Facebook kézműveseknek lépésről lépésre
A legtöbb kézműves, akivel eddig beszéltem, mind bevallotta, hogy kicsit idegenkedik a
Facebook használatától. Két okot jelöltek meg általában: 1) Szövegértési problémájuk van
vele: hiába van magyarul, nem érteni, ill. sok helyen pl. a súgó csak angolul elérhető. 2) Mire
az ember kiismeri a működését, máris másképp működik.
A bizalomhiány miatt a kézművesek többsége maximum addig jut el, hogy ő maga regisztrál a
Facebookon, de nem indít üzleti oldalt, pláne nem reklámoz pénzért, nehogy valamit
félreértsen, és értelmetlen dologra költse.
Nem a Te hibád, ha Te is ebben a cipőben jársz. A Facebook menüinek, súgójának fordítása
sokszor valóban elég gyatrára sikerül, ráadásul maga a Facebook is gyakran változtat, fejleszt
a rendszeren, és ezt a magyar verzió nem mindig követi le jól.
Az alábbi csekklista segítségével a nulláról felépítheted a Facebook jelenlétedet.
Mivel a pontok egymásra épülnek, annyi a teendőd, hogy menj végig rajtuk sorban, és
amelyiket nem tudod kipipálni, azzal kapcsolatban kérdezz meg valakit, aki már azon
túljutott. Pl. minket is megkérdezhetsz a blogunkon:
http://tobbminthobbi.hu/blog
A Facebookra is igaz az, hogy gyakorlás közben, valódi feladatok megoldásából tanul
legjobban az ember.
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1. Személyes profil létrehozása
Bár nagyon kézenfekvő, hogy kézművesként a személyes profilodat használd üzleti célokra is,
az alábbi okok miatt nem javaslom:
1. A személyes profilnak maximum 5000 ismerőse lehet, míg az üzleti oldalt korlátlan

számú felhasználó kedvelheti.
2. A személyes oldalt nem lehet reklámozni, az üzleti oldalt igen.
3. A Facebook szabályzata tiltja a személyes profil üzleti célokra való felhasználását,

ezért azt kockáztatnád, hogy törlik a profilodat.
Lépések:
1. Regisztráció
•

Menj a http://facebook.com oldalra, add meg a valódi nevedet és születési

•
•

dátumodat.
Töltsd ki a profil adataidat (iskolák, munkahely, stb.)
Tölts fel egy fényképet magadról.

2. Ismerősök keresése
•

Ha bejelölsz néhány barátot, a közös ismeretségi körötökből a Facebook
automatikusan felkínálja azoknak az embereknek a profilját, akiket
valószínűleg ismersz.
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3. Ismerősök felosztása

=>> Fiókok/Ismerősök szerkesztése
Ha csoportosítod az ismeretségi körödet, később könnyebb lesz beállítanod az
adatvédelmet. Pl. a családi fotóidat nem muszáj minden vásárlódnak látnia, igaz?
•

Iskolatársak

•

munkatársak

•

helyi ismerősök

•

családtagok

•

ügyfelek

4. Adatvédelem

A Facebookra felvitt személyes adataidat, képeidet az alábbi csoportok láthatják:
•

kívülről bárki, aki a Google-ben rád keres

•

olyan Facebook felhasználók, akik nem az ismerőseid

•

olyan Facebook felhasználók, akik az egyik ismerősöd ismerősei (ők még
beletartoznak abba a körbe, amit a Facebook a te hálózatodnak hív)

