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Egyszer betért hozzánk egy egyébként jó szándékú marketing 
tanácsadó hölgy, aki értetlenkedve állt afölött, hogy mennyi pénzt 
költünk Facebook-on a hirdetésekre és ahhoz képest “alig gyűjtünk 
lájkokat”. Hogy feloldja ezt a zavart az erőben és hogy kicsit 
megpiszkálja az önérzetemet, egy magabiztos mosollyal megkérdezte 
kerek perec megkérdezte, hogy:  

“Mégis akkor mire költitek ezt a sok pénzt?”  

“Ügyfelek szerzésére.” - Mondtam, majd megköszöntem az 
együttműködés lehetőségét.  

Lehet, hogy bennem van a hiba, de egyszerűen nem hiszek a 
lájkokban. Az 50 munkatársam közül még egy sem jelezte nekem, 
hogy szívesen fogadná a fizetését lájkokban. Valódi fizetést pedig 
csak árbevételből tudok adni, ami pedig csak fizető ügyfelekből jön.  

Szép dolog, ha azt látod, hogy az emberek rajonganak a posztjaidért a 
Facebook-on, de az korántsem biztos, hogy egyenesen értékesítéshez 
vezet. Azzal nincs baj, ha egyébként tele szórják a posztjaitad 
lájkokkal, ha közben ügyfeleket is hoz.  

Nekünk is volt olyan hirdetésünk, ami ezer fölötti pozitív reakcióval 
futott és mellette hozott párszáz leadet, amiből végül ha jól 
emlékszem 15 ügyfelünk is lett. Szerinted minek örültem jobban, az 
1000 lájknak vagy a circa 30-40 milliós árbevételnek, amit hosszú 
távon kitermel ez a 15 új cég?  



 

Ahogy van erre példa, sokkal több van az ellenkezőjére. 
Leggyakrabban azok az emberek, akik cselekvésre készek és neked 
kvalifikált érdeklődőket jelentenek, nem a lájkolással vannak 
elfoglalva, hanem azzal, hogy megnézzék az ajánlatodat, értelmezzék 
és ha tényleg nekik szól, akkor elküldjék a jelentkezésüket.  

Kvalifikáció nélkül ne marketingezz, kivéve... 

Had tisztázzak valamit, mielőtt tovább olvasol. Mit értek kvalifikált 
érdeklődő alatt? 

Ha telefon tokokat, macskatápot vagy pár száz forintos kütyüket 
árulsz, ez a doksi valószínűleg nem neked szól.  

Ne érts félre, nem azért mert ezekkel bármi baj lenne, egyszerűen a 
CRM-nek és a kvalifikációnak nem itt van hatalmas jelentősége. Akkor 
elengedhetetlen számodra a kvalifikáció, ha olyan termékeket árulsz, 
amit az ember nem impulzusból, rögtön vásárol meg, hanem 
jellemzően árajánlatot kér vagy csak érdeklődést fejez ki.  

Vegyünk egy nagyon kézenfekvő példát. Ha ezt a doksit olvasod, 
akkor jó eséllyel egy Facebook hirdetésben találkoztál vele és adtad 
meg az adataid a letöltésért cserébe.  

Ezek számunkra jellemzően nagyon olcsó leadek és persze sok a 
számunkra nem kvalifikált érdeklődő, hiszen a legtöbben nem tudják 
eszik, vagy isszák a CRM-et. Ráadásul bárki letöltheti a 



 

dokumentumot, nem tudjuk kikötni, hogy neked cégvezetőnek kell 
lenned a letöltéshez. Hogy a Facebook célzása mennyire jó B2B-re 
arról meg ne beszéljünk... 

Így sok múlik magán a hirdetéseken. Úgy kell kitalálnunk ezeket a 
“csali anyagokat” és a hozzájuk tartozó hirdetéseket, hogy a 
számunkra kvalifikált emberekhez szóljon leginkább.  

Kiket tekintünk kvalifikáltnak? 

