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Előszó 
 

Amelyik vállalkozás nincs fent a neten, az 

tulajdonképpen nem is létezik az emberek 

szemében. Az, hogy ehhez nem elég egy felület 

(csak a honlap vagy csak egy közösségi média 

felület), a szakemberek szerint ugyanilyen 

megdönthetetlen állítás.  

Ezeken a felületeken pedig folyamatosan 

kommunikálni kell, tartalmat kell biztosítani a 

követőknek ahhoz, hogy visszatérjenek, hogy 

elköteleződjenek, hogy követők maradjanak és 

hogy idővel vevőkké váljanak.  

Ez a feladat sokak számára kemény diót 

jelent. Persze, a net tele van kismillió olyan 

cikkel, amelyekben találhatunk 5-10-20-30 

ötletet, lehetséges címet. Elvétve van egy-kettő, 

amely meghaladja az 50-et, esetleg a 100-at. 

Ráadásképp az ilyen írások többsége vagy egy 
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konkrét iparágnak szólnak, vagy megfoghatatlan, 

a keresőrobotoknak szóló üres lózungok. Sőt, 

találkoztam olyan kiadvánnyal is az évek alatt, 

amelyben a beharangozott 365 ötlet elfért három 

oldalon. Ugyanis a valóságban összesen talán 13 

ötlet volt felsorolva, azok is úgy, hogy a témád 

alapfokon, középfokon, felsőfokon. Igen, így, 

ilyen általános megfogalmazással. Végezetül 

pedig mindegyik mellett zárójelben egy szám, 

hogy az ilyen jellegű cikkből írjál 30-at, az 

emilyenből 50-et, amazból 100-at. A 13 pont alatt 

pedig ezeket összeadta az író, ta-dam, megvan a 

365 ötlet. Mindez pénzért. 

 

Olyan cikk, olyan könyv, ami  

- több mint 1000 ilyen ötletet írt volna össze 

egy felületen, 

- ezáltal örök, kifogyhatatlan forrást 

biztosítva a vállalkozások számára, 
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és ahol 

- az ötletek nem csak egy-egy szakterületre 

lefordítva  

- vagy csak megfoghatatlan általánosításként 

vannak megfogalmazva,  

végképp nem volt eddig a piacon. Nos, ezért írtam 

meg. 

 

S hogy miért pont én? Azért, mert mióta 

ismerem az írás művészetét, azóta írok. Írtam az 

összes iskolai lapba, papíros és elektronikus 

felületen, egyetemi lapba. Velem indult el anno 

Baranya megye első online napilapja a kétezres 

évek elején. Hivatásosként immáron 21 éve 

foglalkozom írással. 12 éve vannak saját online 

vállalkozásaim. 7 éve pedig 

marketingügynökségként számos ügyfél online 

felületére én, illetve a csapatom biztosítjuk a 

szöveges tartalmakat. Ez pedig a második 
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könyvem. Mindezekből adódóan több millió 

leütés sistereg már az ujjaimban, amelyeket több 

mint 20 év vállalkozási tapasztalattal írok le.  

Az általam összegyűjtött 1001 posztötlet 

mind kipróbált, a mindennapokban alkalmazott, 

működő módszer. Menj végig te is rajtuk, 

ízlelgesd, próbálgasd ki őket, tapasztald ki, a te 

habitusod és a te vállalkozásod mellett melyikek 

lesznek azok, amelyeket majd te is alkalmazol 

közülük. Ha pedig elakadsz, ihlet híján leszel, 

csak csapd fel újra a könyvet, szaladj át az 

ötleteken, s máris tele leszel újakkal. Ez nem az a 

könyv, amit csak egyszer olvasunk el. Ez az, ami 

mindig ott van az iroda “polcán”, s amelyet újra 

és újra kinyitunk, amikor tervezzük a 

vállalkozásunk tartalmait. S mivel e-book, még 

csak elrongyolódni sem tud. ;) 
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Hogyan használd a könyvet? 

 

Az ötletek elolvasásához mindenképp 

készíts magad mellé egy jegyzettömböt és egy 

tollat. Vagy ha elektronikus felületeken jobban 

szeretsz ilyesmit írni, akkor ott nyiss neki egy 

dokumentumot. Lassan, ízlelgetve olvasd végig 

az ötleteket. Ahogy olvasod az egyes pontokat, 

mindegyiknél állj meg egy pillanatra és gondold 

át, ez a te esetedben hogyan is nézne ki pontosan. 

Hogyan hangzana ez a te vállalkozásod esetében? 

Hogyan helyettesítenéd be a kipontozott részekre 

a te kifejezéseid? Ha beugrik valami, azonnal írd 

le! Ha az ötletből következik egy másik és egy 

másik, azt is! Ha nem teszed meg, nagy 

valószínűséggel el fogod felejteni őket, nehezen 

lesznek később visszahozhatóak. Ha egy-egy 

címhez mindjárt vannak gondolataid is, amiket 

abban a cikkben érdemesnek tartasz majd 
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megemlíteni, kifejteni, azokat is írd hozzájuk. 

Később, amikor nekiülsz ténylegesen cikkeket 

írni, már konkrét, saját címeid lesznek akár kész 

vázlatokkal, gondolatokkal, amiket már csak ki 

kell fejtened részletesebben. 

Az 1001 posztöltet ötletei egyaránt 

felhasználhatók a közösségi média posztjaihoz és 

blogokhoz is. Értelemszerűen a különböző 

felületek más és más kidolgozást igényelnek. 

Lásd, egy Facebook-bejegyzés többnyire rövid 

szöveges tartalommal rendelkezik, míg egy 

blogbejegyzés inkább 2-3000 leütéstől kezdődik. 

Ugyanígy Instagramra inkább képekben, 

YouTube-ra pedig ezen ötletek videós 

megoldásában gondolkozzunk. 

Nem mindegyik ötlet kivitelezhető minden 

platformon. Ettől függetlenül, ha úgy érzed, neked 

megvan az eszközöd, ötleted arra, hogyan 



12 
 

beszélhetnél az adott témáról más felületen is, ne 

fogd vissza magad! 

Vannak olyan témák, amelyekből 

időszakosan visszatérő, úgynevezett rendszeres 

anyagokat lehet gyártani. Sőt, ezekből épp a 

mivoltjukból adódóan előre is lehet dolgozni, így 

akár hónapokra, egész évre előre elkészíthetjük, 

beütemezhetjük őket. 
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Pár gondolat a posztolásról 
 

A könyv célja a posztötletek összegyűjtése. A 

posztolás technikai háttere, az algoritmusok 

működése, a közösségi oldalak szabályozásai, 

működési mechanizmusa egy másik könyv 

lapjaira tartoznak. Mégis fontosnak gondoltam, 

hogy pár fontos információt mindezekkel 

kapcsolatban itt is megosszak Veled, kedves 

Olvasó! Ez azonban a témának éppen hogy csak a 

széle, ezt ne felejtsd el! 

 

Ingyenes blog vagy saját? 
 

Az alap, hogy van egy blogunk (7 ok, 

amiért elengedhetetlen eszköz a céges blog), 

amiben írunk a könyvben is szereplő rengeteg 

témáról és ahol lehetőségünk van a gondolatainkat 

bővebben kifejteni. Ehhez szükségünk van egy 

https://alfaugynokseg.hu/7-ok-amiert-elengedhetetlen-eszkoz-a-ceges-blog/
https://alfaugynokseg.hu/7-ok-amiert-elengedhetetlen-eszkoz-a-ceges-blog/
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blogfelületre. Számos ingyenes blogportál van, 

amelyek közül válogathatunk. Ilyen a blog.hu 

vagy a blogger.hu is. Korábban nagyon kedvelt 

volt a Caféblog.hu is, de 2020 végén megszűnt. 

S épp a Caféblog az egyik remek példa arra, 

hogy miért jobb, ha saját blogfelületed van és nem 

egy portálon írod a cikkeid: Bármikor 

megszűnhet, az ingyenest fizetőssé alakíthatják át, 

számodra előnytelen feltételeket írhatnak elő. Ha 

a blogod a saját honlapodon vezeted, ilyen nem 

történhet meg veled. A forgalmat is a saját 

vállalkozói oldaladra irányítod vele, ahol aztán 

további aloldalakra navigálhatod el a látogatókat 

vásárlásra ösztönözve őket. Egy ingyenes 

blogportálon egy másik cégnek generálod a 

forgalmat az írásaiddal, ők jutnak a reklámok által 

bevételhez, s értékesíteni is jóval nehezebb rajtuk. 

Abban az esetben van létjogosultsága a 

blogszolgáltatónak, ha magánjellegű blogot 

http://blog.hu/
http://blogger.hu/
https://cafeblog.hu/
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vezetsz vagy ha a szakértői státuszod értékesítési 

szándék nélkül szeretnéd építeni. 

Ahhoz, hogy saját felületen tudj blogolni, 

honlapra lesz szükséged. Ezt te magad is 

elkészítheted, ehhez is számos lehetőség áll már a 

rendelkezésedre. Például a Wix vagy a 

Wordpress. Viszont ha tényleg működő, szép, a 

forgalmat generáló és nem akadályozó honlapra 

van szükséged, ehhez pedig nem szeretnél egy 

teljes szakmát (honlapkészítés) kitanulni, jobban 

jársz, ha megbízol vele egy hozzáértőt. Sajnos, 

sokan úgy tűzik ki a zászlajukra a honlapkészítés 

mesterségét, hogy valójában igen kevés 

tapasztalatuk van benne. Ha nem szeretnél egy 

kóklerbe belefutni, olvasd át a 10+1 pont, ami 

nélkül ne rendelj honlapot senkitől cikkemet, s 

ezeket a pontokat szem előtt tartva rendeld meg a 

honlapodat. 

 

https://www.wix.com/
https://wordpress.com/
https://alfaugynokseg.hu/10-pont-ami-nelkul-ne-rendelj-honlapot-senkitol/
https://alfaugynokseg.hu/10-pont-ami-nelkul-ne-rendelj-honlapot-senkitol/
https://alfaugynokseg.hu/szolgaltatasok/honlap/
https://alfaugynokseg.hu/szolgaltatasok/honlap/
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Közösségi média működése 
 

A blogon túl a könyv elején már említett 

okokból közösségi média felületekre is 

szükségünk van. Vállalkozói Facebook-oldalra, 

Instagramra, YouTube csatornára. Hogy pontosan 

melyikekre van szükséged, attól függ, milyen 

vállalkozásod van, s mennyi kapacitásod van az 

ezeken való jelenléthez. 

Míg a blogod látogatottsága a minőségi 

tartalomtól, a kulcsszavak megfelelő 

használatától, a Google indexelésétől függ, addig 

a közösségi médiában a posztod sikeressége jóval 

összetettebb dolgokon múlik. 

Nagyon leegyszerűsítve a poszt 

megjelenése után a közösségi oldal néhány percen 

belül megmutatja azt az olvasóid egy minimális 

töredékének. A plasztikusság kedvéért vegyük 

úgy, hogy az 1%-ának. Ez az 1% egyfajta 

https://alfaugynokseg.hu/hogyan-allitsd-be-a-facebook-oldalad/
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tesztcsoportként funkcionál a közösségi média 

szemében. Ha náluk jól működik, jó eredményt ér 

el, aktivitást vált ki belőlük, akkor megmutatja 

még néhány százaléknak. Ha ott is jó eredményt 

ér el a posztod, akkor megmutatja még több 

embernek. Vagyis az első pár perc, az első fél óra 

a döntő. Ha a poszt közzététele utáni percekben 

reakciót tudsz kiváltani az emberekből, akkor ez 

exponenciálisan nőni fog az idő teltével. Ha nem 

kapsz rá reakciót, csúnyán szólva a kutyát sem 

érdekli, akkor a közösségi oldal sem fogja neked 

pörgetni. 

Tehát a cél az, hogy a posztod aktivitást 

váltson ki a követőidből. Aktivitásnak számít a 

lájk, a hozzászólás, a megosztás. Sőt, ezek nem is 

egyenértékűek. Egy hozzászólás többet ér, mint 

egy lájk, egy megosztás pedig többet ér, mint egy 

hozzászólás. 
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Mikor érdemes posztolni? 
 

Az aktivitás kiváltásának képességén túl az 

sem mindegy, mikor kerül ki a poszt az oldaladra. 

Nem kell megijedni, nem kell a nap 24 órájában a 

gép előtt ülnöd, hogy a megfelelő időpontban 

tehesd közzé a posztjaid. Mind a blog, mind a 

közösségi posztok előre időzíthetőek. Tehát ha 

megírtad, elegendő beállítani a megjelenés 

időpontját, a többi már megy nélküled is 

automatikusan. A kérdés, hogy mikorra időzítsd a 

posztot? 

Ez függ például a napszaktól. Jellemzően a 

reggeli és esti órák a legerősebbek. Hogy 

pontosan tudd, a te közönséged mikor érhető el, 

mikor a legaktívabbak, érdemes figyelni a 

Facebook-oldalad statisztikáját. (Van erre egy 

külön menüpont az üzleti oldaladon belül. Itt meg 

tudod nézni napra, órára is lebontva.) De függ az 
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időjárástól is. Például nyáron, jó időben nagyobb 

valószínűséggel strandolnak, elmennek 

valamerre, nem a képernyő előtt töltik az időt. 

Ilyenkor az elérés is rosszabb. Az ilyen 

időszakokban érdemes estére, késő estére 

időzíteni a posztokat. Télen viszont nem tudnak 

kimenni a hideg miatt, bent unatkoznak, a nap 

nagyobb terjedelmében éred el őket, mint jó 

időjárás esetén. Tehát érdemes figyelni és írni az 

ezzel kapcsolatos statisztikákat, s ezeknek 

megfelelően időzíteni a posztokat. 

 

Linkek a posztban 
 

A blogod esetében erősen javasolt, hogy az 

írásod tartalmazzon linkeket is. Kifelé mutatóak 

és a honlapod belsejébe, más saját tartalmakra 

mutató, úgynevezett belső linkek is legyenek 
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benne. A Google ezt külön figyeli, jelentőséggel 

bír abban, hogy mennyire fogja a keresőjében 

megmutatni a honlapod az embereknek. 

Közösségi média esetében ugyanez a 

kérdés már mérlegelésre szorul. Viszonylag 

látványos statisztikák bizonyítják, hogy a kifelé 

mutató tartalmat a Facebook előszeretettel 

bünteti. Tehát ha a Facebookon kívülre mutató 

linket osztasz meg (például egy YouTube-videót, 

linket egy hírportál cikkére), akkor annak 

alacsonyabb lesz az elérése, mintha a felületen 

maradna, a felületen marasztalnád vele a 

felhasználót. A nagy kék testvér oldaláról érthető 

az eljárás, hisz az ő érdeke, hogy a felhasználók 

az ő oldalán maradjanak, ne navigáljanak el, ott 

fogyasszanak tartalmat és neki bevételt hozó 

hirdetéseket. Neked, vállalkozónak viszont az az 

érdeked, hogy a követőid kividd onnan, 

átirányítsd őket a honlapodra, más felületen is tudj 
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velük kommunikálni, ne legyél kiszolgáltatva egy 

mogul kénye-kedvének. Ezt az ellentmondást 

nem egyszerű feloldani, de óvatosan, odafigyelve 

az arányokra, ezt az “aknamunkát” sose felejtsd ki 

a stratégiádból. 
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A vállalkozásodról, a cégedről 
 

Talán az egyik legkönnyebben kezelhető 

témakör az épp a saját vállalkozásodról, cégedről 

szóló ötletek lesznek. Hisz ki ismerhetné jobban a 

vállalkozásod és a benne zajló folyamatokat, mint 

te magad? Ebben a fejezetben olyan témákat fogsz 

kapni, amelyek a céged létrejöttével, napi 

működésével, a munkatársakkal, a munkavégzés 

helyszínével, képzésekkel, rendezvényekkel 

foglalkoznak. 

 

1.  Miért kezdted el ezt a vállalkozást? 

2.  Hogyan lett belőled az a szakember, aki ma 

vagy? Meséld el a történeted, tanulmányaid, 

tapasztalataid, amik a területed hozzáértőjévé, 

szakértőjévé tettek. 

3.  Mikor tudatosult benned először, hogy ezzel 

akarsz foglalkozni? 
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4.  Mi a hitvallásod, a küldetésed? Miért csinálod 

az egészet? 

5.  Hogyan magyarázod el a kívülállóknak, ha 

megkérdezik, mivel foglalkozol? 

6.  Miért pont te? Miért válasszon téged? Miben 

különbözöl a konkurensektől? 

7.  Ha hosszabb múltja van már a cégednek, el is 

mesélheted azt. Alapítás, nagyobb 

mérföldkövek, első munkatársak felvétele, 

bővülések. Sztorizz, ne száraz tényeket sorolj 

csak fel! 

8.  Ha van egy érdekes anekdotát magáról az 

alapításról, vicces vagy épp kiélezett helyzet, 

amibe keveredtél miatta, meséld el! 

9.  Hogyan kapta a céged a nevét? Mi alapján 

választottad éppen azt, amit? 

10.  Ha már vannak munkatársaid a 

vállalkozásodban, akkor mutasd be őket is! 

Akár egy munkatárs, egy cikk/poszt. 
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11.  Ha új munkatársa(ka)t szeretnél felvenni a 

cégedhez, az állásportálokon túl mindenképp 

használd hozzá a saját kommunikációs 

csatornáidat is. Írj róla blogposztot, írd ki a 

Facebook-oldaladra, Facebook-csoportjaidba 

is. (Plusz egy tipp: Ha nem akarod, hogy 

szétszedjenek érte, ne csak a te elvárásaid 

fogalmazd bele, hanem azt is, hogy te mit 

nyújtasz az új munkatársaknak. Fontos, hogy 

ezek ne olyan sablonszövegek legyenek, mint 

a versenyképes fizetés és dinamikus csapat. 

Legyél konkrét, írd ki a fizetést, tegyél ki 

képet, videót a csapatról, milyen a 

munkamorál, hangulat, iroda felszereltsége.) 

12.  Ha új munkatárs érkezik a céghez, írj róla, 

mutasd be, mondd el, mi lesz az ő dolga, miben 

számíthatnak rá az ügyfeleitek. 

13.  Fotózd le a csapatodat munka közben, 

jókedvűen, 
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14.  ...vagy éppen leamortizáltan, félig alva, 

15.  ...céges bulin, óriáspizzával, 

16.  ...csapatépítő tréningen,  

17.  ...születésnap ünneplése közben, 

18.  ...közös bográcsozás, biliárdozás közben. 