•

olyan Facebook felhasználók, akik az ismerőseid

Az adatvédelem kétirányú lehet:
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1) Nem szeretnénk, ha mindenki látná azt a szöveget/képet, amit mi töltöttünk fel.
2) Nem szeretnénk, ha mindenki látná, mások milyen tartalmakhoz (szöveghez vagy

képhez) kapcsolnak minket.
Az alapértelmezett beállítás az, hogy mindkettő nyilvánosan megjelenik a
profilunkban (azok is látják, akik nem léptek be a Facebookba, csak a Google-ben
rátaláltak az adott Facebook weblapra).
Az adatvédelemnek két típusa van:
1) Facebook regisztráció nélkül megtekinthető: név, profilképek, kedvelt Facebook

oldalak.
2) A többi adatot kategóriákba sorolták, és kategóriánként beállítható az adatvédelem

típusa. Ezeket az adatokat alapértelmezésben csak a hálózatunk tagja (ismerőseink ÉS
az ő ismerőseik) láthatják.
5. Karbantartás

Minimum egyszer egy héten lépj be, nézd meg a kezdőoldaladat, lájkold, ami tetszik,
oszd meg, amit hasznosnak találsz.
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2. Üzleti oldal
a) Létrehozása

Üzleti oldal létrehozásához menj az alábbi weblapra:
https://www.facebook.com/pages/create/
A személyes oldalon ismerősöket gyűjtünk, az üzleti oldalon pedig kedvelőket (rajongókat,
lájkolókat).
Az alábbi 4 lépést a semmiből kb. 15-60 perc alatt lehet létrehozni, és kész az üzleti
oldalad:
1) Üzleti kategória és név választása
2) Vállalkozással kapcsolatos információk hozzáadása
3) Oldalbeállítások megadása (név, leírás, adatvédelem, stb.): célszerű mindent kitölteni
4) Alkalmazások hozzáadása: az elején ez nem annyira fontos, majd fokozatosan

megismerkedsz velük

Kézművesként valószínűleg az alábbi oldaltípusok valamelyikét választod:
•

helyi vállalkozás

•

márka/termék

•

közösségi oldal

Az, hogy kézművesként milyen oldalt hozol létre, leginkább a megközelítésed, stratégiád
dönti el.
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b) Rajongók gyűjtése és megtartása
1. Reklámozás előtt kérjük meg ismerőseinket, családtagjainkat, hogy lájkolják:
•

e-mailen

•

zárt csoportokban

•

„Ajánlom az ismerőseimnek” hivatkozáson keresztül

•

25 rajongó után módosíthatjuk az oldalunk url címét

•

az oldalunk nevét csak egyszer változtathatjuk meg!

2. Frissítsük Facebook oldalunkat minimum 1, maximum 5 alkalommal naponta
•

válaszoljunk a hozzászólásokra

•

tegyünk közzé híreket, videót, személyes üzenetet

•

„szivárogtassunk” ki információkat a most készülő termékeinkről

3. Mit tegyünk közzé?
•

5 bejegyzésből maximum egyszer beszéljünk magunkról/a termékeinkről

•

az emberek hamar otthagyják a csak magukat reklámozgató oldalakat:
szórakozni jöttek a Facebookra, nem unalmas önreklámokat olvasgatni
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Vonzó bejegyzések típusai:
1) Legyünk segítőkészek: osszunk meg olyan híreket, információkat, melyeket értékel

a célközönség: népszerűek pl. a „csináld magad” bejegyzések. Ne félj, attól, hogy
megtanítod a közönségedet egy-két szakmai trükkre, még fognak vásárolni:
koncertre is járnak az emberek, pedig ugyanazt DVD-n, vagy a YouTube-on is
megnézhetik.
2) Legyünk szórakoztatók: időnként tegyünk közzé vicceket, történeteket, érdekes

gondolatokat, melyek tükrözik személyiségünket.
3) Szeressük a rajongóinkat: fejezzük ki hálánkat a vásárlásaikért, és biztassuk őket

arra, hogy tegyék közzé képeiket, melyek a tőlünk vett tárgyakat ábrázolják: a
Facebook oldalnak a rajongóinkról kell szólnia.
4) Hívjuk meg a rajongóinkat a kézműves vásárokra, kiállításokra, ahol jelen leszünk