1. Cég tulajdonos / vezető 
2. 30 milliónál nagyobb éves árbevétel 
3. Foglalkozási köre CRM “kompatibilis” 
4. Van CRM igénye 

Nálad ez hogy néz ki?  

Mondom ennek nem akkor van jelentősége, ha Hello Kitty-s 
telefontartót árulsz, mert mindenki egy bizonyos korhatár felett, akit 
érdeklik ezek a termékek gyakorlatilag kvalifikált és el akarsz adni.  

Nem ugyanez a helyzet, ha jacuzzi-t, nyílászárót, kurzust, légkondit 
vagy bármi olyat akarsz eladni, ami nem impulzus vásárlás, sokan 
érdeklődnek iránta, de kevesen vásárolják meg valóban.  

Például sokan kíváncsiak, hogy milyen egy menő jacuzzi, talán el is 
játszanak a gondolattal, hogy “na majd ha a lottón nyerek”. Az ilyen 
emberek eszik a marketing költségedet, mintha cukorból lenne.  



 

A baj az, hogy rendszer nélkül ezt nehéz mérni. Ha nem a Facebook-on 
vagy rögtön Weboldalon konvertálsz (ügyfélre, nem érdeklődőre!), 
akkor a Facebook önmagában haszontalan.  

Nem mondja meg neked, hogy melyik hirdetésből jött melyik 
érdeklődő. A Facebook számára minden kattintó, minden konvertáló 
egyenértékű.  

Pedig a valóság nem ez.  

Rossz megoldás: csak azokra lőni, akik nagyon akarják 

Legtöbb cég azt a megoldást választja, hogy csak olyan marketing 
eszközöket használ, amivel a biztos vásárlókat hozza be. Vagyis 
menjen a Google Ads, esetleg egy kis retargeting Facebook-on, de ne 
költsünk sokat, mert úgyis csak viszi a pénzt. 

A probléma ezzel az, hogy pont azokról a bizonytalanokról mondasz 
le, akik a különbséget jelentik a cégednek az “eldöcög vs hasít” 
között. Ez a balatoni lángos árus marketing. “Eladok annak, aki odajön 
venni.” 

Lángos árus helyett azt javaslom neked, hogy legyél kukorica árus. 
Tudod, akik körbejárnak parton, hozzák a finom illatot magukkal és 
nyomják a csengőt, hogy felhívják magukra a figyelmet. Te is ezt 
csinálod, amikor Facebook-on hirdetsz, csak sokkal nagyobb rizikóval.  



 

Előtted van egy 10 kilométeres partszakasz, de az emberek csak 
1%-át érdekli a kukorica evés lehetősége. Jól meg kell gondolnod, 
hogy hol töltesz időt, kinek mutogatod a portékádat, különben csak 
ölöd a pénzt a marketingbe. Ez egy nagyon veszélyes játszma.  

De az a baj, hogy enélkül nem megy (jól). A kukorica árus is azért járja 
körbe a strandot, mert szinte senkinek nem pattan ki a fejéből 
magától, hogy kukoricát akar enni. Mint ahogy ritkán ébred az ember, 
hogy jacuzzit akar venni.  

Nem, az emberek arra ébrednek, hogy ma is jó szar napom lesz, a 
főnök le fogja üvölteni a fejemet, a gyerekek már 3 hete nyúznak, hogy 
menjünk el a balatonra és rohadtul nem ott vagyok az életben, ahol 5 
éve hittem, hogy hol leszek.  

Nekik is szól a hirdetésed. Nekik teszel ígéretet arra, hogy a te 
termékeddel legalább rövid időre megfeledkezhet a problémáiról és 
visszanyerheti családja szeretetét.  

Ez a réteg sokkal nagyobb, mint akik arra ébredtek, hogy a te 
termékedet akarják venni és több ezer potenciális vevőről mondasz 
le, ha csak azoknak hirdetsz, akik már TUDJÁK, hogy a te terméked a 
megoldás a problémáikra.  