19.  Ha van valamilyen hagyomány, babona a 

csapatban, amit mindig betartotok, arról is 

érdemes posztolni. Például hogy minden 

csütörtök este pókerparti van vagy van egy 

irodai tárgy, amit mindig megérintetek, amikor 

bementek dolgozni, mert úgy hiszitek, az 

szerencsét hoz nektek. Nekem például évekkel 

ezelőtt volt egy olyan munkahelyem, ahol a 

központban volt egy óriási plexi oszlop, amibe 

sikeres értékesítéskor az üzletkötők beérve az 

irodába bedobtak egy kis labdát. Így látványos 

volt a cég sikere is, ahogy telt meg a tároló, a 

munkatársaknak is megerősítés, az egyéni 

sikerének megünneplése, jelképe volt. S mint 
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kulisszatitok remek kommunikációs anyag is 

lehet. 

20.  Videó egy munkafolyamatról. Vedd fel, 

hogyan zajlik, mi hogyan történik közben. Ez 

lehet akár képernyőfelvétel is, ha a munkád 

számítógéphez köthető inkább. Vagy egy 

asztal felé helyezett kamerával felvett anyag, 

ha te nem szeretnél szerepelni rajta. 

21.  Ha több érdekes részre bontható a munkád, 

akkor annyi videó, annyi cikk születhet belőle, 

amennyi részre tudod azt bontani. (Remek 

lehetőség önálló YouTube csatorna indítására, 

hisz mindjárt több saját videóid is lenne 

hozzá.) 

22.  Hogyan alkotsz, hogyan dolgozol? Írd le az 

elejétől a végéig akár! Fotókat is csatolhatsz 

hozzá. 

23.  Balesetvédelem munka közben. A 

precizitásod, szakértelmed támasztod alá, ha 
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erről is írsz, ha mesélsz arról, hogy ez is fontos 

számodra és miket teszel ennek érdekében. 

24.  Veszélyes anyagok, amikkel találkozol a 

munkád során. Ha olyan a szakterületed, ahol 

ilyen anyagokkal is kapcsolatba kerülsz, 

érdemes írni róluk. Egyrészt edukálod vele a 

közönséged, másrészt a munkád komolyságát 

támasztod vele alá. 

25.  Újrahasznosítás, környezetvédelem hogyan 

valósul meg nálatok munka közben? Egyre 

fontosabb téma napjainkban. Van olyan vevői 

réteg - és egyre nagyobb -, aki külön vizsgálja 

a vásárlási döntése előtt, mennyire felel meg az 

adott cég, a termék az ilyen feltételeknek. Ha 

ezek nálad is megvannak, ne hallgass róla, tedd 

plasztikussá, írj róla a különböző felületeiden, 

hogy minél könnyebben megtalálható legyen. 
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26.  Hogyan rendezted be a műhelyed, irodád? 

Hol, milyen körülmények között dolgozol? 

Fotózd le, mutasd be, írj képaláírásokat is. 

27.  “Kukkants be a műhelyembe/irodámba!” - 

Videó. Az előző, csak videóban, ami még 

kézzelfoghatóbbá, közelibbé teszi a 

bepillantást. Kalauzold végig a nézőket! 

28.  Min dolgozol ma, most, ebben a 

pillanatban? Tedd ki! Az emberek imádják, ha 

bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé. 

29.  Mutasd be a céged egy-egy folyamatát! 

Hogyan dolgozik az ügyfélszolgálat, az 

asszisztens, a marketing, a termelés-

szolgáltatás, a könyvelés stb.? Ha nagyobb cég 

vagytok, több osztály, részleg is van, akkor 

mindegyikről írhatsz időben elosztva külön-

külön is. 

30.  Van háziállat a munkahelyeden? Az 

állatbarát követőid imádni fogják a róla szóló 
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képeket, írásokat. Ne vidd túlzásba, de 

alkalmanként humoros és kedves felütést adhat 

a kommunikációdnak. 

31.  Költözni fogtok? Írj róla előre, hogy 

hamarosan új címen lesztek megtalálhatóak. 

32.  Irodát, telephelyet, raktárt keresel? Fordulj 

a közösségedhez, kérj tőlük is segítséget! 

33.  A költözés képei, ahogy csomagoltok, 

dobozoltok, ahogy pakoltok ki az új helyen. A 

kezdeti káosz és ahogy lassan minden a 

helyére kerül. 

34.  Új címre költöztetek. Azon kívül, hogy 

mindenhol átírod a címet, minden felületen 

külön kommunikálj is róla. 

35.  Felújítjátok az irodátokat? Kérj 

lakberendezőhöz, festőhöz, egyéb 

szakemberhez ajánlásokat a közösségetektől! 
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36.  A felújítás, bontás, építés, festés, új bútorok 

érkezése képekben. Különösen, ha ezt a 

munkatársakkal csapatként végzitek. 

37.  A felújított iroda, kész műhely képei. 

38.  Annyira evidensnek tűnik, hogy sokak el is 

feledkeznek róla: Nyitvatartás, ügyfélszolgálat 

mettől meddig érhető el, címetek, üzleteitek 

címe. 

39.  Ha változás van a nyitvatartásban, 

kommunikáld.  

40.  Ez különösen igaz a jelenlegi pandémiás 

időszakban. Egy-egy törvényi változás hogyan 

érint benneteket, ti nyitva maradtok-e? Ha be 

kell zárnotok, akkor hogyan, milyen 

felületeken, milyen szolgáltatásokkal 

maradtok elérhetőek? 

41.  Ha te magad fotózod a termékeid, írd le, 

hogyan készülnek a termékfotók. Milyen 

körülmények kellenek hozzá, hogyan készülsz 
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elő rá, mi alapján válogatod ki a véglegeseket, 

miért gondolod, hogy azok fognak tetszeni a 

követőidnek? 

42.  Ha profi fotóssal dolgozol, a fotózásokról is 

érdemes posztolni, általában nagy sikert 

aratnak a werkfotók is. 

43.  Egy screenshot vagy egy fotó a laptopodról 

munka közben, betekintést engedve egy 

kulisszatitkokba, készülő dologba. 

44.  Ha jársz kiállításokra, vásárokra, 

konferenciákra, harangozd be előre, hogy 

mész, hogy ott megtalálható leszel. 

45.  Magáról a helyszínről is érdemes 

bejelentkezni, fotókat posztolni, 

hangulatjelentést írni. 

46.  Élő bejelentkezés a rendezvényről. 

47.  Rövid videó, hol vagy épp, mi történik ott. 

48.  Utólag írd le az élményeket, 

tapasztalatokat. 
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49.  Hol leszel legközelebb megtalálható? Saját 

rendezvénynaptár. 

50.  Ha te magad szervezel rendezvényt, árulj el 

róla apró, izgalmas részleteket! 

51.  Díj, elismerés, oklevél, amit épp kaptál. 

52.  Képzés, amit épp elvégeztél, hogy még 

jobban ki tudd szolgálni a vevőid. 

53.  Sikeres pályázatokról híradás, ha indultál és 

nyertél is. 

54.  Versenyekre való benevezés. 

55.  Tudósítás a versenyen való részvételedről, 

mi történt, hogyan zajlott. 

56.  Versenyen elért eredményed. 

57.  Mi volt az eddigi legnagyobb munka, amit 

elvállaltál? 

58.  És a legkisebb?  

59.  Esetleg a kettő lehet egy cikkben, 

összehasonlítva őket, hogy mindkettő 
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mennyire fontos, hogy nem teszel köztük 

különbséget, mindegyiket elvállalod.  

60.  Vagy épp hogy nem. Akkor pedig erről írj, 

miért nem vállalsz el ennyire kicsi vagy 

ennyire nagy feladatot. 

61.  Hasonlítsd össze magad - névtelenül - más 

cégekkel, kiemelve az erősségeid, előnyeid 

velük szemben. 

62.  Meséld el, hogyan értetek el fontos 

mérföldkövet, mérföldköveket a cég 

történetében. Mikor jött az első munkatárs? 

Mikor értétek el az első havi egymilliós, 

tízmilliós bevételt? Mikor váltottatok egyéni 

vállalkozásról bt.-re vagy kft.-re? Na és zrt.-

re? Mikor kellett már nagyobb irodába 

költözni, aztán pedig még nagyobba? 

63.  Mondd el, milyen nagy célkitűzéseket 

fogalmaztatok meg magatoknak. 
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64.  Meséld el, hogyan oldottatok meg egy 

problémát. Ez lehet műszaki is, időben be nem 

érkező szállítmány, reklamáló ügyfél, 

kiszállítás közben lerobbanó autó, életed 

legnagyobb tárgyalása előtt vastag csíkban 

felszaladó harisnya stb.. 

65.  Dicsérd meg az egyik ügyfeledet! Emeld ki 

azokat a dolgokat, amiket jó lenne a többi 

ügyfeledben is viszontlátni. 

66.  És ennek az ellenkezője: Írj egy problémás 

ügyfélről és arról, hogyan kezelted a helyzetet! 

67.  Egyesületek, alapítványok, amelyeket 

pénzzel támogatsz. Miért pont ők? 

68.  Intézmény, alapítvány, amit támogattál a 

termékeddel, szolgáltatásoddal. A támogatás 

lépései, amikor valaki termékkel támogat pénz 

helyett.  

69.  Mutasd be az általad támogatott 

jótékonysági szervezetet. Története, küldetése, 
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eddigi eredményei. Ha több is van és más 

területen érintettek, akkor ezek lehetnek külön 

írások is. 

70.  Ha indítasz egy kommunikációs csatornát, 

megjelensz egy új közösségi médiafelületen, 

írj róla a többi csatornádon! 

71.  A már meglévő csatornáidon időnként 

emlékeztess, miért éri meg követni téged! 

Lelkesíts, motiválj, hogy milyen jól teszik ezt, 

hisz mi mindent elérhetnek így, mekkorát 

változhatnak így, mennyit spórolhatnak így 

stb.! 

72.  Ha új honlapot tervezel készíteni, 

készíttetni, harangozd be! 

73.  Mutass “werkfotókat” a készülő honlapról! 

74.  Jelentsd be és mutasd be büszkén az új 

honlapod! 

75.  Ha tele vagy megrendelésekkel és nem 

tudsz újakat felvenni, erről is írj! Persze, ne 
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úgy, hogy ne keressenek, hanem megjelölve, 

hogy új megrendeléseket már csak x. havi 

átadással tudsz vállalni. 

76.  Az emberek utálnak ügyeket intézni. Ha 

ehhez nyújtasz segítséget, hálásak lesznek. 

Például ha honlapokat készítesz, írd le, hogyan 

tud domaint regisztrálni. Ha vállalkozókkal 

foglalkozol, hogyan tudja kiváltani a 

vállalkozói engedélyt. Autós cégnél 

autóvásárláskor hogyan működik az átírás, az 

új forgalmi engedély kikérése. Keresd meg 

azokat az ügyintézéseket, amik a te 

ügyfélkörödet érintik és segíts nekik egy-egy 

cikkel eligazodni ezekben. 
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Ajánlók 
 

Remek apropó bármi olyan eseményről, 

könyvről, hírről írni, ami érinti a szakterületed, a 

vevőid, ügyfeleid érdeklődési körét vagy 

valamilyen módon összekapcsolhatók. Minden 

ilyen egy-egy új posztra ad lehetőséget. Ha 

megjelent egy új vagy felfedeztél egy régebbit, 

már írhatod is róla az ajánlást. Írd le, téged miért 

fogott meg, neked mit tanított emberileg és 

üzletileg. Vagy leendő rendezvények ajánlásakor 

írd le, hogy te miért veszel részt rajta, miért tartod 

jónak, milyen pluszt fog adni szerinted azoknak, 

akik elmennek rá.  

Ez a témakör tényleg olyan, amelyiknél 

minden sornál meg kell állni és el kell 

gondolkozni, hogy te miket tudsz felsorolni az 

adott sor mellé. Melyek azok, amiket szívesen 

ajánlanál másoknak is? Te miért nézted 



38 
 

meg/olvastad el/mentél el rá, milyen hatással 

voltak rád, mit építettek bele a gondolkozásodba, 

hogyan formálták ezáltal a vállalkozásodat is? Ne 

görgess túl rajtuk egy legyintéssel, mert ha 

belekezdesz, komoly anyagmennyiség jöhet össze 

ezekből. 

 

77.  Filmek. 

78.  Dokumentumfilmek. 

79.  Könyvek. 

80.  Újságcikkek. 

81.  Magazinok, szakmai lapok. 

82.  Rádióműsorok, tévéműsorok. 

83.  Konferenciák. 

84.  Üzleti rendezvények. 

85.  Üzleti reggelik (pl. BNI). 

86.  Képzések, oktatások, tanfolyamok,  

87.  Iskolák, egyetemek, egyéb oktatási 

intézmények. 



39 
 

88.  Mindazok, akik a személyes és a 

vállalkozásfejlődéshez hozzájárulhatnak (ha 

nem konkurens terület): coachok, 

89.  ...vállalkozásfejlesztők,  

90.  ...könyvelők, adótanácsadók, 

91.  ...ügyvédek, cégjogászok, 

92.  ...orvosok, 

93.  ...személyi edzők, 

94.  ...stílustanácsadók stb.. 

95.  Alapítványok, egyesületek. 

96.  Programajánlók. 

97.  Boltok, üzletek, beszerzési források. 

98.  Rendezvényhelyszínek. 

99.  Pályázatok. 

100.  Versenyek. 

101.  Nyereményjátékok. 

102.  Technikai újdonságok, eszközök, 

applikációk. 

103.  Ha belefér a témádba, receptek. 
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Átirányítás 
 

Átirányítás alatt azt értjük, hogy egyik 

felületedről átviszed egy másik felületedre a 

követőidet. Ezen irányok közül a legfontosabb az, 

amikor nem általad tulajdonolt oldalakról 

(közösségi média) viszed át a követőid egy 

olyanra, ami viszont a tiéd (honlap). Ez azért 

fontos, mert az előbbieken nem te határozod meg 

a felhasználási feltételeket, a játékszabályokat, 

így azokat a “nagytestvér” bármikor 

megváltoztathatja.  

Vagy egy szép napon az algoritmusuk 

valamit nagyon félreért, és az évek óta épített 

csatornáidat a több ezres, tízezres követőtáborral, 

az ő elérésükre fordított százezres hirdetési 

költséggel a másodperc töredéke alatt húzzák le a 

vécén. Te pedig hiába magyarázkodsz, robotokkal 

levelezgetsz, akik csak ugyanazokat az 
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automatikus válaszokat küldik ki ilyenkor. Szinte 

esélytelen egy ilyen oldalt még visszahozni az 

élők közé. 

Nos, ez bárkivel bármikor előfordulhat. 

Ezért az első szabály, hogy sosem csak egy 

felületünk van. Épp azért, hogy minél több 

irányból érhessük el a potenciális ügyfeleinket, s 

ha ki is esik az egyik erős lábunk, akkor is 

maradjon 2-3 másik. A másik szabály pedig az, 

hogy rendelkeznünk kell egy honlappal is. A 

végcél, hogy az összes többi csatornán pörgetet, 

összegyűjtött népet átvigyük oda, szoktassuk rá a 

nívósabb, szakmaibb, hosszabb blogposztokra, s 

mielőtt távozna, iratkoztassuk fel a hírlevelünkre. 

Így már kiszolgáltatottság nélkül is bármikor fel 

tudjuk venni a kapcsolatot a leendő vevőinkkel. 

Persze, átirányítást indíthatunk más 

célzattal is. Például  egy már meglévő, befutott 

csatornáról szeretnénk a követőinket átvinni egy 
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újra, ami épp most indult. Nézzük meg az 

átirányítás adta posztolási lehetőségeinket: 

 

104.  A klasszikus eset, amikor a Facebook-

oldalról a honlap blogcikkére irányítjuk át az 

olvasókat. Ez talán a “legegyszerűbb”, hisz a 

blogcikkedet valószínűleg úgyis megosztod a 

közösségi oldalaidon is, ahol csak egy kis 

ízelítőt és a cikk főképét láthatják a 

megosztásban. Ha ez a pár sor kellően érdekes, 

kattintani fognak, és már kint is vannak a 

honlapunkon. 

105.  “Kövess engem Facebookon!” Tedd ki a 

honlapodon minél több - de még ízléses 

mértékig - a követési lehetőségeket, s írj is 

róla, hogy van Facebook-oldalad, ahol szintén 

érdemes követni, mert… (Indokold meg, miért 

lesz az jó nekik, ha követnek!) 
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106.  “Kövess Instragramon is!” Ugyanaz, mint 

az előző, csak az Instagram esetében. 

107.  “Kövess YouTube-on is!” Ott ennyivel és 

ennyivel találsz többet, színesebbet, 

hasznosabbat. 

108.  Ha fut egy nyereményjátékod az egyik 

csatornádon, írj róla a többi csatornán is, 

erősítsd meg több oldalról is. 

109.  “Holnapi hírlevelemben a… kapcsolatos 

változásokról olvashattok. Ha kíváncsi vagy a 

részletekre, itt tudsz feliratkozni:...”  

110.  Ha épp kiment egy hírleveled, írj róla a 

közösségi média felületeiden is, harangozd be, 

hogy már ott van a postaládájukban. Csinálj 

kedvet a megnyitásához! 

111.  Ha élőzésre készülsz, posztolj róla előre az 

adott és a többi csatornádon is. 

112.  Szólj, hogy nemsokára kezdődik az élő 

adás, váltsanak át arra a felületre. 
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113.  Ha élőztél, s később elérhetővé tetted a 

videód más felületen is, írj róla a különböző 

csatornákon, hogy megtalálják. 

114.  Írj egy összefoglaló posztot, bejegyzést az 

összes felületről, ahol megtalálható vagy, 

linkekkel együtt (Facebook, Instagram, 

YouTube, LinkedIn, honlap, hírlevél stb.) 

Tedd egyszerűvé a követőid számára, hogy 

mindenhol megtaláljanak, mindenre 

feliratkozhassanak. 
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Évfordulók, mérföldkövek 
 

Minden jelentős dátum a vállalkozás, a 

szakma, a te  életedben, az mind-mind megannyi 

lehetőség a posztolására. Nézzük meg, hogyan! 

