon, feliratkozáskor és sales funnelben 

Érzelemkerék a hírlevél sorozatban 

6. Kezdet és a vég 
 

Video_17 

Sales oldal technikák: 

címsor és megrendelés gomb előtti blokk a legerősebb 

Felsorolásból mindig az első és az utolsó blokk a legerősebb 

Feliratkoztatási folyamat lépéseit ikononnal mutatni 

Kártyával fizeted, azonnal viheted (gomb alá)   
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Neuromarketing 2 tartalom és jegyzetek 

 

1. A jóindulat felkeltése – szövegírási technika 

 

első 
találkozás 

 
PRE-SUASION 

 
Jóindulat elnyerése 
Egyetértés elnyerése 
Cél: „Szimpatikus fickó, igaza van” Ezt kell gondolnia a vevőnek már rég, 
amikor látja az ajánlatod 
 
MIT írni és HOVA írni? 
 
HOVÁ? 

1. Feliratkoztatás utáni első oldal 
2. Első hírlevél 
3. Cikk 
4. Sales oldal 
5. Webvideók 
6. Facebook 

 
 
 
 

kosár 
gomb 

 

Egyetértést kiváltó mondattípusok (IGEN mondás) 

1. Egyszerű kijelentés, amivel semmi mást nem lehet csinálni, csak egyetérteni vele 

Sales oldalon minden blokkban (legrosszabb esetben minden másodikban) legyen egy 

ilyen! 

pl: 

Minden kutya egyéniség. 

Az online hirdetés nem való mindenkinek. 

Sokan nem is tudják mennyi jár, és évek óta „benthagyják” a pénzüket a Finanzamtnál. 
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Wordpress weboldaltervezés: 

Még a tartalmak létrehozása előtt kell mindent jól beállítani, mert később kínszenvedés lesz. 

Nem azt kell nézni, hogy mit tud a wordpress meg a woocommerce.  

Feliratkoztatás utáni oldalon: 

„Szerintem is felesleges ez a megerősítési procedúra” 

„Inkább kétszer kattints, mint, hogy tévedésből feliratkozz” 

 

2. „AHHA, TÉNYLEG” típusú kijelentés, amivel 1mp gondolkozás után egyet lehet érteni 

Az ajánlatod tálalása éppoly fontos, mint az ajánlat maga 

Az e-mail nem egy eszköz, az e-mail maga az üzlet 

Ha nincs figyelem, nincs vásárlás. 

 

 

3. Egyszerű hasonlatok. Nem metafóra, hanem hasonlat. 

Metafóra = még sokminden mást is lehet gondolni. Hasonlat = csak egyre lehet gondolni 

 

Hasonlat ”mint egy virág, olyan vagy” metafóra: „egy virág vagy” 

Metafóra (rossz) Az online marketing egy szál virág. 

 

Hasonlat (jó) Az online marketing olyan, mint egy szál virág: minden szirma egy egy eszköz, 

így áll össze rendszer. 

 

 

4. Mindennapi életből vett történésekre hivatkozás. Veled is ez történik = mindenkivel ez 

történik.  

„Mit csinál mindenki egy liftben? Semmit. Tulajdonképpen unatkozik” 

„Ahhoz hogy vásároljanak tőled, előbb egyet kell érteniük az embereknek veled. Ha valami 

rizikós dolgot teszel, pl. napi politikát viszel bele a marketingedbe (sajnos sokan csinálják) 

elvágtad magad: ugrik az egyetértés, ugrik a vásárlás.” 

Ha vendégek jönnek felugrál, kínos helyzetbe hoz? (kutya) 

„A liftben az emberek az alatt a fél perc alatt, amíg felérnek, átgondolják, hogy mit kell 

elintézni, mit kell megvenni. Cipőt javíttatni, téligumit cserélni, szemüveget készítettetni, stb. 

Ha ilyenkor találod meg a liftezőt a hirdetéseddel sokkal nagyobb esellyel bírod cselekvésre” 

 

5. Idézet típusú mondatok (nem baj, ha te mondtad és nem híres ember, a formátum a 

lényeg) 
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„Filmekben gyakori: Van egy medál, ami egy kulcs. Ez nyitja a titkos barlangot. Végig ott van 

a főhös nyakában, de a film közepéig nem is tudja mi az. A neuromarketing pont ugyanez.” 