Ahhoz hogy a nagyobb rétegnek hirdethess, le kell csökkentened a 
rizikót, hiszen hamar kifuthatsz a pénzből. Ezért kell mérhetővé 
tenned a hirdetéseidet. De mérhető alatt nem azt értem, hogy melyik 



 

hirdetésből hányan kattintanak még azt sem, hogy hányan kérnek 
árajánlatot. Hanem azt, hogy melyik hirdetésből konkrétan hány 
ügyfeled lesz. 

Sokan úgy állnak hozzá, hogy megbíznak egy ügynökséget, vagy 
kiagyalnak egy nagyon fasza hirdetést és minden energiát ebbe 
tesznek bele.  

Pedig a valóság, hogy ha sikeres hirdetéseket akarsz, akkor sokkal 
több energiát kell tenned a mérésbe. Erről egy következő fejezet fog 
szólni, először nézzük, hogy milyen módszerekkel hirdethetsz 
nagyobb rétegeknek Facebook-on, nem csak azoknak, akik már tudják, 
hogy a te termékedet akarják.  

Hogyan hirdess azoknak, akik még nem tudják, hogy kell 
a terméked 

Az SEO-ról, blogolásról, rendezvényekről, networkingről lehetne egy 
teljes könyvet írni, de maradjunk a témán belül. A kérdés: lehet-e 
drága, nem impulzus termékeket hidegben (nem retarget) hirdetni 
Facebook-on profitáblisan? 

Szerencsére ebben van tapasztalatunk, a MiniCRM komplex termék és 
messze van az impulzus döntésektől, mégis most már évek óta tudjuk 
profitábilisen hirdetni Facebook-on is. Volt, amikor több, volt amikor 
kevesebb sikerekkel, de a tapasztalatainkat megosztom veled.  

https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct


 

Célzás 

Csábító nagy célzással menni, de szinte biztos bukta. Ha úgy állsz 
neki, hogy mindenkit is bele akarsz tenni a célzásodba, aki LEHET, 
hogy célcsoport, akkor a hirdetésed nem csak több emberhez jut el, de 
hatványozottan rosszabbul fog teljesíteni.  

Nem csak azért költesz rá többet, mert olyan embereknek is fizetsz a 
hirdetés megjelenésért, akik nem veszik meg a termékedet, de mivel a 
hirdetésed relevanciája alacsony, ezért a Facebook is többet fog 
fizettetni veled, hogy azoknak mutasd, akiket egyébként érdekel.  

Keresd meg a legkisebb potenciális célcsoportot, akinek érdemes 
még hirdetni (kb. 10 000) és onnantól kísérletezz azzal, hogy 
hozzáadsz vagy elveszel.  

Használj custom audience-t. Meglévő ügyfél adatbázisodat 
feltöltheted a Facebook-ra egyrészt azért, hogy kiszűrd őket a 
hirdetésekből másrészt, hogy hozzájuk hasonló felhasználóknak 
hirdethess, ami az egyik legjobb módszer, ha “lookalike” vagyis 
hozzájuk hasonló embereknek mutatja a hirdetésedet.  

Választhatsz, hogy mennyire hasonlóak legyen, ha azt akarod, hogy 
csak a legjobb minőség kerüljön be, akkor válaszd az 1%-ot 
pontosságnak. Én a helyedben ezzel kezdenék. 

Ami a meglévő ügyfelek kiszűrését illeti, ezt nem tudom hangsúlyozni, 
hogy mennyire fontos. Amennyire nem akarsz hirdetni azoknak, 



 

akiknek nem releváns a terméked, annyire nem akarod égetni a pénzt 
olyan hirdetésekre, amit meglévő ügyfeleid látnak. Márpedig, ha nem 
szűröd ki őket, akkor látni fogják, hiszen ők pontosan az a réteg, 
akiknek releváns a terméked… 

A jó hír, hogy ezt nem kell kézzel folyamatosan töltögetned. MiniCRM 
integrációnak köszönhetően az ügyfél adatok automatikusan 
bekerülnek a Facebook custom audience-ébe, ami aztán kiszűri őket a 
hirdetésekből, így rájuk nem kell égetned a költségvetést. Ez 
különösen jó, ha gyorsan változik az ügyfél bázisod vagy fontos, hogy 
regisztráció után azonnal kiszedd a hirdetés célzásából.  