 

115.  Évfordulója van egy jelentősebb 

partnerségnek, üzleti kapcsolatnak. Sok év 

közös munka valakivel a megbízhatóságodat 

növeli. 

116.  Évforduló egy ügyféllel való munkádnak. 

Ha hosszabb ideig veled van egy ügyfél, azt 

mutatja, jól dolgozol. Egyben emeled, 

“hirdeted” őt is. Ha ő is megteszi ugyanezt az 

ő felületein, extrán jó. 

117.  “Helló, új év!” Üdvözöld az új évet, 

emlékezz meg róla az első nap! Köszöntő, 

remények, fogadalmak, ötletek másoknak az új 

év beköszöntének alkalmából. 
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118.  Ez utóbbiból lehet külön cikk is, milyen 

tanácsokat érdemes megfogadni céljaik elérése 

érdekében, neked mi szokott beválni. 

119.  Az év végének közeledtével annak 

zárásaként meséld el, mik történtek a 

vállalkozásodban az elmúlt egy évben. 

120.  Az év indításaként meséld el, mik fognak 

történni a vállalkozásodban az elkövetkezendő 

egy évben. 

121.  “Helló, évszak!” Minden új évszak első 

napján. Értelemszerűen az évszak 

behelyettesítve az aktuális évszakkal. 

Lehetőleg a témádhoz köthető képpel 

illusztrálva. 

122.  “Helló, hónap!” - Minden új hónap első 

napján. Értelemszerűen a hónap 

behelyettesítve az aktuális hónappal. 

Lehetőleg a témádhoz köthető képpel 

illusztrálva. 
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123.  A hónap első napján írd össze annak a 

hónapnak a jelentős eseményeit, 

rendezvényeit, kiállításait, vásárait, 

konferenciáit, tanfolyamait, workshopjait, 

amin részt vesztek vagy ti tartotok, 

akcióitokat, termékmegjelenéseiteket, amik 

már publikusak. 

124.  Nem évforduló, de ha már évszakok, 

hónapok: Az időjárásra is reagálhatsz. Na, 

persze nem csak annyit, hogy kiírod, esik az 

eső, esik a hó, negyvenfokos kánikula van 

épp… Keress kapcsolatot, aktualitást az épp 

futó kampányoddal, jelents be egy hirtelen 

akciót a hóesés örömére 

125.  ...vagy ha van szezonális terméked, remek 

apropó, hogy beszélhess róla nekik. 

126.  A te születésnapod. 

127.  Egy fontos kolléga születésnapja. 

128.  Névnapod. 
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129.  A vállalkozás alapításának, indításának 

évfordulója. 

130.  X éves lett az egyik terméked, 

szolgáltatásod. 

131.  Jubileumok. Az előzők közül azok az 

esetek, amikor már egy igazán említésre méltó 

évszámot, kerek számot ér el az. 

132.  Szakterületed jeles alakjainak születésének, 

halálának évfordulója. Szedd össze egy listába, 

kik ők, mikor születtek, mikor haltak meg! 

Adott napon írj róluk, kik voltak ők, mit 

alkottak, miért voltak a szakmád jeles alakjai. 

Vagy ha még élnek, miért azok? 

133.  Elért az oldalad egy nagyobb, kerekebb 

követőszámot? Köszönd meg a követőidnek! 

134.  Másik csatornádon értél el egy kerek 

követőszámot? Posztolj, írj róla a többi 

felületen is! Büszkélkedj el vele! Hozhat 

további új követőket is.  
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135.  Milyen mérföldkő jön legközelebb? X ezer 

követő? X. vásárlás? X milliós árbevétel? X. 

blogbejegyzés? X tag a Facebook-

csoportodban? Írj róla, hogy ennek a 

kapujában állsz! 

136.  Írj, ha elérted, ha befutott az a bizonyos 

vásárlás, ha elérted azt a bizonyos bevételt! 

137.  Írhatsz úgynevezett visszatekintős 

posztokat is. Mi történt veled x hónappal, x 

évvel ezelőtt, ami a mai nappal kontrasztba 

helyezve meglepő vagy motiváló?  Mennyit 

fejlődtél, honnan indultál? 

138.  Ezt megteheted fotókkal illusztrálva is. 

Tegyél egymás mellé két képet: akkor és most. 

Akkor és most te,  

139.  ...a honlapod,  

140.  ...a munkatársak száma, 

141.  ...az eszközparkod, számítógépeid, 
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142.  ...akkori mobilod, amiről kötötted az 

üzleteket, 

143.  ...a műhelyed, az üzlethelyiséged, az 

irodád. 

144.  Családi események: gyerek, unoka 

születése, esküvő, nyugdíjazás. 
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Gyártási, értékesítési folyamatok 
 

Magáról a tényleges munkáról is rengeteget 

lehet írni. Az emberek imádják a kulisszatitkokat, 

szeretnek a dolgok mögé látni, megérteni a 

folyamatokat, mi történik mindaddig, amíg ő a 

kezébe nem fogja a megrendelt terméket, le nem 

aratja a megrendelt szolgáltatás gyümölcsét. Épp 

ezért írj bátran arról is, hogyan dolgoztok a 

munkatársaiddal. Hogyan juttok hozzá a 

munkához szükséges nyersanyagokhoz, hogyan 

formálódik abból ki a termék, hogyan kerül 

dobozokba, hogyan kerül a vevőhöz. De akár abba 

is beavathatod őket, hogy mi mindent teszel azért, 

hogy ők értesüljenek rólad és a szolgáltatásaidról.  

145.  Beszerző körutak. Hová, merre jársz 

alapanyagokért, alkatrészekért. Beszámolók 

ezekről az utakról. 
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146.  Új anyagot, hozzávalót, kiegészítőt stb. 

találtál. Képeket se felejtsd le! 

147.  Új lelőhely felfedezése. 

148.  Ha a beszerzőút közben megállsz egyet 

kávézni, pihenni, ebédelni, találkozol 

valakivel, tedd ki! 

149.  Ha megérkezik a friss árukészlet, ne felejtsd 

el lefotózni a tele kamiont, a sok papírdobozt, 

az épp zsúfolásig teli raktárt és megosztani azt 

a követőiddel is! 

150.  Kicsomagolása az érkező alkatrészeknek, 

nyomdából a könyveknek, anyagoknak a 

varráshoz stb.. Képek, videók. 

151.  Gyártás, készítés. Képek, videók. Akár 

minden részfolyamatról külön is lehet írni, ha 

az egész egy komplexebb folyamat. 

152.  Becsomagolása a kész rendeléseknek, útra 

indítása a vásárló felé. Tipikusan ilyen eset, 
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amikor egy nagy halom kész, megcímzett 

boríték, doboz áll az asztalon vagy a sarokban. 

153.  Fotózd le magad és/vagy a munkatársaid 

csomagolás és borítékcímzés közben! 

154.  Egy termék teremtésének története az 

elejétől a végéig. Akár cikksorozat is lehet. 

155.  Posztolj egy újdonságról, amire épp 

készülsz! Azért valamennyire maradj 

titokzatos. 

156.  “Mától előrendelhető a… termék.” 

157.  Ha elkapkodták hamar az új terméked, 

mindenképp írj róla! 

158.  Ha előbb elkészül, hozzájutsz egy 

termékedhez a vártnál, oszd meg az örömhírt! 

159.  Egy félresikerült alkotás története, egy 

termék, amit végül senkinek sem mertél 

megmutatni. 

160.  Egy maratoni munka története. 
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161.  A legvalószínűtlenebb hely, ahol eddig 

dolgoztál. 

162.  Minden évben meghirdetik az év színét. 

Meghirdetéskor írni róla, melyik lett az. 

163.  Miben befolyásolja, egyáltalán 

befolyásolja-e a munkád? (Grafikusok, 

kézművesek, honlaposok, dizájnnal 

kapcsolatos területek elsősorban.) 

164.  Ugyanígy van év totemállata is. Ez inkább 

a kézműveseket érinti. Ha közéjük tartozol, 

erről is írhatsz. 

165.  Hogyan győztél meg valakit, aki nem hitt az 

üzletedben, szolgáltatásodban, termékedben? 

Esetleg ráadásképp még utálkozott is 

korábban? Hogyan fordult át vásárlássá a 

kezdeti ellenállás? 

166.  Válassz ki valakit, akit több cikken 

keresztül végigviszel a szolgáltatásodon! Ha 

személyi edző vagy, fogyaszd le, ha coach, 
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segíts fellendíteni a vállalkozását, ha 

stílustanácsadó, átalakítani a ruhatárát. 

Helyettesíts be ezeket a te vállalkozásoddal! 

167.  Ha van törzsvásárlói programod, írj róla! 

168.  Ha szupergyors a szállítás nálad, írj róla! 

Mondd el, hogyan csináljátok vagy hogy 

milyen garanciát vállaltok a gyors 

megérkezésre! 

169.  Különleges, nem megszokott vagy többféle 

garanciát vállaltok? Írj erről is! Emeld ki, hogy 

nemcsak a törvény által kötelező 14 napos 

elállást biztosítod, hanem 30 napot, hogy 

kérdezés nélkül veszel vissza mindent, hogy 

ingyenes a visszaszállítás, hogy virtuális 

terméknél is 100%-os pénzvisszatérítést 

vállalsz stb.. 

170.  Az ügyfélszolgálatotok 24 órában, 

hétvégén is elérhető? Vagy ugyan nem 

elérhető 0-24 órában, de nincs zenélő 
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automata, ingyenes visszahívás van? Emeld ki, 

miben különleges, milyen jó, milyen kedves! 

171.  Miért érdemes feliratkozni a hírleveledre? 

172.  Ha épp fut egy kampányod, figyelmeztesd 

a követőidet a határidő végére! 

173.  Ha véget ért egy kampányod, mindig 

posztold ki és köszönd meg azoknak, akik 

vásároltak tőled! 

174.  Ha éppen zajlik egy kampányod, beszélj az 

eladásokról, a sikeréről, mutasd be az ide 

kapcsolódó háttérmunkákat! 

175.  Posztolj egy kupont, amivel olcsóbban 

vásárolhatnak tőled az aktív követőid! 

176.  Tarts tavaszi vagy őszi raktárkisöprést, és 

írj róla! 

177.  Vannak bónuszok, ajándékok a 

termékeidhez? Írj róluk! 
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178.  Lehet ingyenes mintát kérni a 

termékeidből? Írd meg, hogyan juthatnak 

hozzá! 

179.  Van a termékednek demóverzója, 

pároldalas verziója is esetleg? Írj róla! 

180.  “Netflix helyett ma estére:…” Ajánlj a saját 

videóid, írásaid közül valamit. 
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Gyíkok, gyűjtemények és hogyanok 
 

Érdemes minden fontos kérdést, információt 

összegyűjteni egy helyre, ami csak érdekelheti a 

vevőidet. Szedd össze egy-egy posztba a gyakran 

feltett kérdéseiket, a kapcsolattartási 

lehetőségeket, a szakmád jellemző szavait, 

szállítási információkat, csekklistákat. 

 

181.  Gyakran ismételt kérdések a vevőidtől a 

termékedről, szolgáltatásodról. Ahány termék, 

szolgáltatás, annyi cikk is lehet akár! 

182.  Válaszold meg egy posztban az 

ügyfélszolgálatra leggyakrabban beérkezett 

kérdéseket! “Ezeket kérdezik a legtöbbször az 

ügyfélszolgálatunktól”. 

183.  Alapvető hozzáállás, ha kérdés érkezik egy 

vevődtől, s arról még nem írtál, érdemes 

megtenni. Így egyrészt megelőzhetsz 
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felesleges kérdéseket, erősíted a 

szakmaiasságod, illetve ha másik vevőtől 

ismét előkerül a téma, elegendő belinkelned 

neki a cikked, nem kell újra és újra leírnod 

mindenkinek. 

184.  “Tisztán, érthetően a…” S ide bármi jöhet, 

termék, szolgáltatás, hisz azt veszed végig 

benne, ami kérdés felmerülhet a vevődben 

ezzel kapcsolatban. Remek lehetőség az olyan 

fogalmak tisztázására, ami számodra, mint 

szakértőnek egyértelmű, de a vevőidnek nem 

biztos, hogy az. 

185.  Szakfogalmak tételesen, közérthető 

magyarázattal. Ami számodra egyértelmű, 

nem biztos, hogy a vevőid számára is az. 

186.  Szótár. Készíts saját szakmai szótárt az 

iparágad szavaival, jelentésükkel. A keresők is 

imádni fogják. 
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187.  Hogyan léphetnek veled kapcsolatba az 

ügyfelek? Írd le egy cikkbe, posztba 

összegyűjtve az összes lehetőséget. 

188.  A vásárlási, szolgáltatási folyamat leírása. 

Szögegyszerű kérdésnek tűnik, mégis a 

legnagyobb banánhéj, ha nem tudja a vevőd, 

mi történik vele a vásárlási döntése 

meghozatala után, bizonytalan marad és ezért 

nem vásárol végül. 

189.  A szállítási információk egy 

blogbejegyzésben is legyenek meg, ne csak az 

apróbetűs ÁSZF és Adatvédelmi irányelvek 

mellett a láblécben. 

190.  Hogyan, hol vásárolhatóak meg a 

termékeid? Különösen, ha nem csak rajtad 

keresztül érhetőek el. 

191.  Mit teszel azért, hogy megvédd a 

sérülésektől szállítás közben a terméket? 
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192.  “Hogyan tudod beállítani, hogy…” Bármi, 

ami a te területeden speciális kérdés. Például 

hogyan tudja az ügyfeled beállítani, hogy a 

szövegszerkesztőben lássa a szöveghez fűzött 

megjegyzéseid, ha lektorálással foglalkozol. 

193.  “Hogyan csináld…” Egy folyamat leírása, 

ami köthető az iparágadhoz. Képekkel, 

printscreenekkel. 

194.  “Hogyan használd a…?” A Google-t, a 

Facebookot, az általad készített appot, a 

sminkecsetet, az alapozót, a 

csomagtérrendezőt, amit forgalmazol. 

195.  “SOS, segítség,...! Mit tegyek?” 

Vészhelyzetek, amik előfordulhatnak az 

ügyfeleiddel, s azok megoldásai. 

196.  “Hogyan készíts…?” Videó vagy 

képsorozat lépésről lépésre egy folyamatról. 

197.  “A legfontosabb tennivalók mielőtt 

belekezdesz” 



62 
 

198.  “Hogyan néz ki, amikor megkapod?” 

Készíts fényképes vagy akár videós anyagot, 

hogy néz ki a csomag, amit megkapnak a 

vevőid. Hogyan van csomagolva, biztosítva 

törés, sérülés ellen, mire számíthatnak a 

rendelésük megérkezésekor? 

199.  Vásárlási tippek. Mire figyeljen, mielőtt 

adott terméket, szolgáltatást megvásárolja. 

Például “Ezeket ellenőrizd, mielőtt 

megrendelsz egy honlapot”. Vagy “Mit nézz 

meg egy webshop oldalán, mielőtt vásárolsz?” 

Az ilyen írásokkal edukálhatod a vásárlói 

közönséged, hogyan kerüljék el a kóklereket, s 

mivel te írsz róla, te magad ezáltal 

biztonságosabbnak fogsz tűnni a szemükben. 

200.  Garancia, pénzvisszafizetés leírása, 

közérthető módon. 

201.  Garanciális esetek, konkrét példákkal. 

Melyik esetben mi történik? 
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202.  Csekklisták, ellenőrzőlisták (checklist). 

Jobban működnek az útmutatók, 

segédanyagok, ha lebontjuk őket lépésekre, 

ellenőrzőpontokra, amiket kinyomtatva akár 

saját maga is végig tud pipálni, hol tart benne, 

mivel van már kész. 

203.  Gyűjts össze online szolgáltatásokat egy 

blogbejegyzésbe, amelyek fontosak lehetnek a 

követőidnek, de nem konkurencia számodra. 

Például repülőgép-keresők, szálláskeresők, 

szállásfoglalási rendszerek, online 

kalkulátorok, online használható szoftverek 

(pl. mindmap szoftverek, irodai szoftverek). 

204.  Gyűjts össze hasznos szoftvereket, appokat, 

amelyek segítségére lehetnek az olvasóidnak. 

Például amelyek segíthetnek egyes problémáik 

megoldásában: edzésnapló, fogyókúrás napló, 

szüléskalkulátor, a gyógyszerbevételét 
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nyilvántartó, irodai programcsomag, 

számlázórendszer stb.. 

205.  Készíts egy összeállítást, listát az elmúlt 1 

évben megjelent, a témádhoz kapcsolódó 

könyvekről. Mindegyikről írj is pár sort, ne 

csak a könyvcímeket sorold fel! 

206.  Készíts egy összeállítást, listát azokról a 

kötelező olvasmányokról, könyvekről, 

amelyeket mindenkinek el kell olvasni, aki az 

adott témával szeretne foglalkozni. 
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Hálaadás, köszönet 
 

A hálát adni képes, másoknak köszönetet 

mondani képes ember szimpátiát ébreszthet 

másokban. Emberközelibbé, esendőbbé tesz, 

mivel megmutatja, hogy te sem mindent egyedül 

érsz el, oldasz meg, van háttérországod, 

segítséged, akikről nem feledkezel meg akkor 

sem, amikor elérsz valami nagyobb dolgot. 

 

207.  Hála a családnak, szülőknek, amiért 

támogatnak a munkádban. Közelebb hoz, 

személyesebbé tesz. 

208.  Ki az, akinek sokat köszönhetsz, sokat 

segített, hogy elérd a sikereidet? Mutasd be őt 

egy posztban, írj neki nyilvános köszönetet! 

Ahogy például egy könyv első lapjain is találsz 

köszönetet mindazoknak, akiknek hálával 
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tartozik az író, amiért segítették őt a műve 

megírásában. 

209.  Adj hálát azoknak a nehézségeknek, 

kudarcoknak, amiken keresztülmentél, hisz 

ezeknek köszönhetően tartasz most ott, ahol. 

210.  Hála a munkatársaknak. Megismerteti a 

csapatot, erős kötelékek, megbízható céget 

mutat. 

211.  Hálaadás egy vevőnek, ügyfélnek, mert egy 

kérdésével, kritikájával, véleményével 

rámutatott neked valamire. Fejtsd is ki, mi az, 

mire mutatott rá, milyen hatást, változást okoz, 

okozott ezzel! 