(ezeket eseményként vegyük fel a Facebook oldalunkra).
5) Jelentsük be az új terméket: pl. egy hivatkozással, mely a weboldalunkra mutat.
6) Jelentsük be, ha valami új dologba fogunk, ha új művészeti irányzat inspirál

minket, ha bővítjük a termékskálánkat, vagy ha új, izgalmas alapanyagokhoz
jutottunk hozzá.
7) Rajongóinknak nyújtsunk különleges ajánlatokat.
8) Kérjük meg a rajongókat, hogy mondják el a véleményüket: erre használhatunk

szavazásokat, közvélemény kutatásokat is.
9) Engedjük közelebb magunkhoz a rajongókat: hagyjuk, hogy a személyiségünk és a

stílusunk tükröződjön az oldalunkon. Osszunk meg magunkról apró személyes
információkat.
10) Egy kézművesnek, akár a művészeknek, lehet ars poeticája, amit akár jegyzetként

kirakhatunk a Facebook oldalunk tetejére, hogy mindig mindenki lássa, ha belép
az oldalunkra.
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A negatív üzenetek kezelése
1) Egyszeri, rossz élménnyel kapcsolatos panaszok: kérjünk elnézést és kérjünk további

információt, hogy kivizsgálhassuk az esetet. Tereljük el az üzenőfalról a beszélgetést
másik csatornára.
2) Ismétlődő panaszok ugyanazzal kapcsolatban: valószínűleg egy kényes pontra

tapintottak. hallgassuk meg őket és kérjünk tőlük megoldási javaslatokat, aztán
valóban próbáljuk is megoldani a kérdést. Kérjünk elnézést nyilvánosan és tudassuk
mindenkivel, ha sikerült elhárítani a problémát.
3) A valóságnak nem megfelelő információk a termékünkkel vagy a cégünkkel

kapcsolatban: tegyünk közzé udvarias helyreigazítást és bátorítsuk a többi
ügyfelünket, hogy osszák meg a cégünkkel kapcsolatos tapasztalataikat.
4) Ha kedvezőtlen vélemények jelennek meg a termékeinkről, mondjuk azt, „Sajnálom,

hogy így érez.” Ha rendszeresen kapunk ilyet, itt az ideje átgondolni a dolgainkat!

c) Facebook reklám

A meglévő vásárlóinkat irányítsuk a Facebook oldalunkra, a reménybeli vásárlókat pedig egy
egyedi fogadóoldalra a weboldalunkon, amely rögzíti az adataikat.
Kezdjünk egy kevésbé hipercélzott tesztreklámmal, és fokozatosan szűkítsük a célközönséget
a legnagyobb hasznot hajtó szegmensekre.
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Hipercélzásnak azt nevezik, amikor egészen pontosan meg tudod határozni, hogy milyen
összetételű célközönség lássa a reklámodat: milyen nemű, korú, milyen oldalakat kedvelő,
milyen iskolát végzett, hol lakó, stb.

1. A hirdetés elkészítése

Az alábbi elemek szükségesek a hirdetéshez:
•

kép

•

címsor

•

szöveg

•

hivatkozás (ahova a hirdetés viszi az érdeklődőt, ha rákattint)

A következőket gondoljuk végig:
1) Mi fontos a célközönségnek?
2) Mit tudok róluk, ami alapján személyesebbé tehetem a hirdetésem?
3) Mit vásároltak korábban?
4) Mit szeretnének vásárolni a jövőben?
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Tippek:
•

A hirdetés szövege legyen egyszerű, lényegre törő. Kerüljük az összetett
mondatokat.

•

A felhasználóknak világosan látniuk kell a hirdetésből, hogy mit várunk el tőlük,
mit nyerhetnek azzal, ha ellátogatnak a fogadó oldalunkra.

•

Használjunk olyan erőteljes, cselekvésre buzdító kifejezéseket, mint a „vedd meg”,
„add el”, „nézd meg”, „rendeld meg”, „regisztrál” vagy „nyerj”.

•

A képpel ellátott hirdetések sokkal jobban teljesítenek.