Mit ne hirdess 

Ez a szekció vitát fog szítani. De elébe megyek és azt mondom, hogy 
ezek a dolgok nem kizárt, hogy nem működtek, de nekünk még komoly 
szakmai háttérrel sem sikerült ezeket jól működtetni.  

Blog. Sok szakmabeli meg fog győzni, hogy a blogolás úgy kell a 
cégednek, mint egy falat kenyér. Az nem is kérdéses, hogy jó ha 
vannak olvasmányos tartalmak a weboldalon, hiszen segítenek a 
tájékozódásban, a bizalom építésben, stb. 

Viszont attól óva intelek, hogy emögé komoly marketing büdzsét 
tegyél Magyarországon. Azok a típusú témák, amiket jól kattintanak a 
Facebookon, ritkán olyan tartalom, amik konvertálásra is bíztatnak.  

A blog hirdetésként használva én úgy látom, hogy csak akkor működik, 
ha van egy kellően nagy, rettentően elszánt tábor a témában. 

https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct


 

Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy egy ilyen rétegnek tudjál úgy 
tartalmakat előállítani, hogy nem megy rá egy rakás időt, marketing 
költség és visszahozza az árát.  

Hírlevél feliratkoztatás. Ez már egy fokkal jobb, de ez sem láttam még 
jól működni. Itt már legalább garantáltan szerzel feliratkozókat, de 
ritkán azokat, akiket te szeretnél. Ha általános témában nyomatsz 
hírlevél feliratkozást, akkor pont azokat az embereket vonzod be, akik 
minden hülyeségre reflexből feliratkoznak, de nem vesznek semmit.  

Itt jön be, amit előbb is mondtam: nincs értelme részeredményt 
mérni. Az nem eredmény, hogy lett 1000 feliratkozónk a listánkra és 
amúgy nagyon olcsón. Szuper, de hány ügyfeled lett belőle és hány 
órányi munka, ami belement a hírlevelekbe? Leggyakrabban ez már 
teljesen más képet mutat.  

Weboldal. Túl sokszor látom ezt is a Facebook-on. Becéloznak 
valamilyen üzleti szoftverrel vagy céges megoldással, a hirdetés még 
valamennyire fel is kelti a figyelmemet, de átvisznek a weboldalukra, 
ahol nekem kellene navigálni, hogy megértsem, miért is nekem szól az 
ajánlat és egyébként mit kezdjek ezzel az információval.  

Nincs időm erre,  nem én kerestem a te megoldásodra, megvetted a 
figyelmemet 30 másodpercre, most ennyi idő alatt neked kell 
megmutatnod, hogy mit nyerek és pontosan mit kell csinálnom.  

 



 

Mit hirdess 

Van viszont egy pár dolog, amit működni látok és amiket érdemes 
tesztelni. Nem működik minden cégnek, de egy kis kreativitás, amivel 
a te cégedre tudod szabdni ezeket a dolgokat, nagyot lendít a 
sikerükön. 

Belépő termék. Ez főleg akkor hasznos, ha van egy nagy, komplex és 
drága szolgáltatásod, mint mondjuk egy értékesítési tanácsadás, ami 
túl sok kockázatot jelent ahhoz, hogy bárki is egy válvonás 
kíséretében megrendelje egy Facebook hirdetés és egy (akármennyire 
is jól felépített) landoló oldal miatt.  

Ilyen esetben érdemes elgondolkodnod azon, hogy milyen belépő 
terméket tudsz létrehozni, amit már egy landoló oldallal el tudsz adni 
és csak akkora kockázatot jelent, ami könnyen vállalható. Gyűjthetsz 
1000 hírlevél feliratkozót, egyik sem lesz annyira kvalifikált, mint az 
egy ember, aki 5000 forintért megvette a könyvedet.  

A belépő termék nem csak azért működik, mert már azelőtt tudsz 
bevételt termelni, hogy a nagy termékre rábeszélnéd az érdeklődőket, 
hanem azért is, mert aki már egyszer vásárolt tőled, az sokkal 
nagyobb valószínűséggel fog újra vásárolni, nagyobb értékben is.  