212.  Köszönet egy veled együttműködő 

partnernek, amiért megkönnyíti, támogatja a 

munkád. Az ilyen írások téged közelebb 

visznek a vevőidhez, mert bepillantást nyernek 

belső folyamatokba, a partnert pedig 
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felemeled, jó hírét kelted. Ha ezt ő is 

kölcsönösen megteszi veled, még jobb! 

213.  Köszönet egy-egy kampány után azoknak, 

akik bizalmat szavaztak neked és vásároltak 

tőled. 

214.  Hála, köszönet a követőidnek, amiért 

régóta követnek, amiért aktívak. 

215.  Köszönet a vevőidnek, mert időben 

fizetnek. 
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Interjúk 
 

Készíts interjúkat, beszélgess másokkal és 

ezeket is tedd közzé. Így nem feltétlen kell neked 

megírni minden tartalmat, más tudását is 

hasznosíthatod a saját felületeiden. 

 

216.  Interjú hírességekkel, akik valamilyen 

módon kapcsolódnak a témádhoz. 

217.  Interjú egy ügyféllel, vevővel. Mindenképp 

szerepeljen benne, hogy hogyan tette 

könnyebbé az életét a terméked, 

szolgáltatásod. 

218.  Interjú egy szakértővel a területedet érintő 

szakmából. 

219.  Interjú valakivel, aki már elérte a szakma 

csúcsát a te területeden. Ezzel azért óvatosan, 

hiszen ez egyben azt is jelentheti, hogy 

magadat alá helyezed! 
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220.  Készíts interjút egy beszállítóddal, 

partnereddel, mutasd meg, kikkel társulsz az 

ügyfeleidért! 

221.  Készíts interjút a munkatársaiddal, és 

mutasd meg milyen nagyszerű emberekkel 

dolgozol együtt! 

222.  Élő közvetítés, amikor egyidőben, de két 

külön helyen vagytok az interjúalanyoddal, 

beszélgetőtársaddal, és a nézők 

hozzászólásokban kérdezhetnek közben, 

amiket az adás, az interjú alatt igyekeztek meg 

is válaszolni. 

223.  Fentihez hasonlóan akár közvetített 

konferenciabeszélgetést is szervezhetsz, ha 

egynél több interjúalanyod, 

beszélgetőpartnered lenne a témában. 

224.  Tegyél fel egy körkérdést több szakértőnek 

is, azaz ugyanarról a kérdésről kérd ki több, a 

szakmában elismert szaktekintély véleményét. 
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Akár ellentmondó válaszok is születhetnek. 

Annál izgalmasabb lesz az anyag. 

225.  Alkalmazhatod az utca embere technikát is. 

Kérdezd meg néhány ügyfeledet, olvasódat, 

sétáló embert ugyanarról a kérdésről, 

kérdésekről e-mailben vagy akár szó szerint az 

utcán, a válaszaikat pedig vágd össze egy 

interjúvá. 

226.  Spontán riportok: Ha például 

véletlenszerűen az utcán találkozol egy 

potenciális riportalannyal, bejön az üzletbe 

egy érdekes vevő, összefutsz egy szakértő 

ismerőssel egy konferencián. Bár a minősége 

nem feltétlenül lesz a legjobb, mobillal is fel 

tudod venni a beszélgetést, később pedig 

legépelheted interjú formájában. 

227.  Ha volt nyereményjáték az oldaladon, 

készíts egy beszélgetést a nyertessel. 



71 
 

Különösen akkor érdemes, ha már átvette és 

használja a nyereményét, a termékedet. 
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Kedvencek 
 

Gyűjtsd össze a kedvenc dolgaid! Feltéve, 

hogy köthetők a területedhez vagy legalábbis 

megtalálod az átkötést, miért, miben segítettek 

téged a vállalkozásodban, mit nyertél általuk, 

milyen gondolkozást segítettek elő benned. 

 

228.  Kedvenc könyved. 

229.  Ki a kedvenc költőd, íród? 

230.  Kedvenc idézetek. 

231.  Kedvenc filmed. Milyen kapcsolatban áll 

ez a film a vállalkozásoddal? 

232.  Ki a kedvenc színészed? Miért pont ő? Mit 

tanultál tőle, miért, milyen tulajdonságáért 

csodálod? 

233.  Ki a kedvenc énekesed, celebed és miért? 

234.  Ki a kedvenc vállalkozód, ki az, akire üzleti 

területen a legjobban felnézel? Miért? 
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235.  Kedvenc múzeum, kiállítás. 

236.  Kedvenc helyed, ahová szívesen utazol. 

237.  Kedvenc kávézód, ahová beülsz dolgozni. 

238.  Kedvenc napszakod, amikor szeretsz 

dolgozni. Miért pont akkor? 

239.  Múzsák, ha vannak ilyenek számodra. 

240.  Kedvenc weboldalaid gyűjteménye. 

241.  Kedvenc webáruházaid gyűjteménye. 

242.  Kedvenc blogjaid gyűjteménye. 

243.  Kedvenc Facebook-oldalaid gyűjteménye. 

244.  Kedvenc appjaid a telefonodon. 

245.  Kedvenc programjaid, alkalmazásaid a 

laptopodon. 
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Kérdezz, aktivizálj! 
 

 Ahogy a könyv elején tisztáztuk, közösségi 

posztok esetén a legfontosabb, hogy aktivitást 

válts ki a követőidből. Az aktivitás hatására fogja 

még több és még több embernek megmutatni a 

posztod az adott közösségi oldal is. Épp ezért ebbe 

a fejezetbe rengeteg ötletet szedtem össze neked. 

Vannak köztük komolyabb hangvételű ötletek is 

és olyanok is, amik inkább Facebook-

csoportokban közösségépítéshez, esetleg kevésbé 

„komoly” iparágak esetén alkalmazhatóak. 

 

246.  “Milyen nevet adnátok ennek az új 

terméknek?” 

247.  “Mit kérdeznétek XY-tól?” Ha lehetőséged 

nyílik valaki ismertebb emberrel, akár a 

területeden neves szakértővel interjút 
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készíteni, előtte megkérdezheted a követőid, 

ők mit kérdeznének tőle. 

248.  “Milyen címet adnátok a képnek?” 

249.  “Szerinted hol/mikor készült ez a kép?” 

Tegyél fel egy jellegzetes képed magadról, a 

csapatról, a munkád egy pillanatáról, egy 

konferenciáról stb.. 

250.  “Mi a kedvenc…?” Ez lehet például film, 

251.  ...könyv, 

252.  ...étterem,  

253.  ...kávézó, 

254.  ...hölgyeknél ruhadarab,  

255.  ...kiegészítő stb.. A lényeg, hogy legyen 

kapocs közte és a vállalkozásod között. 

256.  “Milyen könyvet olvastok épp?” Tedd 

mellé, te mit olvasol épp. 

257.  “Milyen filmet ajánlanátok egy…?” 

Vállalkozónak, személyi edzőnek, 

kézművesnek, írónak stb., azaz a te területeden 
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dolgozónak vagy a te területeden jellemző 

vevőnek. 

258.  “Ti mit fogadtok meg újévkor?” Vagy ha te 

nem hiszel az ilyesmiben: “Ti mit felejtettetek 

el újévkor megfogadni?” 

259.  “Mik a céljaitok, mit szeretnétek elérni?” 

260.  “Mondj egy dolgot, ami rajta van a 

bakancslistádon! Mit szeretnél még 

életedben  megtenni/kipróbálni?” 

261.  “Mi az, amit halogatsz, aminek nehezen 

állsz neki?” 

262.  Készíts egy több napig/hétig tartó kihívást! 

Személyi edzőként napi kötelezően 

elvégzendő feladatok, növekvő 

gyakorlatszámok; marketingesként napi 

posztolás kitűzése a vállalkozói oldalukra; 

stílustanácsadóként 30 napig minden nap egy 

új kiegészítő hordása, amihez meg kell 

találniuk az összeillő ruhadarabokat és fotót is 
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kell feltölteniük róla. Ez csak pár példa. Találd 

meg a te vállalkozási témádhoz illő 

kihívásokat! 

263.  “Neked mi volt az év fő tanulsága?” 

264.  Tegyél fel egy találóskérdést, aminek a 

megfejtése köthető hozzád vagy a 

vállalkozásodhoz! 

265.  “Kinek melyik termék a kedvence a 

kínálatból?” 

266.  “Mivel lepnéd meg a…?” Kutyád, 

gyereked, férjed stb.. 

267.  “Melyiket szeretitek jobban:...?” És itt adj 

meg két alternatívát a termékeid közül. 

268.  Kérd meg őket, küldjenek, posztoljanak 

képet magukról vagy a termékedről, ahogy 

náluk van, ahogy épp használják azt. 

269.  Kérd meg őket, hogy küldjenek képet a 

náluk levő, megvásárolt termékről általad 

megadott feltételekkel, körülmények között, és 
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a határidőig beküldők között ajándékot 

sorsolsz ki. 

270.  Kérdezd meg, miért nem vásároltak még 

tőled? Így megtudod, milyen kifogásokat kell 

kezelned a továbbiakban. 

271.  Kérdezd meg, milyen nehézségekkel 

küzdenek a követőid 

magánemberként/vállalkozóként! 

272.  “Mit tennél ha…” És itt vess fel olyan 

élethelyzetet, ami köthető a területedhez, 

termékedhez, szolgáltatásodhoz. 

273.  “Egy nehéz döntést kell meghoznom. Ti 

mit tennétek a helyemben?” 

274.  Kérdezd meg tőlük, honnan szerzik be a 

vásárláshoz szükséges információkat? Rajtad 

kívül kiket követnek, olvasnak, hallgatnak? 

275.  Kérdezd meg, hol hallottak rólad először! 
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276.  Kérd meg őket, hogy írják meg röviden, mi 

volt eddig a legkedvesebb élményük veled 

kapcsolatban! 

277.  Kérdezd meg, miről olvasnának, 

hallanának tőled, az oldaladon szívesen! 

278.  Kérdőíveket is megoszthatsz a 

közösségeddel. Google-nek remek formjai 

vannak erre. Alkalmazhatod például új termék 

bevezetésekor, árképzéskor, szolgáltatás iránti 

érdeklődés felmérésekor. Lehet, hogy olyan 

válaszokat adnak, amelyeket elemezve 

módosítasz az eredeti elképzeléseiden. 

279.  Tarts kérdezz-felelek napot! Legyen egy 

poszt arról, amiben meghirdeted, hogy 

hamarosan lesz egy ilyen “nyílt nap” nálad. 

280.  Egy poszt a nyílt napon, amikor fel is teszik 

a kérdéseket. A hozzászólásokra ne felejts el 

válaszolni is! 

281.  A válaszokból ne felejts el cikket is írni! 
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282.  Ha sok kérdés és hosszabb válaszok voltak, 

készíthetsz belőle letölthető tanulmányt is, 

aminek letöltési lehetőségéről szintén 

posztolhatsz. 

283.  Nyílt napot tarthatsz élő adásban is. Ennek 

dátumáról szintén posztolj előre is! 

284.  Nyílt napra, kérdezz-felelekre kérhetsz fel 

szakértőt is. Ezt is hirdesd meg, harangozd be 

jó előre. 

285.  Értelemszerűen lesz egy posztod, magából 

az élő bejelentkezésből is. 

286.  Rögzítheted videóra a kérdések felolvasását 

és megválaszolását, amely videó szintén több 

további posztra ad lehetőséget. 

287.  Ha olvastál egy érdekes vagy épp vitaindító 

hozzászólást valamelyik posztod alatt, írd 

meg, hogy nemrégiben egy olvasód ezt és ezt 

írta a hozzászólások között, neked erről ez és 
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ez a véleményed, majd kérdezd meg, ők mit 

gondolnak erről. 

288.  “Egy olvasónk kérdezte:… Hogyan 

segítenétek neki? Tudna valaki tanácsot adni 

ebben a kérdésben?” 

289.  Ossz meg YouTube-ról egy filmrészletet, 

amely egy megosztó kérdést feszeget, erről 

van jelenet benne, majd kérdezd meg a 

követőid, ők mit gondolnak erről, ők hogyan 

cselekedtek volna a film szereplői helyében. 

290.  Fotózd le egy még épp készülő terméked, 

alkotásod. Találják ki, mi lesz belőle! 

291.  Közvéleménykutatás, mielőtt nekiállsz egy 

terméknek: Ki milyent szeret, nem szeret 

belőle? 

292.  Új honlapot tervezel. Kérdezd meg, mit 

látnának rajta szívesen? 

293.  Mi alapján döntik el, hogy megbíznak-e 

egy szolgáltatóban, webáruházban? 
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294.  “Mik a tapasztalataitok az online 

workshopokkal, tréningekkel, meetingekkel, 

webinárokkal, konferenciákkal? Milyen jön be 

nektek?” Ha te is tervezel, szervezel ilyent. 

295.  Szavazás. 3-4-5 válaszadási lehetőséggel. 

Témáról, színről, könyvcímről, bármiről, ami 

köthető a vállalkozásodhoz, termékeidhez. 

296.  Szavazás a Facebook reakciógombjaival. 

297.  Kvíz. Az emberek többsége imádja a 

kvízeket. Ez lehet A-B-C választási lehetőség, 

298.  ...képek sorba rakása, 

299.  ...igaz-hamis kérdés, kérdések, 

300.  …labirintus melyik kijárata a jó válasz stb.. 

301.  Két legyet egy csapásra, ha a honlapodra 

tudsz pluginnel saját kvízeket készíteni, mert 

akkor a közösségi médiából egyből 

odaküldheted az embereket. 

302.  Hirdess játékot, de nem a klasszikus 

nyereményjáték értelemben. Tegyél fel egy 
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kérdést, vess fel egy témát, és a legtöbb lájkot 

kapó frappáns válasz nyer. A legtöbb lájkot 

kapót jutalmazd meg valamivel. 

303.  Hirdess nyereményjátékot! Az adott 

platform szabályait betartva bírd a követőid 

aktivitásra! Szóljanak hozzá, osszák meg, 

készítsenek fotót a termékeddel, írják meg, 

milyen színben örülnének a nyereménynek 

stb.! 

304.  Közvetítsd élőben a nyereménysorsolást. 

Akár csak egy képernyőfelvétellel, ahogy egy 

program kisorsolja a szerencsést. 

305.  Írj külön posztot, tagelve benne a nyertest! 

Általában sok gratuláció szokott érkezni 

alájuk, vagyis aktív poszt lesz. 

306.  Vess fel egy vitaindító témát, és a 

válaszadók között sorsold ki az egyik 

termékedet. A kérdésre adott válaszokból 

pedig mazsolázz a későbbi anyagaidhoz. 
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307.  Készíts képeket összehasonlító játékot. 

Fogj egy képet, mentsd el másként, és egyes 

részeire helyezz be vagy rajzolj be apró 

tárgyakat, különbségeket vagy radírral törölj ki 

részleteket. 

308.  Puzzle-t is egyszerű készíteni: Megfogsz 

egy képet és kockánként kivágsz belőle 

darabokat. A kockákat kivágás után egyenként 

elmented külön-külön képként, majd amikor 

már az összes kivágott rész elfogyott, egy 

képre rámásolod a részeket összevissza 

elrendezve, és ezt a képet teszed bele egy 

posztba. 

309.  Hozz létre eseményt! Például egy 

kampányodhoz, egy workshopodhoz, egy 

online beszélgetéshez. 

310.  Ha van saját csoportod, posztolj róla! Miért 

érdemes csatlakozni hozzá? Kérd meg őket, 

hogy csatlakozzanak hozzá! 
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311.  “Mi a legutolsó kép az 

autódról/kutyádról/macskádról/gyerekedről/ét

elről a telefonodban?” A kép témája az legyen, 

ami köthető valahogy a vállalkozásodhoz. 

312.  Készíts egy bemutatkozó posztot, ahol a 

követőid hozzászólásban bemutatkozhatnak, 

leírhatják, mivel foglalkoznak, miért követnek 

téged  

313.  ...vagy épp kivel szeretnének 

megismerkedni, kapcsolatot építeni! 

314.  Inkább csoportban alkalmazható: 

“Népszámlálás, írj egy hellót, ha itt vagy!” 

315.  “Látni szeretnénk a csoport összes aktív 

tagját. Szóval kezdjük a számolást: 1. Minden 

tag tegye a következő számot hozzá!” 

316.  Szintén inkább csoportba való: “Keresd 

meg az ikertesód! Ki született veled egy 

napon?” 
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317.  “Ha most távcsővel lesnélek, mit csinálsz 

épp?” 

318.  “Írd be a neved első három betűjét a GIF-

funkcióba és mutasd meg, mit dobott ki rá!” 

319.  Név helyett ez lehet a kedvenc étele is. 

320.  „Mutasd meg, mit vettél utoljára!” 

321.  „Mi van hozzád legközelebb jobb oldalt?” 

322.  “Másold be a 37. oldal első mondatát annak 

a könyvnek, amit épp olvasol!” 

323.  “Mutasd meg a házikedvenced!” Az 

emberek imádnak fotókat mutogatni a 

kutyájukról, macskájukról. 

324.  “Írj egy pozitív szót, tulajdonságot a neved 

kezdőbetűjével!” (Trénerek, coachok, 

életmóddal foglalkozók és társaik számára 

kapcsolható téma.) 

325.  “Üzenj valakinek egyetlen szót, de ne írd le, 

kinek!” 
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326.  Rengeteg olyan kép terjed, amiben ki kell 

választani a születési hónapot, napot és még 

valamit, és az így kijövő fura nevet kell 

hozzászólásban leírni. Célszerű sajátot 

készíteni a témádhoz köthető kifejezésekkel. 

327.  Szóláncok. 

328.  “Vannak tabutémák, amikről nem illik 

kérdezni. Például a fizetés, anyagi helyzet, 

meddőség, vetélés, politikai hovatartozás. 

Tudjátok folytatni a sort? Mik vannak még?” 