Erdélyi Norbert, netjet.hu 

"Ha helyi szolgáltatást hirdetsz helyieknek, a liftreklám a leghatékonyabb eszköz, hogy 

vevőket szerezz. Az online hirdetés nem való mindenkinek. 

4 oka van, amiért a liftreklám mindig hatékony:" 

– Huszár Zoltán, a liftreklám.hu tulajdonosa 

6. MEME típusú képek a facebookon (ugyanaz a design legyen, mint a sales oldalon) 

Méret: 1000 x 1500 px legyen! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Jóindulatot kiváltó mondatok, események 

1. Feliratkozás után azonnal megkapja az anyagot, nem kell várni. 

 

2. Rólunk oldal: „ki van az e-mail másik végén” 

 

3. Rólunk oldal: „ki ne írjon” = nem akar mindenkinek megfeleni = nem akar mindenáron 

eladni 

 

4. Cikk: önreflexió a felvezetésben (saját történet): Lásd, Cialdini, Hatás első mondat „be kell 

vallanom, balek vagyok” 

„2003-ban számítógépes tanfolyamokat adtam el, nevetséges, házaló ügynök módszerrel.” 
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5. Cikk: buyer persona ismeretből vett sztori a felvezetésben. Ismer engem = elnyeri a 

jóindulatomat 

 

„Miért nem a te cikkedet lájkolják, hanem a másét, ami ráadásul rosszabb, mint a tiéd?” 

 

 

 

2. Fókuszálási illúzió 

 

Cialdini új könyve az Előhatás (Pre-suasion) egy mondatban összefoglalva arról szól, hogy a 

meggyőzés lényegi része azelőtt történik, mielőtt az emberek egyáltalán találkoztak volna 

magával az ajánlatoddal. Az előzetes meggyőzés egyik legfontosabb eleme a figyelem. 

Ha nincs figyelem, nincs vásárlás. 
Ha valami kitüntetett figyelmet kap, annak a fontosságát hajlamosak vagyunk túlbecsülni. 

 

Sales oldalon 

Ha fókuszban van, akkor fontos. (II. Erzsébet vs. megcsörrenő telefon, GDPR hisztéria, húsvéti TV 

maci stb) 

Mit akarsz kiemelni? 

„Cégmúlt” régóta csinálom = értek hozzá 

„Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg” (közvefelfogás vs. a te üzeneted) 

„Az egészben az a legfontosabb, hogy…” 

„Vásárlók véleménye” sokat kapunk, de az a 2 a legfontosabb 

kombinálni: egyetértést kiváltó elemek (lásd fentebb) 

„Termék tulajdonságok” Ez a 4 a legfontosabb 

 

Hogyan emeled ki? 

Teljes szélességű blokk Divi,  

Címsor (hatalmas) alcím (kicsi) 

vagy: valami mozogjon (sávok, körök) 

alapinfók: https://netjet.hu/online-marketing/divi-magyarul/  

Videókban 

Első mondat a fókusz 
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Második mondat a bemutatkozás 

Utána: termék tulajdonságai 

+ 1 kulcsfontosságú megfigyelés 

Az a dominánsabb fél, akiknek látszik az arca. 

 

 

3. Hogyan érd el, hogy az érveidet ne érje támadás? 

 

Magányos dolog az online marketing. Igaz? Te csak írsz: cikket, sales oldalt, hírlevelet. Beszélsz 

videóban. Vannak visszajelzések, de ami igazán a vevő fejében jár a sales oldalad láttán az ellen már 

nem tehetsz semmit. Ott állnak a weboldaladon az érveid, de nem tudod honnan és hogyan érheti 

őket támadás. Ha mégis megtörténik, már nem tudsz védekezni, nem tudsz ellenérveket felhozni. És 

minden abban a döntő pillanatban történik, amjg a vevő a kosár gomb felett köröz az egérrel. 

Csak olyan érvelési játékba menj bele, amiben biztosan győzöl. 

Ami fontos, ami figyelmet kap, azt az emberek OKKÉNT fogadják el. 

Ahogyan irányítod a fókuszt, úgy irányítod az érvelés menetét. 

Ha valami kiemelt figyelmet kap ÉS okként fogadod el ÉS rólad szól = megdönthetetlen érv. 

SÉMA: kijelentés  + 2 érv 

Pl:  

Az online marketingben az ajánlatod tálalása ugyanolyan fontos, mint az ajánlat maga.  