Ha valakinek el tudtál már adni egy könyvet, egy fizetős webinárt vagy 
egy 1 órás konzultációt, annak 10x nagyobb eséllyel fogod tudni eladni 
a teljes termékedet, mint annak aki csak marketing anyagokból ismer.  



 

Ez azt is jelenti, hogy ezt a terméket akár olyan feltételekkel is 
hirdetheted, hogy alig nyereségesen futnak a hirdetések, hiszen nem 
ezen akarsz pénzt keresni, ezzel valójában csak növeled a nagy 
terméked vásárlására alkalmas vevők körét.  

Ehhez már nem árt, ha van egy CRM-ed. Onnantól, hogy valaki 
megvette a belépő termékedet, az adatai is megvannak, ezeket tudod 
kihasználni például a MiniCRM-mel. A célod az, hogy aki már megvette 
a belépő termékedet közelebb kerüljön a nagy termék 
megvásárolásához. A CRM abban fog téged segíteni, hogy célzott 
ajánlatokat küldj nekik automatikusan onnantól kezdve, hogy 
vásároltak.  

Például, ha valaki megvásárolta a könyvet, kérhetsz visszajelzést, a 
pozitív visszajelzést küldőknek pedig egy ajándék személyes 
konzultációt is felajánlhatsz. De létrehozhatsz könyvklubbot is, ahol a 
könyvvásárlók egy online találkozó kereteiben megismerkedhetnek 
veled, tehetnek fel kérdéseket és itt természetesen bemutathatod a 
teljes termékedet is.  

Ezt a folyamatot a MiniCRM-ben egyszer kell összeraknod, azután a 
rendszer automatikusan “lökdösi” előre az érdeklődőket nagyobb 
elköteleződés felé. Hogy ezt te mennyire szofisztikáltan alakítod ki, az 
már csak rajtad múlik. A rendszer sok könnyebséget fog adni, ami 
elősegíti a konvertálást, például használhatsz ún. adatmódosító 
linkeket az e-mailekben.  

https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct
https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct


 

 

Ezek voltaképpen gombok az e-mailben, amit az érdeklődő lenyomhat 
és ez visszaküldi az információt a MiniCRM-be. Ez azért előnyös, mert 
minél könyebbé tudod tenni a regisztrációt valamire, annál jobban 
javíthatsz a konverzión.  

Ha csak egy gombnyomással tudnak jelezni feléd, hogy kérnek egy 
konzultációt, azzal kb. megötszörözheted a konverziót az 
űrlapkitöltéshez képest és legalább megtízszerezed a telefonszám 
megjelenítéshez képest.  

A másik nagy segítség, amit a MiniCRM-től kapsz az a custom 
audience automata frissítése. Emlékszel, ez az ahova be tudod 
gyűjteni a meglévő vásárlóid adatait. A MiniCRMben kialakíthatsz egy 

https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct
https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct


 

csoportot, hogy “könyv vásárlók”, ezt automatikusan töltheted vissza 
Facebook-ra és létrehozhatsz olyan hirdetéseket, amit már csak 
azoknak szánsz, akik a könyvet megvásárolták. (Vagy bármilyen 
belépő terméket). Így olyan exkluzív klubbnak tudsz hirdetni, ami 
hatásosabb lesz akármilyen beállításnál, amit Facebook-on tudnál 
csinálni. 

De még itt se rohanj, mert még nekik sem hirdetheted a fő termékedet 
gőzerővel.   

Egyedi, limitált ajánlat. Talán nem lep meg, de az emberek nem  azért 
mennek a Facebook-ra, hogy vásárlói döntéseket hozzanak. Ezért még 
egy ilyen exkluzív klubbot is nehéz meggyőzni arról, hogy komoly 
döntéseket hozzon. 

Azt fogod látni, hogy sok a nézelődő, a bámészkodó, de nem akarnak 
vásárolni. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a terméked nem jó, 
vagy a landoló oldalad nem adja át a termék előnyeit. Egyszerűen a 
kontextus nem működik.  