329.  Sajnos a spam a közösségi médiában is 

jellemző. Vannak, akik figyelik egy-egy oldal, 

csoport követőit, és ezzel megszólítva írnak 

nekik (“Látom, te is követed a … oldalt, ezért 

gondoltam, írok neked…” És már jön is a 

kéretlen ajánlat.) Kérdezd meg időnként a 

követőid, őket megtalálják-e ilyenekkel? Kérd 

meg őket, szóljanak, ha valaki így keresi meg 

őket, hogy kitilthasd az illetőt az oldaladról. 
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330.  Osztozz a rivaldafényben! Azaz időnként 

indíts olyan posztokat, amikben 

hozzászólásként lehetőséget biztosítasz 

másoknak is a reklámra, önpromóra. Ez akkor 

a legkézenfekvőbb, ha te is B2B piacra 

dolgozol. Ilyen lehet, hogy mutassák meg a 

honlapjukat, 

331.  ...Facebook-oldalukat, 

332.  ...Instagram-fiókjukat, 

333.  ...YouTube csatornájukat, 

334.  ...legsikeresebb blogcikküket, 

335.  ...nőnapi/húsvéti/karácsonyi ajánlatukat. 
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Máshol jelent meg, más írta 
 

A máshol, más által megírt szövegek még akár 

neked is jelenthetnek hasznot, adhatnak okot saját 

posztra. Ha kevesebb időd van saját művek 

írására, ezekkel sok időt spórolhatsz meg. Nézzük 

meg, hogyan használhatod fel mások írásait! 

 

336.  Interjúk, publikációk rólad, a 

vállalkozásodról. Ha eddig nem gyűjtötted, 

nem emlékeztél meg róluk a saját felületeiden, 

szedd össze őket visszamenőleg és apránként 

készíts egy-egy írást belőlük, 

337.  ...vagy készíts belőle egy gyűjtőcikket, 

amelyikben linkeled az összeset, mindegyik 

link mellé írva pár sort, mikor, milyen 

apropóból volt, miért maradt emlékezetes 

számodra, miért vagy rá nagyon büszke! 
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338.  Lesz valamilyen médiamegjelenésed, 

előadásod? Posztolj róla előre! 

339.  Ha megtörtént, megjelent, írd meg, milyen 

volt, hol találják a cikket, az előadást! 

340.  Ha írtak egy termékedről, ezzel is 

büszkélkedj el! Például ha beválogatták az 

egyik terméked egy gyűjtőcikkbe. (Tipikusan 

ilyen, amikor egy ünnep kapcsán 

összeválogatnak ajándéklehetőségeket, 

termékeket nagyobb blogok, magazinok.) 

341.  Küldj termékmintákat influencereknek, és 

kérd meg őket, hogy teszteljék a terméked, 

majd oszd tovább a tartalmat, amit készítenek 

róla! 

342.  Vevő, ügyfél (pozitív) véleményt írt rólad. 

343.  Szakmai cikkek összefoglalója, amik az 

elmúlt egy hétben, hónapban jelentek meg. 

344.  Ha valamilyen a területedhez kapcsolható 

hír jelent meg a médiában, írj róla! 
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345.  Ha ellentmondásos hírek jelentek meg a 

témában, legyél te az, aki összefoglalja, 

magyarázza mindkét oldalt! 

346.  Téma, ami épp nagyon mozgatja a 

közvéleményt. Ezzel persze óvatosan, nehogy 

valamelyik tábor össztüzében tálald magad! 

347.  Ha olvastál másik blogban egy írást, amire 

szívesen reagálnál, tedd meg egy saját 

cikkben! 

348.  Ha hallottál, láttál egy érdekes műsort a 

rádióban, tévében, írj róla, keresd ki, hol 

hallgatható, nézhető vissza vagy mikor 

ismétlik, s ezt is írd bele. Másnak is érdekes 

lehet. 

349.  YouTube videó mástól, aki neked nem 

konkurencia, de edukálja, segíti az ügyfeleid. 

350.  YouTube videókból válogatás, ami érdekes 

lehet a vevőidnek. 
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351.  Olyan humoros videók keresése és 

megosztása, amelyek köthetők a témádhoz. 

352.  Inspiráló idézetek. Érdemes hozzá 

Canvában vagy Photoshopban saját képet 

készíteni, amire ráírod az idézetet. 

353.  Motivációs videók, amik neked is 

segítenek, segítettek. 

354.  Vendégposztok, blogcikkcsere másokkal, 

akikkel nem vagytok konkurensek, de hasonló 

a célpiacotok. 

355.  Blogajánló. Egy cikk egy blog. Te miért 

olvasod? Miért érdemes olvasni a követőidnek 

is? 

356.  Kiknek a blogját, Facebook-oldalát 

követed, olvasod? Készíts egy gyűjteményt 

belőlük! Miért pont ezek? 

357.  Mutass be másokat, “reklámozz” más 

szolgáltatásokat, személyeket, termékeket is. 

Ha Te is segítesz másoknak, akkor - ha nem is 
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azonnal, de - idővel ők is segíteni fognak 

neked. 

358.  Ha épp nagyot fut egy mém és rá tudsz 

valahogy csatlakozni a vállalkozásoddal, 

képszerkesztőben írj rá egy saját, a 

szakmádhoz köthető frappáns szöveget és oszd 

meg. Még akár virális tartalom is lehet belőle. 

359.  Készítsd el azoknak a könyveknek, 

személyeknek a listáját, amik/akik segítettek a 

vállalkozásodban és akik a te olvasóidnak is 

segíthetnek. Például motivációs könyvek, 

előadók, vállalkozásfejlesztők, gazdasági 

szakemberek, könyvelők stb.. 

360.  Ha van hozzászólási lehetőség a 

honlapodon, de akár a Facebook-oldalad is 

adhat erre lehetőséget, s egy hozzászólásra 

nagyobb lélegzetvételű választ írnál, akkor 

tedd is ezt meg, de ne hozzászólásban, hanem 

külön írásként. 
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361.  Linkgyűjtemény. Keress egy kulcsszót, egy 

témát, gyűjtsd ki a hasznos linkeket vele 

kapcsolatban, minden linkhez írj pár sort! 
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Rólad 
 

Ne feledkezz meg az anyaggyűjtéskor arról az 

emberről sem, aki az egész vállalkozásod közepe, 

azaz saját magadról sem. Te magad is rengeteg 

poszthoz adhatsz témát. 

 

362.  Mikor szoktál dolgozni? Miért akkor? 

363.  “13 furcsa dolog, amit nem tudtál rólam”. 

Mesélj el magadról érdekes tényeket, 

sztorikat! 

364.  “Lehet, hogy nem is tudtál róla, de…” című 

posztot is írhatsz, amiben egy konkrét 

érdekességet mesélsz el részletesebben saját 

magaddal kapcsolatban. 

365.  Egy előkerült levél, amit 10-20-30 éve írtál 

a későbbi önmagadnak. (Oké, ezt megírhatod 

most is régi levélként megfogalmazva.) 
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366.  Milyen tanácsokkal látnád el a fiatalkori 

önmagad? 

367.  Mutass egy képet magadról 10 évvel 

korábbról! Meséld el, mit csináltál akkoriban! 

368.  Írj a legnagyobb kudarcodról! 

369.  Írj a legnagyobb sikeredről! 

370.  Mondd el, hogy mi az, ami megijeszt téged 

a jövőre nézve! 

371.  Mi a következő célkitűzésed, vállalásod? 

Ezzel egyrészt közelebb engeded magadhoz az 

embereket, másrészt téged is megerősít abban, 

hogy elérd ezt a célod, hisz nyilvánosan is 

felvállaltad. ;) 

372.  Van bakancslistád? Ha olyan elemeket 

tartalmaz, amiket szívesen felvállalsz mások 

előtt is, oszd meg ezt is bátran! 

373.  Meséld el, mi dühít fel a legjobban az üzleti 

életben! 
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374.  Mesélj egy hibádról, amin próbálsz 

javítani! 

375.  Posztolj életed legcikibb pillanatáról, és 

mondd el, hogy mit tanultál belőle! 

376.  Posztolj a heppjeidről, esetleges fura 

szokásaidról! Ezek által könnyebben 

megjegyeznek az emberek. 

377.  Mi az, amire (a vállalkozásodban) nemet 

mondasz? Mi az, amit nem vállalsz el, kikkel 

nem üzletelsz? 

378.  Meséld el egy posztban, hogy veled hogyan 

lehet üzletelni és hogyan nem! Például 

telefonon egyáltalán nem, csak írásban vagy 

elérhető. Vagy épp hogy csak és kizárólag 

telefon egyeztetsz. 

379.  Van diplomád, okleveled, szakmai 

bizonyítványod? Posztold ki! 

380.  Előadást tartasz valahol? Írd ki büszkén, 

hogy felkértek! 
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381.  Sokan nézték, hallgatták meg az előadásod? 

Ezt is írd meg! 

382.  Hogyan tartod egyensúlyban a magánéleted 

és a munkád? 

383.  Időgazdálkodási praktikák. 

384.  Bevált reggeli vagy esti rutin, ami szerinted 

hozzájárul a sikeredhez, ami segít 

energikusnak és lendületesnek maradnod. 

385.  Hogyan relaxálsz? Mi pihentető számodra? 

386.  Hogyan biztosítasz helyet az életedben az 

énidőnek? Mivel töltöd azt? 

387.  Mesélj egy szokásodról, egy 

hozzáállásodról, ami szerinted az alapja a 

sikeres vállalkozásodnak. Például hogy nem 

pletykálsz és meg sem hallgatod az ilyesmit. 

388.  Ha van valamilyen érdekes hobbid, 

szokásod, tevékenységed, amibe be tudnád 

avatni a követőidet, készíts ezekről is posztot!  
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389.  Milyen káros szenvedélytől, szokástól 

sikerült megszabadulnod? Dohányzás? Cukor, 

liszt elhagyása az étrendedből? Rendszertelen 

alvás? Milyen egészséges szokásokat sikerült 

kialakítanod (helyette)? Hogyan sikerült 

mindez? 

390.  A családod története, van-e más is a 

családban, aki ezt a szakmát űzi, űzte? 

391.  Milyen örökséget kaptál a szüleidtől, 

amelyeket hasznosítasz ma a munkád során is? 

392.  Ha van olyan családtagod, akit szívesen 

bevonnál, megjelenítenél a posztjaidban, 

bejegyzéseidben - és ez neki sincs ellenére! -, 

akkor készíts nyugodtan olyan írásokat is, 

amikben ő is szerepel, tedd vele színesebbé a 

kommunikációd. Ha van egy nagydumás 

gyereked, akinek az aranyköpései felvidítanak 

munka közben, vagy a nyereménysorsolásokat 

a legkisebb segít elvégezni, vagy van egy 
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kedvesen beszólogatós mackós férj, nagy 

bölcsességeket mondó feleség, vedd bele őket 

is! 

393.  Hallgatsz-e zenét munka közben? Jó vagy 

nem jó zenét hallgatni munka közben? 

394.  Milyen zenéket hallgatsz? Miket ajánlsz 

másoknak, ami felpörget vagy épp ellazít a 

munkához? 

395.  Sportolsz? Mit? Milyen hatással van a 

munkádra, munkabírásodra, munkaidődre? 

Milyen gondolatokat ad neked? 

396.  Mutasd meg, épp milyen könyvet olvasol! 

Miért ezt? Ajánlod nekik is? 

397.  Fotózd be a könyvből azt a gondolatot, 

bekezdést, ami épp megfogott! Miért? 

398.  Írj valamiről, amire büszke vagy, 

399.  ...amit kitaláltál, 

400.  ...amit elértél, 

401.  ...amit legyőztél. 
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402.  Ha önzetlenül segítettél valakin, meséld el 

a történetet bátran! 

403.  Ha valakivel találkoztál a mindennapi 

életed során, aki elgondolkodtatott, érdekes 

felvetései voltak vagy annyira meglepően 

másképp gondolkodott, mint te, írhatsz erről is. 

Mi a tanulsága az üzleted szempontjából? 

404.  Ossz meg valamilyen életeseményt! Milyen 

magánéleti esemény történt veled mostanában, 

amire büszke vagy? Vagy ami hatással volt 

mostanában az üzletviteledre? 

405.  “Neked könnyű, saját céged van!” Ha 

ismerősek az ilyen mondatok, írj arról, hogy 

mitől is olyan “könnyű”, mi mindent áldoztál 

fel érte, hogy ott tarts, ahol, és hogy mi 

mindent teszel meg azért minden egyes nap, 

hogy ez így is maradjon. 

 

  



102 
 

Szakma 

 
Az iparágad, szakmád is sok témához jelenthet 

alapanyagot. Ismertesd meg az embereket vele és 

a nagy alakjaival! Mutasd meg, mennyire átlátod 

az egészet, mennyire értesz hozzá! Még akár 

oktathatod is nekik! 

 

406.  A szakma, a szakterület története, 

történelme. 

407.  Milyen volt az élet azelőtt, hogy kitalálták, 

feltalálták a terméked, a szolgáltatásod, az 

iparágad? Mintha azon gondolkoznál, milyen 

volt az élet az autó előtt, a hűtő előtt, csak 

ebben az esetben a te iparágad, a te terméked 

megjelenése előtt. 

408.  Nagy nevek a szakmádból, 

szakterületedről. No, nem a konkurencia 

dicséretére gondolok itt. Például a 
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reklámiparban, marketingben David Ogilvy 

vagy Sas István. 

409.  Ha tudsz egy érdekes történelmi sztorit az 

iparágadból, oszd meg a követőiddel! Ha 

fejből nem is megy, olvass utána, keress utána! 

410.  Ki az a történelmi alak, aki sokat tett az 

iparágadért, mi mindenen ment ezért 

keresztül? (Pl. könyvnyomtatás, könyvírás, 

nyomdaipar esetén Guttenberg.) 

411.  Hogyan alakította át a technológia fejlődése 

azt a szakterületet, amiben te dolgozol? 

412.  Képzeletbeli köszönőlevél egy nagy 

alaknak a szakmádból, a történelemből, aki 

inspirált téged. 

413.  Gyűjtsd össze a szakterületed jeles 

dátumait! 

414.  Emlékezz meg a jeles alakok születésének, 

halálának évfordulójáról! 
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415.  Idézetek, de kivételesen nem motivációsok, 

hanem szaktekintélyektől. Az idézet alatt 

elemezd is őket, fűzd hozzájuk a saját 

gondolataidat is. 

416.  Mit gondolsz, hol fog tartani az iparágad 10 

év múlva? 

417.  Mit gondolsz, hol fog tartani az iparágad 50 

év múlva? Lesz még egyáltalán? 

418.  Technikai eszközök, amelyek felforgatták a 

szakmát. (Szinte minden területet érintett az 

internet, az e-mail, a mobiltelefon, a Facebook 

feltalálása, térnyerése. A saját területedről 

pedig te tudod, még mik voltak ezek.) 

419.  Trendek a szakmádban. 

420.  Legrosszabb dolgok a területeden. Kevesen 

vállalják fel az ilyen témákat, kényes, de annál 

izgalmasabb lehet. 
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421.  Félreértések, félremagyarázások, tévedések 

a szakterületeden, a szakterületeddel 

kapcsolatban. 

422.  Lázadj fel valamin, amit az iparágadban 

nagyon sokan rosszul csinálnak vagy ami miatt 

szerinted a vesztébe rohan a szakma, neked 

pedig már tele van vele a hócipőd! Fontos! 

Neveket ilyenkor ne említs, ne 

személyeskedés legyen, hanem maga a 

jelenség ellen lázadj! 

423.  Gyűjtsd össze, tartsd számon és számolj be 

az iparágad jelentősebb eseményeiről! 

424.  Iparági statisztikák. 

425.  Ezekből sorozatot is indíthatsz havi, 

negyedéves, éves adatokkal. 

426.  Készíthetsz saját statisztikákat is. Kérdezd 

meg az olvasóidat egy szakterületedet érintő 

kérdésről, és utána összesítsd statisztikaként. 
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427.  Infografika a piacod valamilyen témájáról, 

jelenségéről. 

428.  Ossz meg egy listát azokból a legjobb 

eszközökből és szoftverekből, amelyek 

hasznosak a saját iparágadban, szakmádban. 

429.  A szakmai hírei az ügyfeleid számára 

emészthető módon tálalva. 

430.  Reakciód egy szakmai hírre, cikkre, 

történésre. 

431.  Cáfolj meg egy jellemző előítéletet a 

szakmáddal kapcsolatban! 

432.  Írj egy számodra fontos értékről, amit 

elengedhetetlennek tartasz az iparágadban! 

433.  Szakfogalmak, amik a vevőid számára nem 

biztos, hogy érthetőek? Sorozat is lehet belőle. 

434.  Együttműködés, közös munka másokkal a 

szakmából. 

435.  Milyennek láttad gyermekként a szakmát? 

Miben különbözik ettől? 
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436.  Tanácsok a szakmát most tanulóknak. 

437.  Amit az iskolában nem tanítanak, de 

feltétlenül tudnod kell. 

438.  “Ha valaki ezt anno elmondta volna nekem, 

akkor most…” 

439.  Véleményed a szakmád oktatásáról. 

440.  Készíts oktatóvideót, videósorozatot, 

tanítsd te a szakmát! 

441.  Filmek, könyvek, amik a szakmádról 

szólnak. Olyan filmek, könyvek, amikben a 

szakmádban dolgoznak a szereplők, így 

betekintést nyújtva a te életedbe, szakmádba 

is. 

442.  Ha olvastál egy szakmai könyvet, akkor 

írhatsz róla, beleszőve a véleményedet is, akár 

szakmai kritikát is írhatsz, de szimplán be is 

mutathatod a könyvet. 

443.  Ha köthetőek valahogy az iparterületedhez, 

akkor írj a színekről. Egy szín, egy poszt. 



108 
 

Milyen hatással vannak az emberre, melyik 

mit vált ki? Melyik hol, milyen helyiségben 

érdemes használni? (Például ha grafikus, 

kézműves, dizájner, festő, coach, életmód-

tanácsadó vagy, egészségügyben, 

mentálhigiéniás területen dolgozol.) 
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Számoljunk! 
 

Számos felmérés támasztja alá, hogy a 

számozott, felsorolást tartalmazó írásokat, 

toplistákat imádják az emberek. Nem véletlenül 

van ennyi belőlük a neten. Te se hagyd ki ezt a 

lehetőséget! 

Magukat a cikkcímeket itt inkább csak 

általánosságban, befejezetlenül fogalmaztam 

meg, hisz mindenkinek a saját szolgáltatása, 

területe szerint kell ezeket befejezni, kitölteni. 

Ezek mindegyikéhez bármi jöhet, ami érintheti az 

ügyfeleid. Fontos, hogy minden egyes sornál írd 

is mindjárt le, ami eszedbe jut, te milyen listát, 

felsorolást írhatnál azzal a címmel. Máskülönben 

csak egy semmitmondó, értéktelen fejezet lesz ez 

számodra. 

