MARKETINGESZKÖZ MEGAPACK (minta)
1. GIF képek Facebookon
Kategória: Facebook
Mi ez? Egy ideje lehetséges a Facebookon sima képek mellett a mozgó GIF képek
megosztása is, amelyek rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tettek szert.
Megmutatom, hogyan tudsz ilyeneket elhelyezni a Facebookon, és hol találsz ilyen
képeket a neten.
Részletesen: Ha GlF képet szeretnél elhelyezni a Facebookon, akkor szükség van
egy gif képre, ami valahol már fent van a neten, így pofonegyszerűen el tudod
helyezni egy posztban. Csak illeszd be a szerkesztőmezőbe a GIF kép közvetlen
linkjét, majd amikor megjelent a kép a szerkesztőmezőben, akkor töröld ki a linket és
írd be helyette a poszt szövegét.
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Hogyan tudsz elmenteni egy GIF képet Facebookról?
Ha egy oldalon vagy csoportban meglátsz egy neked tetsző gifet, így tudod menteni:



Kattints rá a mozgó képre!
A mozgás megszűnik, megjelenik rajta a GIF felirat, alul a jobb sarokban pedig
egy ikon, arra kattints rá:

A gif új ablakban fog megnyílni, ennek a linkjét kell kimásolnod, és a posztodba
illesztened a fenti leírás szerint.
Hol lehet gifeket találni?
Például a Facebookon, ahol oldalak és csoportok is létrejöttek erre a célra, pl.
Csodálatos mozgó gif képek csoport. Csak menj fel a Facebookra és keress rá a "gif"
szóra! De számos más helyen is találhatsz gifeket az interneten.
Néhány ezek közül:
Giphy: http://giphy.com/
Gifgifgifgifgif: http://www.gifgifgifgifgif.com/
Gifbin: http://www.gifbin.com/
What should we call me: http://whatshouldwecallme.tumblr.com/
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Gifsfln: http://gifsfln.tumblr.com/
Gifbooster: http://www.gifbooster.com/
Little plastic things: http://littleplasticthings.tumblr.com/
Animal gifs: http://animalygifs.tumblr.com/
Gif Hub of the Universe: http://gifhuboftheuniverse.tumblr.com/
Reddit: https://www.reddit.com/r/gifs/
2. Facebook lájkoló doboz, Page Plugin készítése a honlapodra
Kategória: Facebook
Mi ez? Megmutatom, hogyan készítsd el a honlapodra, blogodra az úgynevezett
Facebook "lájkoló dobozt". Ez az a felület, ahol az emberek kedvelni, lájkolni tudják a
Facebook oldaladat. Találkozhatsz még itt-ott a "like box" kifejezéssel, hiszen jó ideig
ennek ez volt a neve. 2015. június 23-án lett a Like Boxból Page Plugin, és az évek
alatt megszokott külseje is megváltozott.

Részletesen:
A Page Plugin elkészítéséhez kattints erre a linkre:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin
Kicsit lejjebb tekerve töltsd ki a megfelelő mezőket, és közben azt is láthatod, hogyan
fog kinézni a Page Pluginod.
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Facebook Page URL: ide írd a Facebook oldalad linkjét
Lapfülek: több lapfül nevét is megadhatod. Az alapértelmezett a timeline (az
oldal idővonala), de megadhatod pl. az üzenetet (így üzenetet lehet küldeni az
oldalnak helyben) - messages, eseményeket - events stb. Igazából nincs túl sok
értelme így bonyolítani a dolgot, az emberek ezt a kis dobozkát úgyis csak
lájkolásra fogják használni.
Width: szélesség, ami 180 és 500 pixel között lehet
Magasság: ezt szabadon állíthatod, de minimum 70 pixel magasnak kell lennie
Use small header: ha ezt bejelölöd, csökken a megjelenített borítókép
magassága.
Hide cover photo: Ebben az esetben pedig egyáltalán nem mutatja a
borítóképet, csak egy fehér hátteret.
Adapt to container width: érdemes bejelölni, mivel így a szélességet
automatikusan hozzáigazítja például az erre szolgáló widget szélességéhez
Show friend’s faces: a lájkolók profilképeit 1 sorban mutatja, ezt ki is
kapcsolhatod, ha a pipát kiveszed. De nem érdemes kikapcsolni: az emberek
sokkal több érdeklődést mutatnak az olyan dolgok iránt, amelyek esetében azt
látják, hogy az ismerőseik is lájkolták már.
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Ha kész vagy, kattints alul a kék színű Kód megtekintése gombra, és a
megjelenő kódot másold ki és helyezd el a weboldalad forráskódjában. Általában
a 2. fülön található iframe kód szokott a megfelelő lenni.