Ha nem muszáj, akkor nem vásárol. Nem ezért van a Facebook-on.  

Lehet, hogy felkeltetted az érdeklődését, sőt még az is lehet, hogy 
tetszett, amit mutattál utána. De nem akar vásárolni. Majd megveszi 
később, amikor ráér átgondolni. 

Ezt tudod megkerülni azzal, ha van egy jó limitált számú / idejű 
ajánlatod. Az emberek ritkán szeretnek kihagyni egy jó ajánlatot, főleg 



 

ha már elköteleződtek valami iránt előtte (pl. belépő termék). A 
korlátozott számú / idejű kedvezménnyel kikapcsolod nála azt a 
kényelmi lehetőséget, hogy “majd egyszer” (amit aztán elfelejt) és 
rákényszeríted, hogy döntsön most.  

Ha ezzel együtt sem akar vásárolni, akkor a célzással és az ajánlattal 
van továbbra is probléma. Hamarosan rátérünk a mérésre, ahol 
megmutatom, hogyan tudom megmondani hirdetésre pontosan, hogy 
melyik, milyen eredményt hoz.  

Csali és belépő termékek: mik a jó témák? 

Fontos felismerni, hogy nem az a jó csali vagy belépő termék, ami sok 
kattintást vagy letöltést hoz. Már úgy érzem magam, mint egy 
papagáj, de érdemes még egyszer megerősíteni: az a jó csali, ami 
ügyfelet hoz, pozitív megtérüléssel.  

Hogy lehet ezt elérni? Honnan fogjuk tudni, hogy az anyag, amin 
dolgozunk, az olyan letöltőket, vásárlókat fog hozni, akiknek érdemes 
lesz felajánlani a nagy termékünket. Bár teljesen biztosan ezt soha 
nem tudhatjuk, de van egy módszertan, ami hatalmas segítséget ad 
ehhez.  

Jobs to be Done. Nem foglak fárasztani a teljes metodológia 
ismeretével, mert egyrészt nem ez a témánk, másrészt erre vannak 
sokkal jobb könyvek.  

Röviden arról szól ez a módszertan, hogy megismerd a vásárlóid 
“munkáját” (job-ot), amiket a mindennapokban elvégeznek és amikhez 



 

eszközöket keresnek. Nem konkrét munkára kell gondolni, hanem 
gyakorlatilag minden cél a mindennapokban az egészen kicsiktől a 
nagyokig.  

Például, ha saját készítésű süteményt akarok felszolgálni a 
vendégeknek az egy népszerű “job” háziasszonyoknál. Azok a cégek, 
akik jól megértették ezt a job-ot, jó termékeket tudtak gyártani és jól 
reklámozni, mert pontosan értették a job célját és működését.  

Az egyik klasszukis példa erre a Betty Crocker torta mix, ami első 
megjelenéskor teljesen elhasalt. Nagyon bíztak a sikerében, hiszen a 
lehető legegyszerűbbé tették az elkészítést, így sok terhet levettek a 
háziasszonyok válláról. Semmi más nem kellett hozzá, mint vizet 
hozzáadni az előkészített mixhez és betenni a sütőbe. De nem jött be.   

Félreértették ugyanis a job-ot. A job nem az volt, hogy legyen egy 
torta, ami minimális időráfordítással elkészül. A job az volt, hogy 
készüljön egy torta, amire a háziasszony azt mondhatja “ezt én 
csináltam”.  

Ekkor jött az isteni ihlet: 



 

 

Amikor megértették, hogy a célközönségük számára az a fontos, hogy 
azt érezzék, valamit hozzátettek a torta elkészüléséhez, kivették a 
tojást a mixből. Ez az apró változás megsokszorozta az eladásuk és a 
mai napig híres példája annak, hogy a vásárlók megértése az első 
lépés a sikerhez.  

De hogy jön ez a csali termékek előállításához?  