 

444.  10 hasznos tipp… (Írd ide, miről!) 
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445.  9 videó, amitől megjön a kedved a …-hoz 

446.  5 videó, amitől elmegy a kedved a …-tól 

447.  3 gyors tipp… (Írd ide, mivel 

kapcsolatban!) 

448.  5 gyakori kérdés a… 

449.  5 tévhit a… kapcsolatban 

450.  7 ok, amiért… (nem sikerül valami) 

451.  A 3 legrosszabb dolog, amit tehetsz, ha... 

452.  5 jó ok, amiért még ma vásároljanak tőled 

453.  Az 5 legnépszerűbb termékünk 

454.  A 10 legfontosabb érték számomra 

455.  10 kérdés, amit meg szoktak kérdezni tőlem 

456.  10 kérdés, amit nem szoktak megkérdezni 

tőlem, pedig kellene 

457.  Miért kezdj el...? 33 okom van rá 

458.  5 tipp, hogy ma este ne... 

459.  10..., amit imádni fognak a… 

460.  10 dolog, amivel… anélkül, hogy tudnál 

róla 
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461.  7 gyors tipp, amivel 3 napon belül… 

462.  3 kevéssé ismert módja annak, hogy… 

463.  A sikeres… 5 titka 

464.  5 tipp a… legyőzésére 

465.  5 tipp a jobb…-ért 

466.  5 dolog, amit… előtt mindenképpen 

ellenőrizni kell 

467.  7 ötlet, amivel tovább maradhat… 

468.  5 apróság, amit ne felejts el… (pl. magaddal 

vinni) 

469.  3 dolog, ami nem hiányozhat senki… 

(táskájából, lakásából, boltjából stb.) 

470.  5 kép, ami mindent elmond a…-ról 

471.  7 film, ami megváltoztatta a… (nők életét, 

a szakmádat, az oktatást stb.) 

472.  10 apróság, amire oda kell figyelned, ha… 

473.  7 trend az idei… 

474.  5 dolog, ami ma már ciki 

475.  11 zseniális tipp, hogy… 
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476.  8 offline játék, hogy akkor se unatkozz, ha 

nincs wifi 

477.  Ezt a 9 dolgot te is rosszul tudod? 

478.  Rád is igaz ez a 3 dolog? 

479.  A 3 legnagyobb… baki 

480.  3 eszköz/technika/app, amit neked is 

használnod kell 

481.  5 teendő ahhoz, hogy… 

482.  20 könyv, amit ha elolvasol… 

483.  7 módszer, amivel… 

484.  13… technika, ami nemcsak profi hatást 

kelt, de bárki képes megvalósítani 

485.  15…, amivel… leszel 

486.  Az 5 leggyakoribb hiba, amit elkövetnek 

a… 

487.  9 kevésbé ismert módszer a… 

488.  7… recept, amitől …-n érezheted magad 

489.  Az 5 legjobb ingyenes honlapsablon 
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490.  10 üzleti könyv, amit minden vállalkozónak 

el kellene olvasni 

491.  Top 10 könyv, amit el kell olvasnod! 

492.  Top 10 film, amit látnod kell, ha… 

493.  Top 5 hely, ahová el kell jutnod, ha… 

494.  Legjobb eszközök (a szakterületedről) 

495.  Legjobb felszerelések (a szakterületedről) 

496.  Legjobb applikációk (amik jól jöhetnek a 

szakterületeden, vásárlóidnak) 
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Szelfik 
 

Nagy divat a szelfizés. Hasznosítsd ezt a 

hullámot a saját vállalkozásodban is. Ragadj meg 

minden alkalmat, amit fotóval is alá tudsz 

támasztani, meg tudod mutatni, épp hol vagy, 

kivel vagy, mit csinálsz! 

 

497.  Szelfi alkotás, munka közben. 

498.  Szelfi konferencián, üzleti reggelin, üzleti 

eseményen. 

499.  Ha bárkivel találkozol a rendezvényen, 

legyen akár ügyfél, akár ismerős, akár előadó, 

akkor feltétlen készítsetek közös fotót vagy 

videót! Ebből is könnyedén izgalmas posztot 

tudsz létrehozni. 

500.  Szelfi másik vállalkozóval, akivel közösen 

ügyködtök valamin. 

501.  Szelfi ügyféllel. 
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502.  Szelfi a munkatársakkal, a csapattal. 

503.  Szelfi egy hírességgel. 
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Termékek, szolgáltatások 
 

Már beszéltél a cégedről, magadról, arról, 

hogyan készülnek a termékeid, de magukról a 

termékekről, szolgáltatásokról még nem. Nézzük 

meg, hogyan teheted ezt meg minél színesebben 

anélkül, hogy erőszakos tukmálásnak, túl 

látványos értékesítésnek tűnjön. 

 

504.  Egy-egy termék használat közben. 

505.  Te magad a terméked használata közben. 

Ha te is azt használod, hitelesebbé tesz téged 

és a terméked is. 

506.  Te mit szeretsz a legjobban a termékedben, 

a szolgáltatásodban? Mondd el egy videóban, 

mutasd meg fotókkal, írd le az élményt, az 

érzést, ami ér közben! 
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507.  Ha olyan jellegű a terméked, akkor mutasd 

be extrém körülmények között, mennyire 

strapabíró, jó minőségű. 

508.  Képsorozat a terméktesztelésről. 

509.  Videó a terméktesztelésről. 

510.  Írj egy - akár fiktív - történetet arról, mi 

történik akkor, ha valaki az (olcsó) árat 

választja a minőség helyett. 

511.  Esettanulmányok. Az esettanulmány egy 

hosszabb lélegzetvételű bejegyzés, amelyben 

vagy egy ügyfeled esetét, vagy egy saját 

magad által véghezvitt projektet mutatsz be. 

Ez azért jó, mert könnyen tudnak vele 

azonosulni a követőid, látják, hogy sikeresen 

oldottad meg az adott problémát, amivel nagy 

valószínűséggel ő is küzd (hisz téged olvas). 

Ebből adódóan nagyobb bizalommal 

tekintenek rád és a szolgáltatásodra. 
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512.  Készíts “gyors tipp” jellegű posztokat, 

amikben rövid, de annál frappánsabb 

megoldásokat adsz egy-egy egyszerű 

probléma megoldására. 

513.  Előtte-utána képek. (Plusz egy tipp: Az 

ilyen posztokat ne emeld ki hirdetésként a 

Facebookon, mert tiltja a szabályzat.) 

514.  Előtte-utána videók. Remek 

anyaglehetőség a YouTube csatornádra, 

különösen, ha több terméked, szolgáltatásod is 

van, hisz az megannyi videót jelent. 

515.  Ha van olyan terméked, amit nagyon-

nagyon szeretnek a vevőid, mutass róla olyan 

képet, amin tömegesen, nagy mennyiségben 

szerepel ez a termék, mert épp feltöltötted vele 

a polcokat, a raktárt! Garantált a nyálcsorgatás. 

516.  Vevői termékképes visszajelzések. 

517.  Készíts úgynevezett “unboxing”, azaz 

kicsomagolós képeket, videókat. Mutasd meg, 
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mire számíthatnak a vevőid, amikor 

megkapják a csomagod. 

518.  Még jobb, a vevőid küldenek ilyeneket. 

Ezeket posztolhatod egyesével a 

beérkezésükkor, 

519.  ...illetve amikor már jó pár összejött, a 

legjobbakból készíthetsz egy gyűjteményt is. 

520.  Készíts egy videót egy vevőddel, amiben 

elmondja, miért szereti a céged, a terméked, a 

szolgáltatásod. 

521.  Kérd meg a követőidet, hogy készítsenek 

neked videós ajánlásokat, hogy ki tudd őket 

posztolni!  

522.  Ossz meg egy sikersztorit az egyik 

ügyfeledről, hogy a te termékeddel vagy 

szolgáltatásoddal hogyan érte el a célját. 

523.  Termék, szolgáltatás leírása, miért jó az 

ügyfélnek, ha azt használja, milyen 

problémáját oldja meg. 
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524.  Termékcsoportok bemutatása, rámutatás a 

szolgáltatások komplexitására, ha van köztük 

egymásra épülés. (Termékpiramis, 

keresztértékesítés.) 

525.  Gyűjts be egy poszttal kérdéseket a 

termékeiddel, szolgáltatásaiddal kapcsolatban. 

526.  Egy videóban (vagy posztban) válaszold 

meg őket. 

527.  Kérd meg a követőidet, hogy küldjenek 

neked valamilyen esetet, példát, amit utána az 

engedélyükkel kielemzel, ezt az elemzést 

pedig közzé is teszed. Ez lehet egy étrend, egy 

weboldal, egy lakás fénytechnikája, bármi, 

ami az iparágadhoz köthető. Remek lehetőség 

a szaktudásod bemutatására. 

528.  Új termék, szolgáltatás megjelenése, 

bevezetése. 

529.  Egy terméked, alkotásod, amit végül 

képtelen voltál eladni, megválni tőle. 
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530.  Legnépszerűbb termékeid, szolgáltatásaid 

egy cikkben. 

531.  Poszt az épp akciós termékekről. Ezt inkább 

ritkábban alkalmazd, ne a leárazások, olcsóság 

legyen a fő üzeneted.  

532.  Ha főként nőknek szóló termékeid vannak, 

hogyan választ nálad terméket egy férfi? 

Milyen sztorikat hallottál utólag a 

megajándékozottól, milyen kérdések merültek 

fel az ellenkező nemű vásárlóban? 

533.  Ha főként férfiaknak szóló termékeid 

vannak, hogyan választ nálad terméket egy nő? 

Milyen sztorikat hallottál utólag a 

megajándékozottól, milyen kérdések merültek 

fel az ellenkező nemű vásárlóban? 

534.  Ha ajándékba szánják a terméked, hogyan 

érdemes becsomagolni? 

535.  Hogyan kell ápolni, tárolni a termékeid, 

hogy sokáig szépek, jók legyenek? 
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536.  Mutasd be, hogyan lehet a 

legoptimálisabban, legjobb eredményt elérve 

használni a terméked, szolgáltatásod. 

537.  Új ügyfélvélemény, értékelés, dicséret 

érkezik. 

538.  Reklamáló ügyfél, de sikeresen kezelted. 

Esettanulmány. 

539.  Egy híresség vette meg valamelyik 

terméked. 
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Újrahasznosítás 
 

Egy egyszer már megírt, előállított tartalmat 

többször is felhasználhatsz. Érdemes megtanulni 

egy posztról a legtöbb bőrt lehúzni, azaz ugyanazt 

a tartalmat létrehozni a lehető legtöbb 

formátumban: írás, kép, hang, videó, kibővített, 

letölthető PDF. Szintén jó módszer, ha korábbi 

tartalmakat leporolsz, új köntösbe öltöztetve 

felhasználsz újra. 

 

540.  Instán megjelent képből Facebook-poszt a 

kép pár sorral való kibővítésével. 

541.  Facebook-poszt bővebb kifejtése egy 

blogcikk formátumában a honlapra. 

542.  Blogcikk anyagát hangosan felolvasni, 

mehet fel SoundCloudra, podcastbe. 

543.  Ugyanez egy kicsit profibban pedig 

videóként mehet a YouTube-ra. 
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544.  Ha pedig egy komolyabb anyag forr ki a 

képekből, szövegekből, hanganyagokból, 

videókból, akkor azt ki lehet adni komplett 

kiadványként a témában. Lehet letölthető 

csalitermék hírlevél-feliratkozásért vagy egy 

már eleve beárazott, megvásárolható 

információs termék is. 

545.  Top 3 legjobb Facebook-posztunk a héten. 

A blogba összeszeded, melyik posztok voltak 

a héten a legérdekesebbek az oldaladon a 

követőidnek. Ezzel újabb elérést is 

generálhatsz nekik. 

546.  Top 3 legjobb blogposztunk a héten. 

Ugyanaz, csak pepitában. A Facebook-

oldaladra összeszeded, melyik posztok voltak 

a héten a legérdekesebbek a honlapodon az 

olvasóidnak. Ezzel megint csak újabb elérést is 

generálhatsz nekik. 
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547.  Ha valaki írt egy nagyszerű kommentet 

valamelyik korábbi Facebook posztod vagy 

blogbejegyzésed alá, ami hasznos, felemelő, 

izgalmas vagy éppen vicces, oszd meg önálló 

posztként is. 

548.  A hét, 

549.  ...a hónap, 

550.  ...az év legjobb hozzászólásai. 

551.  Vegyél elő egy régi blogposztot és frissítsd 

fel kicsit! Adj neki új címet és rakj bele új 

képeket! Fontos, hogy felfrissítsd, ne legyen 

betűről betűre ugyanaz, mert a duplikált 

tartalmat a Google nem feltétlen szereti.  
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A következő fejezetekben az ünnepnapokat és 

világnapokat szedtem össze. Az egyik 

leghálásabb téma, rengeteg posztolásra adnak 

lehetőséget. Hogy pontosan hogyan, azokat is 

összeszedtem az ünnepek utáni fejezetben. 

 

Ünnepnapok (állami, egyházi) 
 

552.  Újév (január 6.) 

553.  A magyar kultúra napja (január 22.) 

554.  A köztársaság napja (február 1.) 

555.  Az 1848-as forradalom ünnepe (március 

15.) 

556.  Nagypéntek 

557.  Húsvét 

558.  A holokauszt áldozatainak emléknapja 

(április 16.) 

559.  Munka Ünnepe (május 1.) 
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560.  Pünkösd 

561.  A nemzeti összetartozás napja (június 4.) 

562.  Nagy Imre emléknap (június 16.) 

563.  A független Magyarország napja, 1991-ben 

ezen a napon hagyták el hazánkat a megszálló 

szovjetek. (június 19.) 

564.  A nándorfehérvári diadal emléknapja 

(július 22.) 

565.  Nagyboldogasszony ünnepe (augusztus 

15.) 

566.  Államalapítás (augusztus 20.) 

567.  A totalitárius diktatúra áldozatainak 

európai emléknapja (augusztus 23.) 

568.  Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 

569.  Az 1956-os forradalom ünnepe (október 

23.) 

570.  A reformáció napja (október 31.) 

571.  Mindenszentek (november 1.) 

572.  Halottak napja (november 2.) 
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573.  Az emlékezés napja (november 4.) 

574.  A magyar nyelv napja (november 13.) 

575.  Szenteste (december 24.) 

576.  Karácsony (december 25.-26.) 

577.  Szilveszter (december 31.) 
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Ünnepnapok (népi hagyományok) 
 

578.  Vízkereszt (február 6.) 

579.  Bálint-nap vagy Valentin-nap (február 14.) 

580.  Farsang (húshagyókedd és a megelőző 

hétvége) 

581.  Húshagyókedd 

582.  Nőnap (március 8.) 

583.  Virágvasárnap (húsvét előtti vasárnap) 

584.  Nagycsütörtök  

585.  Nagypéntek 

586.  Húsvét vasárnap 

587.  Húsvét hétfő, locsolások 

588.  Bolondok napja (április 1.) 

589.  Tavaszi kuponnapok (Joy, Glamour, Árkád 

stb., április-május) 

590.  Anyák napja (május első vasárnapja) 

591.  Ballagások, elsőáldozás, bérmálás, esküvői 

szezon kezdete is egyben május vége 
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592.  Gyermeknap (május utolsó vasárnapja) 

593.  Apák napja (június harmadik vasárnapja) 

594.  Szent János ünnepe (június 24.) 

595.  Szent Péter és Szent Pál ünnepe (június 29.) 

596.  Olimpia (négyévente, július vége, 

augusztus eleje) 

597.  Az új kenyér ünnepe (augusztus 20.) 

598.  Iskolakezdés (szeptember 1.) 

599.  Szüret (szeptember) 

600.  Halloween (október 31.) 

601.  Black Friday (november vége) 

602.  Advent kezdete (november vége) 

603.  Mikulás (december 6.) 

604.  Eljegyzések tipikus időszaka (december 

vége, karácsony) 
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Világnapok, emléknapok 
 

Ez a lista a legkevésbé sem teljes. Fizikai 

képtelenség is lenne, hisz a világnapok, 

emléknapok száma szinte napról napra nő, mindig 

újabbakat találnak ki. A már meglévők is bőven 

kitennének egy könyvet. Mivel többségük annyira 

speciális, hogy csak kevesek tudnának mit 

kezdeni velük a kommunikációjukban, ezért 

tényleg csak a legérdekesebbeket, a többség által 

valamilyen módon felhasználhatóakat gyűjtöttem 

ki ide. Érdemes rákeresni a neten az összes 

világnapra, emléknapra és kigyűjteni közülük 

azokat, amelyek valamilyen módon köthetők a te 

tevékenységedhez. Vannak helyi ünnepek és 

emléknapok is (pl. Szeged napja május 21., 

Budapest napja november 17.), amelyeket a 

vállalkozásodnak megfelelően szintén érdemes 

kigyűjteni és felhasználni a tartalomgyártáshoz. 
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(Ezeket keresd ki most, mielőtt továbbolvasnál, 

különben el fogod felejteni.) 

A világnapok kapcsán meg kell 

jegyeznünk, egyre több a meghökkentő, már-már 

a hülyeség határát súroló világnap is. Ezeket sem 

feltétlenül kell elvetni, humorosabb 

kommunikációhoz remekül használhatók. 

Gondolhatunk itt a Párnacsaták világnapjától a 

WC világnapján át egészen a Csempéssz cukkinit 

a szomszédod ajtaja elé napjáig. Persze, ezekkel 

azért érdemes csínján bánni, ha szeretnénk némi 

vállalkozói komolyságot is megőrizni. 

Fontos! Az interneten időnként egymásnak 

ellentmondó információk találhatóak az egyes 

események dátumáról, ezért mielőtt beidőzítesz 

egy posztot az adott eseményről, keress rá a 

biztonság kedvéért, hogy jó-e a zárójelben 

feltüntetett dátum! Előfordulhat közte olyan, ami 

mozgóünnep, a forrás mégis fix napra írta be. 
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Igyekeztem ezeket kiszűrni, de tévedés 

előfordulhat! 

 

605.  A béke világnapja (január 1.) 

606.  Az euró napja (január 1.) 

607.  Programozók napja (január 7.) 

608.  Köszönés világnapja (január 11.) 

609.  Takarítsd le az asztalod nap (január 11.) 

610.  Öltöztesd fel a kisállatodat nap (január 14.) 