3. Dokumentummegosztás a Scribd-en
Kategória: dokumentumok
Mi ez? Dokumentumok megosztására szolgáló oldal. Nemcsak feltöltheted ide
dokumentumaidat, hanem akár be is ágyazhatod őket a weboldaladra.
Részletesen:
A Scribd egy dokumentum megosztó oldal, ahova a PDF dokumentum mellett
XLS, DOC vagy RTF fájlok is feltölthetőek.
Miért jó ez neked? Mert ha ide feltöltöd az írásos anyagaidat, akkor sokkal
könnyebben meg tudod őket osztani, és plusz látogatókat is szerezhetsz. Íme még
pár ötlet, hogy mire használható:
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ingyenes csalianyagok és egyéb írások megosztására,
ha szeretnéd például egy fizetős anyagod részletét megmutatni: például árulsz
egy könyvet vagy tudásanyagot, és annak pár oldalát mintaként feltöltöd
nagyon tetszett az a megoldás is, amit egy sales oldalon láttam: egy
tanfolyamról mondtak tapasztalatokat a résztvevők, ami egy Scribd
dokumentum formájában volt beszúrva. Ez duplán jó: egyrészt nem lett
kilométer hosszú a sales oldal, másrészt még a Scribden keresztül is
érkezhetnek érdeklődők a tanfolyamra.
A Scribd keresőoptimalizálás szempontjából is jó. Bár a Google nemrég
eltörölte a PageRank értékeket, így ennek elméletileg nincs már jelentősége,
de azért jó tudni, hogy a Scribd PR értéke 8-as volt, vagyis kimondottan jót
tesz a weboldalad helyezésének szempontjából, ha a Scribd-ről is mutat rá
link. Vagyis érdemes feltöltened ide dokumentumokat, és a leírásban
elhelyezni a weboldalad linkjét.

És akkor nézzük meg a használatát: https://www.scribd.com/

A Scribd alapvetően ingyenesen használható, de fizetős funkciói is vannak. Ingyenes
és fizetős e-bookokat és egyéb tartalmakat is le lehet tölteni innen. Mi most a
dokumentum-megosztás funkcióval ismerkedünk meg.
A Scribdre regisztrálhatsz is, de közvetlenül a Facebook fiókoddal is be tudsz lépni.
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A feltöltéshez válaszd a jobb felső sarokban az Upload (Feltöltés) gombot, majd alul
a kék Select files to upload (Válaszd ki a fájlt a feltöltésre) gombot, keresd meg és
töltsd fel a megfelelő fájlt.

(A Scribd angol nyelvű, de ha esetleg nem tudsz angolul, az sem baj, hiszen nagyon
egyszerű a használata.)
Amikor feltöltöd a dokumentumot, fontos, hogy töltsd ki megfelelően a mezőket, és
ügyelj a következőkre:






adj beszédes nevet a dokumentumnak, legyen egyértelmű, hogy miről is szól,
ha lehet, a legfontosabb kulcsszavaid szerepeljenek benne
a leírásba (description) is mehet minden, írd le, miről szól a dokumentum
a tags-nál sorold fel a fontos kulcsszavaidat
lehetőséged van fizetősen is publikálni a dokumentumaidat
illetve beállíthatod, hogy privát legyen a dokumentum – ikszeld be a Make this
document private-t

Marketingeszköz Megapack – minta | http://www.marketingmania.hu/marketingeszkozok/ 7

Az Advanced settings-re kattintva plusz beállítási lehetőségeket találsz:

Allow people to copy and paste text = engedélyezed a dokumentum másolását
(másolás-beillesztéssel)
Download the document = engedélyezed a dokumentum letöltését
Sell on Scribd store = árulhatod a dokumentumot a Scribden
Jobb oldalon pedig különféle licensz-típusok közül választhatsz (jogvédett, szabadon
terjeszthető stb.)
Amikor már fel van töltve a műved, akkor az emberek látják, hozzászólhatnak, és azt
is látni fogod, hogy összesen hányan olvasták a dokumentumot. Ha pedig be

Marketingeszköz Megapack – minta | http://www.marketingmania.hu/marketingeszkozok/ 8

szeretnéd illeszteni, akkor kattints alul az Embed-re, és az ott lévő kódot illeszd be a
weboldalad forráskódjába.
A dokumentumot helyben is el lehet olvasni, de ha valaki szeretné, le is tudja tölteni a
gépére a Scribdről, amennyiben a beállításoknál ezt lehetővé tetted.

Itt láthatsz például egy régebben feltöltött dokumentumot.




A dokumentumban lehet keresni (Search document – fehér keresőmező)
Láthatod, mikor lett feltöltve, hányan látták, illetve hányan szavaztak rá
Letölthető, megosztható, az EMBED segítségével pedig le lehet kérni a kódot,
amelynek segítségével be tudod ágyazni a dokumentumot a weboldaladra.

A dokumentum beágyazása a weboldaladra:
Kattints az EMBED szövegre!
A felugró ablakban láthatod a beillesztendő kódot. Ezt kell elhelyezned a weboldalad
forráskódjában ott, ahova be szeretnéd illeszteni a dokumentumot.
Még valamennyire formázhatod is: kiválaszthatod, hogy milyen formájú legyen, vagy
megadhatod a pontos méretet is.
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Tipp: mindenképpen szerepeljen a dokumentumban a weboldalad elérhetősége,
linkje, ha paraméterezett linket használsz, akkor mérni is tudod, hogy mekkora
látogatottság érkezik innen.
***
MARKETINGESZKÖZ MEGAPACK – Marketingeszközök gyűjteménye részletes
leírásokkal
A teljes tudásanyagot ide kattintva tudod megrendelni:
http://www.marketingmania.hu/marketingeszkozok/
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