Egyszerűen úgy, hogy a csali vagy belépő termékeket az alapján kell 
összeraknotok, hogy a meglévő és leendő ügyfeleid milyen job-okat 
végeznek el, amiben a ti terméketek, szolgáltatásotok egyedülálló 
segítséget nyújt. Az anyagot már úgy tudjátok összeállítani, hogy 
ezekben a job-okban segítsétek őket.  

Például: Ha borokat értékesítesz éttermeknek, akkor összerakhatsz 
minden évben egy riportot az idei borokról. 

Azok az éttermek, akik új borokat keresnek az éttermükbe, segítséget 
kapnak ehhez a job-hoz, vagyis olyan érdeklődőket gyűjthetsz, akiket a 



 

te szolgáltatásod támogat. Mindenestre amennyire lehet, 
konkretizáld, mert “az év borai” cím be fog húzni mindenkit is, szóval 
konkretizáld azzal, hogy “Útmutató éttermeknek az idei borokhoz”. 

Hogy a te cégednél milyen csali vagy belépő termék működik, azt 
neked kell kitapasztalni. Egy a lényeg, hogy ne onnan kezdj 
gondolkodni, hogy minek lesz sok letöltése, hanem hogy milyen 
problémákat próbálnak megoldani az ügyfeleid a mindennapjaikban 
és te hogyan tudsz segíteni.  

Mérés, elkeseredés, újratervezés 

Ha egy marketinges azt mondja neked, hogy fizess nekem X pénzt és 
összerakok neked egy fasza kampányt, majd pontot tesz a mondat 
végére, akkor zavard el. Egy jó marketinges nem attól jó, hogy IQ-ból 
összerak egy tökéletes kampányt, ami hozni fogja tömegével a 
vásárlókat.  

Mostanra több mint 500 különböző hirdetés készült el a Facebook 
kampány managerünk-ben, ebből 8-10-re mondanám azt rá, hogy 
igazán sikeres volt.  

Azt nem zárom ki, hogy ezt lehet jobban csinálni, azt viszont igen, 
hogy ezt lehet vakon, tökéletesen csinálni. Egy jó marketinges attól jó, 
hogy összerak valamit a szaktudásának megfelelően, majd azt méri 
és az alapján módosít.  

A Facebook ads, főleg egy CRM-mel megtámogatva olyan pontos 
mérési lehetőségeket ad, hogy már ha véletlenszerűen próbálkozol is 



 

valószínűleg fogsz elérni jó eredményeket a folyamatos mérés 
mellett.  

Mit mérj?  

Eredményeket. Jó, de mit? Én tartom magam, hogy minden esetben a 
bejövő ügyfeleket mérj. Ha nem fogadod meg a tanácsomat és mégis 
hirdetnél blogot, semmi gond ezzel, de mérd ki.  

Mennyibe kerül 100 látogatót elvinni a blogodra? 
100-ból hányan iratkoznak fel egy csalira vagy hírlevélre? 
Abból hányan lesznek konkrétan vásárlók? 
Mennyi nettó bevételem származott belőlük? 

Ez az érték nagyobb, mint a hirdetésre szánt összeg? Fasza, így 
tovább! Ellenkező esetben érdemes átértékelni.  

Hogyan tudod ezeket nézni? Mert a Facebook megmutatja, hogy 
mennyibe került egy kattintás a blogodra, landoló oldaladra vagy 
főoldaladra, de ahhoz már nem nagyon ért, hogy kiből lett vásárló 
(illetve van offline konverzió, de ebbe most nem érdemes 
belebonyolódni).  

Amit mi csinálunk első körben, hogy a linekeket úgynevezett UTM 
paraméterekkel látjuk el, ami tartalmazza azt az információt, hogy 
honnan jött a kattintás és milyen kampányra. Ez már adott valamilyen 
információt, legalább azt láttuk, hogy a Facebook-on adott 
kampánytípusok milyen jól teljesítenek.  