611.  A Wikipédia napja (január 15.) 

612.  A magyar kultúra napja (január 22.) 

613.  A kézírás napja (január 23.) 

614.  Fordított nap, mindent fordítva kell tenni és 

mondani (január 25.) 

615.  Nemzetközi vámnap (január 26.) 

616.  Az adatvédelem nemzetközi napja (január 

28.) 

617.  Rejtvényfejtők napja (február 3.) 

618.  Rákellenes világnap (február 4.) 
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619.  Nutella-nap (február 5.) 

620.  Dolgozz meztelenül nap (február 5.) 

621.  Vidd könyvtárba a gyermeked nap (február 

6.) 

622.  Takarítsd ki a számítógéped nap (február 

8.) 

623.  A betegek világnapja (február 11.) 

624.  A házasság hete (Valentin-nap körüli hét) 

625.  Innováció napja (február 16.) 

626.  Igyál bort nap (február 18.) 

627.  Az anyanyelv nemzetközi napja (február 

21.) 

628.  Gondolkodás világnapja (február 22.) 

629.  Digitális tanulás napja (február 25.) 

630.  Mondj egy mesét nap (február 26.) 

631.  Az udvarlás és bókolás világnapja (március 

1.) 

632.  A könyv világnapja (március első 

csütörtöke) 
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633.  A könyv világnapja (március 5.) 

634.  Eladók napja (március 5.) 

635.  Energiatakarékossági világnap (március 6.) 

636.  Rendszerezd az otthoni irodádat nap 

(március 9.) 

637.  Fogyasztóvédelmi világnap (március 15.) 

638.  A magyar sajtó napja (március 15.) 

639.  Beszéd világnapja (március 15.) 

640.  Szelfimentes világnap (márc. 16.) 

641.  Alvás világnapja (március 19.) 

642.  Ügyfelek napja (március 19.) 

643.  A boldogság világnapja (március 20.) 

644.  A víz világnapja (március 22.) 

645.  Fordítók és tolmácsolók napja (március 

22.) 

646.  Lila nap (március 26.) 

647.  Színházi világnap (március 27.) 

648.  A Föld órája (március utolsó vagy utolsó 

előtti szombatja) 
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649.  Orvosok napja (március 30.) 

650.  Biztonsági mentés világnapja (márc. 31.) 

651.  Az egészség világnapja (április 7.) 

652.  Nemzeti rákellenes nap (április 10.) 

653.  A magyar költészet napja (április 11.) 

654.  A Föld napja (április 22.) 

655.  A könyv és a szerzői jogok világnapja 

(április 23.) 

656.  A szellemi tulajdon világnapja (április 26.) 

657.  Nemzetközi táncnap (április 29.) 

658.  Kívánságok világnapja (április 29.) 

659.  A magyar sport napja (május 6.) 

660.  A méltányos kereskedelem (fair trade) 

világnapja (május 8.) 

661.  Mentők napja (május 10.) 

662.  A család nemzetközi napja (május 15.) 

663.  Az internet világnapja (május 18.) 

664.  A tömegtájékoztatás világnapja (május 19.) 

665.  Tea világnapja (május 21.) 
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666.  Virtuális asszisztensek napja (május 21.) 

667.  Kihívás Napja (Challenge Day) (május 22.) 

668.  Bor napja (május 25.) 

669.  Termékek világnapja (május 27.) 

670.  Webdizájner nap (május 31.) 

671.  Szülők napja (június 1.) 

672.  Hagyd el hamarabb az irodát nap (június 2.) 

673.  Ismétlés napja (június 3.) 

674.  Pedagógusok napja (június első vasárnapja) 

675.  Környezetvédelmi világnap (június 5.) 

676.  Coworking nap (június 5.) 

677.  Legjobb barátok napja (június 8.) 

678.  A kézművesség világnapja (június 10.) 

679.  A magyar feltalálók napja (június 13.) 

680.  Véradók világnapja (június 14.) 

681.  Produktivitás világnapja (június 20.) 

682.  A zene világnapja (június 21.) 

683.  Szelfinap (június 21.) 
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684.  Múzeumok éjszakája (június 23., 

Szentivánéj vagy a legközelebbi szombat) 

685.  Spamellenes világnap (június 23.) 

686.  Közösségi média világnapja (június 30.) 

687.  Semmelweis-nap, a magyar egészségügy 

napja (július 1.) 

688.  Zacskómentes világnap (július 3.) 

689.  Az ölelés napja (július első szombatja) 

690.  Vidd ebédelni a webmesteredet nap (július 

6.) 

691.  Csokoládénap (július 7.) 

692.  Egyszerűség napja (július 12.) 

693.  Emoji világnap (július 17.) 

694.  A barátság napja (július 30.) 

695.  A rendszergazdák világnapja (július 30.) 

696.  A forint születésnapja (augusztus 1.) 

697.  Egyedülálló dolgozó nők napja (augusztus 

4.) 

698.  Blogger nap (augusztus 5.) 
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699.  Az állatkertek napja (augusztus 9.) 

700.  Vlogolás napja (augusztus 10.) 

701.  A balkezesek világnapja (augusztus 13.) 

702.  Vállalkozók világnapja (augusztus 21.) 

703.  A magyar fotográfia napja (augusztus 29.) 

704.  Jótékonysági világnap (szeptember 5.) 

705.  Olvass egy könyvet nap (szeptember 6.) 

706.  Vásárolj könyvet nap (szeptember 7.) 

707.  Programozók napja (szeptember 13.) 

708.  Pozitív gondolkodás napja (szeptember 

13.) 

709.  Kereskedők/iparosok napja (szeptember 

17.) 

710.  Biztosítási világnap (szeptember 20.) 

711.  A hála világnapja (szeptember 21.) 

712.  Amerikai Üzletasszonyok napja 

(szeptember 22.) 

713.  Európai autómentes nap (szeptember 22.) 
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714.  Nemzetközi hulladékgyűjtő nap 

(szeptember 23.) 

715.  Idegenforgalmi világnap (szeptember 27.) 

716.  Google születésnapja (szeptember 27.) 

717.  Kávé napja (szeptember 29.) 

718.  A népmese napja (szeptember 30.) 

719.  Podcast világnapja (szeptember 30.) 

720.  A zene és az idősek világnapja (október 1.) 

721.  Kávé világnapja (október 1.) 

722.  Az állatok világnapja (október 4.) 

723.  Fejleszd az irodádat nap (október 4.) 

724.  Az építészek világnapja (október 6.) 

725.  A túlsúlyosság elleni harc világnapja 

(október 11.) 

726.  Saját biznisz napja (október 12.) 

727.  A látás világnapja (október második 

csütörtökje) 

728.  Nemzetközi “Öltözz ki” nap (október 13.) 

729.  Diákok világnapja (október 15.) 
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730.  Szótárnap (október 16.) 

731.  Táblázatkezelő nap (október 17.) 

732.  Statisztikai világnap (október 20.) 

733.  Közösségi média napja (október 20.) 

734.  Rendezvényszervezés napja (október 23.) 

735.  Takarékossági világnap (október utolsó 

munkanapja) 

736.  Csekklista napja (október 30.) 

737.  A magyar tudomány napja (november 3.) 

738.  Projektmenedzsment napja (november 4.) 

739.  Európai kereskedelmi nap (november 5.) 

740.  Számvitel és könyvelők világnapja 

(november 10.) 

741.  Vállalkozók napja (november 16.) 

742.  Dohányzásmentes nap (november 

harmadik csütörtökje) 

743.  Vállalkozónők napja (november 19.) 

744.  Nemzetközi férfinap (november 19.) 

745.  Fekete Péntek (november 26.) 
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746.  A magyar véradók napja (november 27.) 

747.  „Ne vásárolj semmit” nap (november 

utolsó péntekje) 
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Világnapok, ünnepek felhasználása 

a posztokhoz 
 

És hogy mit tudsz kezdeni az ünnepekkel, 

világnapokkal, miért soroltam fel ide őket: 

 

748.  Egyrészt ki tudod írni, hogy épp ez a nap 

van. Esetleg saját logós, saját magad által 

szerkesztett képpel illusztrálhatod is őket. 

749.  Kívánj boldog/kellemes karácsonyt, 

750.  ...szilvesztert, 

751.  ...újévet, 

752.  ...Valentin-napot, 

753.  ...nőnapot, 

754.  ...húsvétot, 

755.  ...anyák napját. 

756.  Szinte mindegyikre rá lehet fűzni egy 

kampányt, s ez esetben be tudod harangozni, 

hogy ennek meg ennek az ünnepnek az 
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apropójából indítani fogsz egy akciót, egy új 

terméket stb. 

757.  Írsz előre a részleteiről.  

758.  Megírod, amikor elindult. 

759.  Menet közben is posztolsz róla, miért 

érdemes részt venni benne, miért különleges. 

760.  Emlékeztetsz a határidőre. 

761.  Jelzed, hogy hamarosan véget ér. 

762.  Szólsz, hogy lejárt és megköszönöd 

mindenkinek, aki vásárolt tőled. 

763.  Összefoglalót írsz a sikerességéről, milyen 

sokan vásároltak. 

764.  Ha kapsz vevői véleményeket, képeket a 

termékről használat közben, kiteszed. 

765.  Írsz róla, hogy hamarosan lesz egy újabb 

kampányod, mert közeleg az xy 

ünnep/alkalom/céges évforduló. 

766.  Lepd meg a követőid egy akciós kuponnal 

aznap. 
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767.  Állíts össze egy ünnepi, különleges 

csomagot, ami csak ez idő alatt kapható. Írj 

róla! 

768.  Az ünnepre hivatkozva hirdess meg 

ingyenes házhozszállítást, 

769.  ...kiárusítást, 

770.  …apró ajándékot adott termékhez, 

771.  ...kiterjesztett garanciát, 

772.  ...kiterjesztett vásárlástól való elállási 

lehetőséget, 

773.  ...pénzvisszafizetési garanciát stb.. 

774.  Inkább karácsonyspecifikus, de ilyenkor az 

foglalkoztatja a legjobban a leendő vevőid, 

hogy vajon odaér-e a termék 24-éig? Írj róla, 

meddig kell legkésőbb leadni a rendelést 

ahhoz, hogy garantálni tudd az időben való 

kiszállítást. 

775.  Posztolj erről a határidőről 2-3 nappal a 

lejárat előtt. 
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776.  Posztolj erről a határidőről 1 nappal a 

lejárat előtt. 

777.  És posztolj mindenképp erről a határidőről 

aznap is, amikor lejár. 

778.  Írhatsz a lejárat után is, hogy már nem tudsz 

felvenni úgy rendelést, hogy az az ünnep előtt 

meg is érkezzen. 

779.  Öltöztesd az ünnepnek megfelelő dizájnba 

a honlapod, és erről posztolj is, látták-e már. 

780.  Készíts az ünnepnek megfelelő borítóképet 

a közösségi csatornáidra (ezek is megjelennek 

posztként és az algoritmus szereti is őket, 

nagyobb elérést szokott adni nekik). 

781.  Készíttesd el a logód ünnepi verzióját! (A 

fentihez hasonlóan ennek cseréje a közösségi 

média felületeiden szintén megjelenik 

posztként, amire reagálhatnak az emberek.) 

782.  A vállalkozásodról, cégedről szóló 

posztötletek között már szó volt arról, hogy 



147 
 

mutasd be képekben vagy videóban az irodád, 

műhelyed. Az ünnepi díszítésben pompázó 

iroda, üzlethelyiség, műhely ismét egy jó 

alkalom erre. 

783.  Szintén ugyanott volt szó a 

jótékonykodásról, alapítványok támogatásáról 

is. Az ünnepek egy külön alkalmat biztosít 

erre. Válassz ki egy ügyet, családot, akit külön 

támogatsz az ünnep kapcsán. Esetleg ha van 

energiád rá, szervezz gyűjtést a számukra, kérj 

meg másokat is, hogy csatlakozzanak ehhez! 

784.  Írhatsz magáról az ünnepről, napról, annak 

történetéről. 

785.  Hogyan kapcsolódik a vállalkozásodhoz, 

milyen hatással van rá. 

786.  Mit jelent ez az ünnep a te életedben? 

787.  Te/családod hogyan ünnepeltek? Milyen 

hagyományaitok, szokásaitok vannak 

ilyenkor? 



148 
 

788.  Személyes ünnepi üzenet. Különösen a 

nagyobb ünnepek vagy a te területedet 

mélyebben érintő világnapok esetén ütősek. 

Fogalmazz meg karácsonyi/vállalkozók 

napi/nőnapi/újévi személyes üzeneteket! 

789.  Öltözzetek be a kollégákkal farsangkor és 

mutassátok meg magatokat. 

790.  Rendezzetek háziversenyt, a követők 

szavazzák meg, melyikőtök jelmeze a legjobb. 

791.  Ha az ünnepek miatt kezd betelni a 

naptárad, elfogyni a kapacitásod, jelezd egy 

posztban, így aki még fontolgatja, 

megkaphatja az utolsó löketet a döntéséhez. 

792.  Hirdess meg az ünnep alkalmából versenyt! 

Karácsonyi/húsvéti receptek, rajzverseny 

gyerekeknek, versíró verseny, fotópályázat 

stb.. A közönséget is bevonhatod, a kapott 

lájkok száma döntheti el, ki nyeri meg a 

versenyt. 
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793.  “Mit szeretnél karácsonyra a 

webshopunkból? Linkeld be!” Vagy húsvétra. 

Vagy Valentin-napra.  

794.  “Tageld be, kivel innád meg/ennéd 

meg/mennél el/néznéd meg/osztanád meg stb. 

ezt a termékünket 

karácsonykor/húsvétkor/Valentin-napkor!” 

Az „ezt” szócskát helyettesítsd be egy konkrét 

termékeddel, szolgáltatásoddal! 

795.  “Ha egyet kívánhatnál a 

Mikulástól/Jézuskától/nyuszitól, mi lenne az?” 

796.  Ha az ünnepek előtt már nem tudsz több 

időpontot kiadni, mert betelt a naptárad, már 

nem tudsz több rendelést felvenni, mert nem 

készülne el időben, jelezd az ügyfeleidnek. 

797.  Karácsony egyben már az év végének a 

közeledtét, s így egyben a jövő év iránti 

kíváncsiság ébredezését is jelenti. Így ez az 

ünnep remek alkalom arra is, hogy már a jövő 
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évről beszélj a posztjaidban. Mi lesz a trend 

jövőre a marketingben, a divatban, a 

lakberendezésben, színekben vagy bármi 

másban. A saját iparágadban, ahhoz köthető 

témákban gondolkozz! 

798.  Az év végi ünnepek remek alkalmak a 

visszaemlékezésre, dicsekedésre is. Mutasd 

meg, melyik volt ebben az évben a 

legnépszerűbb Facebook-posztod, 

blogbejegyzésed, terméked, szolgáltatásod, 

mire vagy a legbüszkébb! 

799.  Majdnem minden ünnep remek apropó a 

számolós poszthoz: 13+1 ajándékötlet 

Valentin-napra, 

800.  …5 tipp, mivel lepj meg egy vállalkozót 

karácsonyra, 

801.  …7 ballagási ajándék kamaszoknak. 
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802.  Készíthetsz extrém hosszú listákat is. 

Például 100 posztötlet a karácsonyi/húsvéti 

időszakban,  

803.  …100 karácsonyi/húsvéti sütemény/ráérős 

reggeli/koktél/sütés nélküli süti stb.,  

804.  …100 játék, amit közösen játszhattok a 

családdal az ünnepek alatt. Bármi, amiből 

tudsz szinte végeláthatatlan listát készíteni. Itt 

elegendő sorszámozva felsorolni, nem 

igényelnek bővebb kifejtést. 

805.  Ha mégis megteszed, s így jó pár oldalas 

anyag születik, inkább készíts belőle letölthető 

e-bookot, csaliterméket, belépőterméket. 

806.  Ossz meg lejátszási listát a kedvenc 

karácsonyi zenéidből! 

807.  Készíts egy hasznos 

karácsonyi/húsvéti/Valentin-napi listát, 

amelybe csempészd bele a saját termékeidet, 

szolgáltatásaidat is! 
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808.  Ha webáruházad van, termékek és kevésbé 

szolgáltatások vannak a palettádon, egy 

nagyobb ünnep, úgy mint a karácsony vagy a 

húsvét remek apropó arra, hogy minden 

nagyobb célcsoportra külön ajándéklistát, 

termékajánlót készíts. A tökéletes karácsonyi 

ajándék nőknek,  

809.  ...férfiaknak,  

810.  ...időseknek/nagyszülőknek, 

811.  ...gyerekeknek/fiataloknak/kamaszoknak, 

812.  ...minden rokonnak,  

813.  ...egy vállalkozónak, a főnöknek, 

814.  …egy kismamának,  

815.  ...horgászni/vadászni szeretőknek,  

816.  ...ínyenceknek,  

817.  ...divatmániásoknak,  

818.  ...egy kutyásnak/egy macskásnak. 

819.  Ossz meg hasznos tippeket, amiket 

alkalmazhatnak abban az időszakban. Például 
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a nyári szünet, a nyaralások kezdetekor, de 

karácsonykor is remek téma a biztonság, 

hogyan vigyázzanak az otthonukra, védjék a 

betöréstől, amíg nincsenek otthon vagy a 

karácsonyfatűztől, hogyan kerüljék el, hogy a 

macska/kutya feldöntse a fenyőfát. 

820.  Ossz meg úgynevezett life hackeket! Ezek 

olyan életmentő tippek, ötletek, amelyek 

segítséget nyújtanak az embereknek az ünnep 

“átvészelésében”. Például hogyan csomagolja 

be egyszerűen, gyorsan, mégis szépen az 

ajándékokat, mivel foglalja le a gyerekeket, 

amíg ő főz/ajándékot csomagol, hogyan 

faragja be a karácsonyfát úgy, hogy ne a 

sürgősségin vagy a pszichiátrián kössön ki 

stb.. 

821.  Ünnepekkor, családi összejövetelekkor 

sokkal több fotó készül, mint a 

hétköznapokban. Ha ez köthető hozzád 
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valahogyan - megjelenéssel, stílussal, 

fotózással, pszichológiával stb. foglalkozol -, 

adhatsz ehhez is tippeket (helyszínek, 

beállítások, színek). 

822.  Ossz meg karácsonyi/húsvéti recepteket. 

Ezt még akkor is megteheted, ha egyébként a 

vállalkozásod nem köthető a sütés-főzés 

témaköréhez. Ha figyelsz, hogy azért ne 

változz át teljesen receptes oldallá, akkor ezzel 

a módszerrel az elköteleződést növelheted. 