(FÓKUSZÁLT, AHHA TÍPUSÚ EGYETÉRTÉS) 

+ Hogyan írj elutasíthatatlan ajánatot cikk  

(FÓKUSZÁLT, AHHA TÍPUSÚ EGYETÉRTÉS + RÓLAM SZÓL #1) 

+ Hogyan csinálj weboldalt, azaz hogyan tálald az ajánlatod 

(FÓKUSZÁLT, AHHA TÍPUSÚ EGYETÉRTÉS + RÓLAM SZÓL #1) 

 

TÉMÁD  

PROBLÉMA 
#1 

2 3 4 5 6 7 8 X 

 

Kiemeled azt, amiben te jó vagy. 

Kiemelés = oksági szerep. Az emberek ezt mondják „Igen, ez a legfontosabb, az 5-ös” 

Ha arra fókuszáltatsz, amit te el akarsz mondani, akkor ezeket az érveket az emberek magukban 

megvédik. (lásd még: következetesség és elkötelezettség elve) 
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1. ÉRTÉKRENDEM videó szerepe az érvek megvédésében. 

= az erősségeidre irányítod a fókuszt 

 

2. Megnézed miről beszélnek az emberek – megnézed mi az, amivel kapcsolatban nem tudsz / 

nem akarsz érvelni / vagy amiben alulmaradnál: ezeket tudatos fókuszálással kizárod a 

kommnunikációs rendszeredből. 

 

TÉMA: online marketing Erős vagy gyenge vagy benne? Fókuszálási stratégiád 

1 SEO GY NEM 

2 GDPR GY MUSZÁJ  

3 WOOCOMMERCE GY IGEN, DE MÁS A FONTOS 

4 WORDPRESS E IGEN, DE MÁS A FONTOS 

5 KAMPÁNY E IGEN 

6 SZÖVEGÍRÁS E IGEN 

7 PPC hirdetés GY NEM 

 

 

 

4. Hogyan irányítsd a képzettársításokat? 

Nincs olyan gondolat, ami ne kapcsolódna egy másik gondolathoz. Bármit teszel, 

mondasz, mutatsz az emberek még valami mást is fognak gondolni: társítanak, 

asszociálnak. 

Ha ezeket a gondolattársításokat nem te irányítod tudatosan, akkor a sales oldaladat csupa 

jó szándékból el tudod vinni egy olyan irányba aminek nem a vásárlás a vége. 

Ezért kell nagyon vigyáznod a szófordulataiddal, hasonlatokkal, metafórákkal a sales 

oldaladon. Ez az asszociációk irányításának írott módszere. A sales oldalon minden kép, 

minden szín és kiemelés is képzettársításokat szül az emberekben. Ez az asszociációk 

irányításának vizuális módszere. Ebben a fejezetben azt tanulod meg, hogyan csináld meg 

azt, hogy az emberekben minden körülmények között vásárlást ösztönző 

képzettársításokat alakíts ki. 

Kísérletek: 

Egy orvosi eszközöket gyártó cég fő üzenete „ne árts” – még a bullet point kifejezést sem 

lehet használni (bullet point = felsorolás, bullet = lövedék) 

 

Akik egy bonyolult kérdése feltétele előtt A gondolkodó szobrot látták, megfontoltabb 

döntést hoznak 

https://netjet.hu/
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A könnyen kiejthető tőzsdei kódú részvények nyitáskor jobban teljesítenek (RDO vs. 

KAR) 

Asszociáció = a gondolkodás építőkockái 

1. A teljes komunikációd szintjén  

2. A hírleveleid szintjén 

3. Egy kampányod szintjén 

4. A sales oldalad szintjén 

Milyen képzettársításokat akarsz elérni az adott szinten? (mindegyikhez írj 4-et) 

Teljes kommunikációd: 

Milyen gondolatot akarsz elérni? (4) Hogyan éred el? 

Érték Sokaság, telíettség = érték. Portál típusú 

elrendezés 

Biztonság Mindenre van válasz. Minden kommentre, 

minden kérdésre válaszolsz. 

Kategóriák: A, B, C, D téma, mindenre van 

válasz 

Tudás Pontos, oldal szintű hivatkozás könyvekre 

Videó háttér: tele könyvespolc 

Teljes képet ad Minden kiemelt képben van mélység, 

perspektíva 

 

A hírleveleid szintjén 

Milyen gondolatot akarsz elérni? (4) Hogyan éred el? 