 

 

Ezek az információk bejönnek a MiniCRM-be regisztrációkor és 
szerepelnek a jelentkező adatlapján. Ebből már az értékesítő kolléga 
is tud tájékozódni a rendszer pedig riportot készít, hogy melyik 
csatornákból, milyen CTA-n keresztül, milyen kampány típusból 
érkezett mennyi lead, MQL és SQL. 

https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct


 

 

Így néz ki az SQL-ek alakulása hónapról hónapra a csatornák szerint 
Magyarországon. Hogy melyik, melyik az maradjon most rejtély. :) 

De ez még mindig nem volt elég. Mivel tesztelni akarsz folyamatosan 
és a lehető legtöbb hirdetéssel, ezért ez önmagában megint nem 
sokat mond. Azt legalább megmondja, hogy mennyire teljesít jól egy 
kampány, de azt nem, hogy MIÉRT. Azt nem, hogy melyik hirdetés 
megy jól, melyik nem.  

Hiszen a Facebook azt fogja preferálni, amelyik a legtöbb kattintást, 
elérést vagy helyben konverziót jelenti. De ez nem jó. Mert a legtöbb 
kattintást hozó hirdetések gyakran nem a legtöbb ügyfelet hozzák.  



 

Itt egy példa: 

 
Két különböző hirdetésük eredményességét látod a fenti ábrán. 
Mennyi lead-et hozott, mennyi volt kvalifikált számunkra és mennyi 
ment ebből sales-re.  

Ez a két hirdetés pont ilyen csali anyagos hirdetés, amiről ezekben a 
fejezetekben beszéltem, így az alacsony SQL arány relatíve normális. 
6-7% alá viszont nem szeretünk menni. Jobb szélen láthatod, hogy a 
két hirdetés milyen arányban hozott SQL-t, vagyis olyan céget, aki 
letöltés után egyből ment értékesítésre is.  

Viszont mindkét hirdetés ugyanabban a kampányban van, ugyanazon 
a csatornán, ugyanazzal a CTA-val, csak más szöveggel, más csali 
anyaggal. Így az előző kimutatásból nekem nem derül ki, hogy oké, 
valamiért nem hozunk elég SQL-t Facebook-ról ezzel a CTA-val, de 
miért? 

Egyik hirdetést se kapcsoljam le és reméljem a legjobbat, vagy 
kapcsoljam le mindet? Amíg nem volt ilyen részletes megoldásunk 
MiniCRM-ben, addig az volt a megoldás, hogy kapcsoljunk le egy-egy 
hirdetést, hátha változik valami. Vagy hagytuk, hogy a Facebook 
befolyásolja a döntésünket.  

https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct


 

De a fenti példán szerinted melyik hirdetést fogja nyomni a Facebook. 
Az ugye egyértelmű, hogy a fentit. Olcsóbban, több lead-et hoz. Csak 
hogy ha én belenézek a MiniCRM-be, akkor látom, hogy bár a hirdetés 
jól megy, de valami félre megy, mert ügyféllé nem fognak konvertálni. 
Most már tudom, hogy pontosan melyik hirdetést kell lekapcsolnom.  

Ha ezt te is ilyen tisztán látsz, akkor nem gáz, hogy nincs egy látnok a 
cégben, aki megmondja, hogy melyik hirdetés fogja behozni a 
következő 100 ügyfelet, mert valós időben követed és az alapján hozol 
döntéseket.  

A marketing szerencsére már nem a tippelgetésről, a pénz égetésről, 
meg a felesleges lájk vadászásról szól. Megvannak az eszközeink, 
hogy tudatosan, valós adatok alapján hozzunk döntéseket és a lehető 
legtöbb pénzt termelő hirdetéseinket futtassuk.  

Ha szeretnéd azt megnézni 45 percben, hogy a ti marketingeteket 
hogyan támogathatja a MiniCRM: 

1. Jelentkezz egy ingyenes konzultációra 
2. Beszéljétek át a folyamatokat 
3. Nézd meg a céged folyamataira szabott 45 perces bemutatót 

JELENTKEZÉS KONZULTÁCIÓRA 

 

https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct
https://www.minicrm.hu/signup/try/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct
https://www.minicrm.hu/lp/konzultacio/
https://www.minicrm.hu/lp/konzultacio/