2. A hirdetés hipercélzása

Az alábbi profiljellemzők alapján szűkíthetjük le a célközönséget, akinek reklámozni akarunk.
1) Hely

Ha kézműves vásárba mész, előtte hatékony módszer a környéken élőknek
reklámozni, hogy 1) Jöjjenek el a vásárba. 2) Téged keressenek. A színfalak mögött a
Facebook a felhasználók IP címe és beállított lakhelye szerint végzi a célzást.
2) Életkor

Ha nem adjuk meg, minden 13 évnél idősebb felhasználót megcéloz!
3) Nem

Optimális esetben a hirdetéseink szövege és a hozzá kiválasztott képek különböznek a
nemtől függően, még akkor is, ha ugyanazt a terméket szeretnénk eladni.
4) Nemi érdeklődés
5) Párkapcsolati állapot

Ez az életkorral és az iskolai végzettséggel együtt jól jelzi, hogy valaki milyen
életszakaszban jár.
6) Nyelvek
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7) Érdeklődési kör – kulcsszavak

Ez a legfontosabb hipercélzási módszer. Pl. a hirdetők körében népszerű megoldás a
versenytárs márkák, termékek rajongóinak neve alapján megcélozni a közönséget.
Egyéb lehetőségek pl.:
•

kedvenc filmek, könyvek, zenék

•

vallási, politikai nézetek

•

munkakör

•

üzleti oldalak, melyekkel az illető kapcsolatban áll (pl. Meska!)

8) Iskolai végzettség
9) Munkahely

Lehetővé teszi, hogy adott cégek dolgozóit érjük el. nem állnak rendelkezésre adatok,
a cégek nevét saját kezűleg kell beírnunk.
10) Kapcsolatok

Oldalunk rajongóit célozhatjuk meg vele. Azt is választhatjuk, hogy kifejezetten azokat
vesszük célba, akik nem rajongók, résztvevők, tagok vagy felhasználók.
11) A kapcsolat ismerősei

Oldalunk, eseményünk, csoportunk vagy alkalmazásunk rajongóinak, résztvevőinek,
ill. felhasználóinak az ismerősei körében jelenítjük meg.
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3. A költségvetés meghatározása

A kampányunk folyamatosan futhat, de megadhatunk kezdő és záró dátumot is.
Választhatunk, hogy kattintásonként (CPC) vagy ezer megjelenésenként (CPM) fizetünk. Van
egy olyan lehetőség is, ami a Facebook saját, optimalizált megoldása. Amíg kezdők vagyunk,
addig hagyjuk nyugodtan ezt a beállítást, később ráérünk kísérletezni a másik kettővel.
Tippek a sikeres Facebook reklámhoz
1) Ne eladni akarjunk

Az emberek a Facebookra beszélgetni, szórakozni jönnek, nem annyira nyitottak
arra, hogy rögtön vásároljanak. Olyan hirdetéseket készítsünk, melyek
megalapozzák a jövőbeli érdeklődést.
2) Ne akarjuk folyton elcsalogatni a weboldalunkra az embereket

A Facebook oldalakra, alkalmazásokhoz, csoportokhoz vagy eseményekhez vonzó
hirdetések sokkal magasabb átkattintási arányt érnek el, mint azok, amelyek egy
külső webhelyre irányítják a felhasználókat.
3) Célozzunk pontosan!

Próbáljunk ki többféle képet, kísérletezzünk különféle felhívásokkal és variáljuk a
kreatív elemeket a megcélzott felhasználók alapján. A legeredményesebb reklám
az, mely a vásárló hátteréhez, profiljához, motivációihoz igazodik.

Reméljük, hasznosnak találtad az anyagot! Most már csak az van hátra, hogy elkezdd a
gyakorlatban is alkalmazni!
Arra kérünk, mindenképp számolj be nekünk a sikereidről:
info@tobbminthobbi.hu
Sok vásárlót!
Várőri Adrienn és Kovács Sándor
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