Hasznos Minden cikk címsorod hogyan-nal 

kezdődjön, és egyertelmű megoldást adjon 

https://netjet.hu/
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Számíthatok rád (nem egyenlő: 

kiszámítható) 

Címsor, alcím, klikk 

Fontos, határidős szavak: „most” „ma” „április 10-ig” „ma 

éjfélig” 

Érdekes Még ha sales tartalom is van, akkor is 

hasznos dologról írj (pl: videó, amiből 

kiderül, hogy…) 

 

Sales oldal szintjén EGY legfontosabb asszoció kell 

Le kell ásni a legmélyére, és egy szót kell találnod 

Neuromarketing = = TÉNY (elemek: ff képek, folyóirat, újság szerű elrendezés) 

Mumus = = EGYSZERŰ. ÉRTHETŐ (FF képek + 1 szín ) 

SMR = = ÖSSZEFÜGGŐ (ferde elválasztók vonala folytatódik egy képernyőn túl is.) 

  

Képek keresése, kollekciókat keress:  https://unsplash.com/collections  

 

 

 

5. Hogyan hozd testközelbe az ajánlatod? 

 

 

Tény, hogy az emberek akkor vásárolnak, ha el tudják képzelni magukon a terméked hasznát. 

(pl: Holnapra kész a weboldalad, a következő kampányod ütősebb lesz, a kutyád megtanul 

hallgatni rád, a következő állásiterjún magabiztosabb leszel stb). 

Ezt nem úgy kell csinálni, hogy kiírod a sales oldalra, hogy „képzeld csak el milyen remek 

érzés lenne, ha…”. A valódi meggyőzés azelőtt történik, hogy az ügyfeled látta volna a sales 

oldalad azon részét, ahol a kosárba gomb van. 

Két dologgal kell operálni, az egyik az idő, a másik a tér közelisége. Milyen hamar? Milyen 

közel? Ezt kell megértetni az olvasóval.  

Munkatér (ez neked lesz fontos) 

ablak felé fordítsd az íróasztalod 

alakíts ki legalább 3 munkaállomást az irodádban, amiben 3 különböző pozicióból tudsz dolgozni 

online tér: 

https://netjet.hu/
https://unsplash.com/collections
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nyisd meg az emailed, válaszolj a kérdésekre 

nyisd meg a facebook csoportod, válaszolj a kérdésekre. 

 

Kommunikáció szintjén (ez a vevőknek lesz fontos) 

 

Hogyan vásárolj online videó 

Unboxing videó 

Nagyon népszerűek a Youtube-on az unboxing, azaz kicsomagolás videók. Azt a folyamatot 

mutatja be, amikor te is megkapod a csomagot, előveszel egy sniccert, felvágod a dobozt, 

óvatosan kiveszed a terméket, kipakolod a tartozékokat, bekapcsolod, kipróbálod, teszteled. 

Műszaki cikkeknél ideális megoldás. 

Hogyan vásárolj videó 

Ha nem fizikai terméket értékesítesz, hanem digitális oktatóanyagot, vagy szolgáltatást, akkor 

a tükör neuronok működését a legegyszerűbben úgy tudod bekapcsolni, hogy megmutatod 

képernyővideón, hogyan kell megvenni a terméket, hogyan kell feldolgozni a tartalmakat. 

Képernyővideóhoz használj Camtasia-t (részletes cikk erről: Hogyan kell fullHD-s, kevés 

megás képernyővideót csinálni ) 

Vedd fel a következő 5 elemet, és közben magyarázd, mit csinálsz 

1. A termék kosárba tétele, továbblépés a pénzárhoz 
2. Adatvédelmi, ASZF elfogadás és „kérem a hírlevelet is” beikszelés 
3. Kártyás fizetés folyamata 
4. Visszaigazoló e-mailben a termékletöltési linkre való kattintás / vagy belépés az online 

felületre 
5. A digitális termék fogyasztásának megkezdése, a menüpontokra kattintás sorrendje. 

Mire figyelj: 

1500 x 844 –es 16:9 arányú felbontás 

2 percnél ne legyen hosszabb 

Ha szenzitív adatokak gépelsz be, közben ne gördíts (blur filter miatt, amivel elrejted az adatokat) 

 

+ A termék megmutatása nem-eladási szempontból. (Nem az a kérdés, hogy megveszed-e) 

https://netjet.hu/
https://netjet.hu/online-marketing/kepernyovideo-camtasia/
https://netjet.hu/online-marketing/kepernyovideo-camtasia/
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