823.  Ha nem is sütés-főzéssel foglalkozik a 

vállalkozásod, de a célcsoportod érdeklődési 

körébe erősen beletartozik a téma, akkor az 

ünnepi alkalomból akár ingyenesen letölthető 

(saját dizájnnal, a márkaneveddel ellátott) 

receptes e-bookot is készíthetsz. 

824.  Készíts visszaszámlálót a honlapodra!  

825.  Vagy adventi naptárt, aminek minden 

ablaka rejt valami kis apróságot. Mesét, tudást, 
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ötletet, letölthető PDF-et, kupont, százalékos 

kedvezményt stb.. 

826.  A nagyobb ünnepek szintén remek 

alkalmak kuponokfüzetek készítésére a 

termékeidhez, szolgáltatásaidhoz. Ebben 

lehetnek árengedmények, x db-ot fizet, y db-ot 

kap, vásárlási összeghez kötött ajándékok, 

ingyenes szállítás kupon, elajándékozható 

kupon stb.. Nagyon sok posztolásra ad 

lehetőséget egy ilyen kuponfüzet. 
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Extra tippek I. - Források, tippek, 

trükkök 
 

Összeszedtem pár módszertant, 

forráslehetőséget is a posztok megírásához. 

 

827.  Ne csak a termékeidről, szolgáltatásodról 

szóljon minden posztod. Nagy igazság, hogy 

aki ad, az nyer, azaz előbb adj (információt, 

edukációt, szórakoztatást), és csak utána kérj 

(vásárlást, megrendelést). Ellenkező esetben 

visszatetsző lehet, ellenszenvet, tukmálás 

érzetet válthat ki. 

828.  Tarts egyensúlyt! Azaz ne csak egy-két 

típusú poszttal kommunikálj. Ahogy az előző 

pontban már szóba került, hogy ne csak a 

termékeidről írj, ez ugyanúgy igaz a többi 

poszttípusra is. Bár az idézetek nagy sikert 

tudnak aratni, ha mindig csak ilyeneket 
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posztolsz, egy idő után unalmassá válik. 

Ahogy mindig csak nyereményjátékokat sem 

lehet megosztani, bármennyire is csábító, hogy 

azt szeretik az emberek. (A hasznod 

valószínűleg jóval kisebb lesz rajtuk, ha 

egyáltalán lesz rajta.) 

829.  Fontos a rendszeresség. Egyes felmérések 

szerint, ha a posztjaid száma eléri az 50-et, a 

forgalmad 53%-kal növekszik, 100 posztnál 

pedig megháromszorozódik. 

830.  Ha szeretnéd, hogy megosszák a posztodat, 

akkor kérd meg őket rá! Néma gyereknek… 

831.  Egy tartalomról húzz le minél több bőrt! 

Azaz, ha írtál egy erős blogcikket, legyen 

belőle a közösségi médiában is poszt, készítsd 

el PPT-, letölthető e-book, infógrafika-, kép-, 

hang-, videó-, hírlevél-, sajtóközlemény-

formátumban is. Ami csak adja magát az adott 
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anyagból. Oszd meg  a formátumnak 

megfelelő felületeken! 

832.  Sokat segít, ha vannak rendszeres, fix 

időponthoz köthető témáid. Például 

motivációs kedd, amikor sikersztorikat osztasz 

meg, szerda esti bölcsesség, ahol az adott hétre 

kiválasztott intelmet, idézetet osztod meg, 

Insta csütörtök, amikor mindenki megoszthatja 

a posztod alatt a heti kedvenc Instagram fotóját 

stb.. 

833.  A felsorolós, számolós posztok a 

leghálásabbak közé tartoznak. Ezeket 

létrehozni az egyik legegyszerűbb, hisz csak 

fel kell sorolni a pontokat, utána pedig 

mindegyikhez írsz egy pár mondatos 

magyarázatot, néhány saját gondolatot. 

834.  Ha szeretnél tesztet készíteni a 

termékeidről, de fogalmad sincs, hogyan 

kellene ilyet készíteni, akkor nézd meg, 



159 
 

hogyan tesztelik az autós portálokon az 

autókat vagy a számítógépes portálokon az új 

gépeket, eszközöket: Milyen szempontokat 

néznek végig? Hogyan mutatják be? Mennyi 

és milyen képet közölnek a tesztről? Ezek 

mintájára készítheted el te is a tieidet. 

835.  Interjúnál figyelj arra, hogy egyértelmű 

legyen, mikor ki beszél. Tedd félkövérré, 

kiemeltté a kérdéseket, különböztesd meg a 

válaszokat. Ne felejtsd el linkelni az 

interjúalanyod weboldalát, elérhetőségeit se! 

836.  Rengeteg ünnep és világnap van, bár a 

könyvben csak töredéküket érintettem. A 

legnagyobbakról mindenképp emlékezz meg! 

De ne ess át a ló túloldalára se, azaz ne legyen 

minden másnap valaminek az ünnepe. Ajánlat, 

akció sem kell minden egyes ilyen naphoz, 

sokszor elegendő, ha csak megemlékezel 

róluk. 
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837.  Google-ben keress rá a kulcsszavaidra. 

Ahogy elkezded begépelni, a kereső felajánl 

lehetőségeket. Így megláthatod, milyen 

kérdéseket tesz fel a célcsoportod. Írj ezekről! 

Pl. ha fűnyírót forgalmazol, a Google 

felajánlja a “Milyen fűnyírót vegyek?” vagy 

“Milyen elektromos fűnyírót vegyek?” 

kérdéseket. 

838.  Hasonló segítség a keresőben egy-egy 

keresés során - jelenleg - az oldal alján 

található “kapcsolódó keresések” rész is. Itt is 

találsz további tippeket, mik érdekelték még 

azzal a kifejezéssel kapcsolatban az 

embereket, miről lenne érdemes még írnod. 

839.  Kicsit rejtettebb funkció, de ha a Google-

ben rákeresünk egy kifejezésre, rákattintunk 

egy találatra, majd visszanavigálunk, feldobja 

egy keretben a “Mások ezeket keresték még” 

blokkot is, megmutatva, mi érdekli a 
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célcsoportunkat még. (Legyünk jófejek és ne 

egy fizetett hirdetésre kattintsunk, ne vonjon le 

ezért pénzt az adott cégtől a keresőmotor.) 

840.  Keresésre használhatod a Wikipédiát is. 

Na, nem a tartalom itt az érdekes, hanem hogy 

a mi témánkban milyen szócikkek, alcímek 

vannak. Ezek nagy eséllyel komolyabb 

érdeklődésre tartanak számot az emberek közt, 

így neked is érdemes lehet foglalkozni vele a 

saját felületeiden. 

841.  Olvasgasd Facebookon a szakmai 

csoportokat, fórumokat, jegyezd fel az ott 

elhangzó kérdéseket, és válaszold meg őket a 

blogodban vagy egy-egy posztban. 

842.  A Facebooktól persze más értékes 

információkat is megtudhatunk, mégpedig azt, 

hogy melyik témák futottak nagyot, 

melyikeket osztották meg sokan, vagyis mi az 
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érdekes a célcsoportod számára. Ehhez 

használhatod például a Buzzsumo oldalát. 

843.  Nyiss egy dokumentumot, amiben mindig 

minden ügyfélkérdést, panaszt feljegyzel, és 

amihez tudsz nyúlni, ha ötletre, 

megválaszolandó kérdésre van szükséged a 

tartalomíráshoz. 

844.  Érdemes feliratkoznod a szakmád nevesebb 

külföldi képviselőinek hírleveleire, blogjaira, 

Facebook-oldalaira is, s szemmel tartani a 

trendeket, híreket. Ezek is remek források 

lehetnek számodra, ráadásképp nagy eséllyel 

te leszel az első, aki itthon ír róla. 

845.  Kevésbé színvonalas, de jó forrás lehet a 

célcsoportodat foglalkoztató kérdések 

felfedezésére a GyakoriKérdések.hu is. 

846.  Állítsd be Google Alertben a számodra 

érdekes kulcsszavakat, kifejezéseket, így 

azonnal értesülsz, ha történés van azzal 
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kapcsolatban vagy máshol írtak róla, s te is 

tudsz rá reagálni a saját felületeiden. 

847.  Kutasd fel a témád kulcsszavait is (amúgy 

is, hisz kell a SEO-hoz is)! Nem csak a Google 

eszközeit használhatod ehhez, remek oldal 

például az Ubersuggest is. Az ehhez szükséges 

funckiója ingyenes. Itt a keresésnél ne felejtsd 

el átállítani az országot Magyarországra. 

848.  Pinteresten remek infógrafikák találhatók. 

Keress a témádba illőket és írj egy-egy cikket 

belőlük, magyarázd el, mi látható rajtuk, mit 

jelentenek ezek, mit javasolsz hozzáértőként 

nekik. 

849.  Ihletért érdemes felcsapni a szakkönyveket, 

azok tartalomjegyzékét, a szakmád képzési 

tematikáját is. Onnan is remek ötleteket 

találhatsz, amikről beszélhetsz. 

850.  Idézetekhez remek forrás az előbb már 

említett Pinterest is vagy a citatum.hu oldala. 

https://neilpatel.com/ubersuggest/
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851.  A mémek hatalmas sikernek örvendenek. 

Ha tudsz ütős, vicces, a témádba illő szöveget, 

te magad is készíthetsz ilyeneket. 

Mémgenerátorokat is találsz a neten szép 

számmal. Például ez: 

https://imgflip.com/memegenerator. Én 

többnyire a Canva képszerkesztőben szoktam 

ezeket is elkészíteni. 

852.  Felkapott szállóige, hogy a negatív reklám 

is reklám. Én nem értek egyet ezzel. Nem 

feltétlen előny, hogy beszélnek rólunk, ha 

közben rossz véleménnyel vannak rólunk, 

rossz színben vagyunk feltüntetve. Ha negatív 

kritikát, lehúzó véleményt kapunk a posztunk 

alá, mérlegeljük alaposan! Ha normális, 

udvarias a stílus, mindenképp reagáljunk rá! 

Ha nem értünk vele egyet, akkor is köszönjük 

meg. Ha ráadásképp jogos kritikát 

fogalmaznak meg, kezeljük azt! Ismerjük el a 

https://imgflip.com/memegenerator
https://www.canva.com/
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vevő igazát, javítsuk a hibánkat, kárpótoljuk 

bőkezűen. Ha valaki dicsérő szavakat hagy a 

poszt alatt, köszönjük meg. 

853.  Ha valaki nyomdafestéket nem tűrő 

stílusban nyilvánul meg a posztjaid alatt, nem 

vagy köteles tűrni. Minden jogod megvan 

törölni vagy eleve ki sem engedni azt. 

Felesleges vitába szállni az ilyennel, mert nem 

egy szinten kommunikáltok és csak lehúzna 

magához.  

854.  Az elköteleződés eléréséhez tekints 

közösségként a követőidre. A közösség, a 

család, a  klub vonzereje az érzés, hogy 

tartoznak valahová. Különlegesnek érzik 

magukat, amiért tagok, valami nagyobb 

dolognak a részei lehetnek. Ennek eléréséhez 

az egyik legjobb eszköz, ha külön nevet adsz 

nekik. A popsztárok közül például Lady Gaga 

csinálja ezt remekül, ő kis szörnyeknek (little 
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monsters) hívja a követőit. Egy idő után a 

közösség tagjai is így fogják magukat, egymást 

hívni. Ezzel pedig megteremtődik a közösségi 

identitás, a bennfentesség, a valahová tartozás 

érzése. Aki benne van, jól érzi magát, aki pedig 

még kívül van, az be akar majd kerülni. 

855.  Ha ez messze áll tőled vagy nem illik az 

üzletedhez, hasonló hatást érhetsz el egy 

sokszor, visszatérően használt szlogennel, 

szókapcsolattal, máshol nem használt 

kifejezéssel is. 

856.  Ha valaki kommentel egy posztod alá, ne 

elégedj meg azzal, hogy megköszönöd, hogy 

csak válaszolsz neki. Kérdezz is vissza, 

kezdeményezz beszélgetést. Ezzel további 

hozzászólásokat generálhatunk - azaz nő az 

aktivitás -, másrészt ez a követő valószínűleg 

később is szívesen fog hozzászólni, hisz 

pozitív megerősítést kapott tőlünk, hogy 
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számít a véleménye, érdekel minket, hogy mit 

gondol. 

857.  Ha van olyan követőd, aki rendszeresen, 

lelkesen, tartalmasan kommentel, szól hozzá a 

tartalmaidhoz, osztja meg azokat - ezáltal 

segítve az aktivitás, elérés növelésében téged -

, lepd meg teljesen váratlanul egy ajándékkal! 

Erről külön posztban emlékezz is meg, írd 

meg, hogy azért kapja, amiért ilyen aktív és 

lelkes! Ezzel két legyet üthetsz egy csapásra: 

Az ő lelkesedését, elköteleződését is erősen 

növeled, másrészt a többieknek is nagyobb 

kedvet csinálsz ahhoz, hogy ők is ezt tegyék. 
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Extra tippek II. - Konkrét ötletek 

konkrét vállalkozástípusokra 

 
Az utolsó fejezetben a fenti ötletek alapján, 

illetve kiegészítve azokat megnéztem néhány 

konkrét vállalkozástípust, hogy az ő esetükben 

miről lehet posztolni. Igyekeztem a legjellemzőbb 

iparágak közül választani. Ha megtalálod köztük 

a sajátodat is, máris gazdagodsz pár konkrét 

ötlettel is. 

 

858.  Ha köthető hozzád egészségügyi, orvosi 

téma: Mi történik az orvosnál bizonyos 

esetekben? Például állapotosságnál milyen 

vizsgálatokra küldik?  

859.  Fülfájós gyerekkel milyen orvoshoz 

érdemes fordulni?  

860.  Milyen egy “menedzserszűrés”? Miből áll? 
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861.  Mindazokat az általánosnak tűnő 

kérdéseket válaszold meg a cikkeidben, 

amelyek foglalkoztatják az embereket, és nem 

feltétlenül tudják rá csípőből a válaszokat. 

 

862.  Ha ügyvéd, jogász vagy, bár a kamara 

erősen korlátozza a lehetőségeket, teljesen a te 

kezed sincsen megkötve. Az emberek sokszor 

azért nem fordulnak ügyvédhez, mert 

drágának, számukra megfizethetetlennek 

gondolják. Sokan meglepődnek, hogy ez nem 

is feltétlenül igaz. Érdemes az ezzel 

kapcsolatos tabukat döngetni. 

863.  Mutasd meg a jótét lélek oldalad is. Ha 

vállalsz pro bono ügyeket, írj ezekről is. 

 

864.  Ha ingatlannal, ingatlanjoggal foglalkozol, 

van ezzel a névvel (ingatlanjog) csoport is a 
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nagy kék testvér oldalán. Ott rengeteg kérdést 

találsz, ami foglalkoztatja az embereket. 

Megannyi cikk forrása. 

 

865.  Ha könyveléssel foglalkozol, mindenképp 

szánj egy egész cikksorozatot a könyvelési 

alapfogalmaknak, mivel ez sokaknak 

homályos terület. 

866.  Mi a könyvelő feladata és mi nem az ő 

feladata? 

867.  3 dolog, amit mindenképp kérdezz meg a 

leendő könyvelődtől. 

868.  Hogyan működik az útnyilvántartás? 

869.  Mit csinál egy könyvelő? Cikksorozatnak 

ideális. 

870.  Szüksége van könyvelőre egy KATÁ-s 

vállalkozónak? 

871.  Online számlázóprogramok 

összehasonlítása. 
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872.  Hogyan működik az önellenőrzés? 

873.  Hogyan lehetsz egyéni vállalkozó? 

874.  Egyéni vállalkozó, bt., kft.? Kinek melyik 

jó? Mikortól éri meg egyikről a másikra 

váltani? 

 

875.  Grafikai cég esetében például írhatsz arról, 

hogy hogyan készül a névjegy,  

876.  ...a poszter,  

877.  ...a szórólap,  

878.  ...a könyv,  

879.  ...a szakdolgozatok kötése. 

880.  Referenciákról.  

881.  Milyen munkáid voltak/vannak?  

882.  Egy-egy komolyabb munka bemutatása. 

883.  Segédletgyűjtemény, egy sorozat, hogy 

hogyan készítheti el saját magának, de ha nem 

akar vele szórakozni, akkor akár 1-2 óra alatt a 
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kezében foghatja a kész kártyákat, ha hívja a 

céged.  

884.  Apropó névjegy: Névjegy vagy névkártya 

helyesen. A névjegykártya helytelen. Olvass 

utána, miért. Edukálhatod vele egy cikk erejéig 

te is a követőid. 

 

885.  Nyomda esetében írhatsz a nyomdai 

eszközökről, folyamatokról egy sorozatot. 

Kívülállók számára ez egy ismeretlen, ám 

izgalmas, érdekes téma lehet.  

886.  Milyen problémákkal néztetek eddig 

szembe, mi lett a megoldás? 

887.  Mekkora volt az eddigi legnagyobb 

megrendelés és mikorra teljesítettetek egy 

ekkora rendelést? 

888.  Fényképek a nyomdáról. 

889.  Életképek, helyzetek.  

890.  Megrendelők, referenciák,  
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891.  Elkészült anyagok, azokkal pózolás (pl. 

amikor egy író átveszi a kész könyveit). 

 

892.  Honlapkészítőként írj arról, milyen 

technológiával dolgozol? (Wordpress, egyedi 

fejlesztés, egyéb.) 

893.  Miért egyedi fejlesztés, miért ne 

Wordpress? Vagy fordítva, attól függően, te 

melyikre esküszöl. 

894.  Előnyei, hátrányai a két típusnak a 

felhasználó, a honlaptulajdonos oldaláról 

nézve. 

895.  Mennyi idő alatt készül el egy honlap? 

896.  Mennyibe kerül egy honlap? 

897.  Mennyibe kerül egy weboldal fenntartása? 

Mikkel számoljon a leendő honlaptulajdonos? 

898.  Hogyan néz ki egy jó brief, azaz mit kérsz 

a megrendelőtől, milyen adatokat, 
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információkat szedjen össze neked a 

megrendeléshez? 

899.  Milyen egy jó weboldal? 

900.  Weboldal vagy webshop? Melyik esetben 

melyikre van szüksége a megrendelőnek? 

901.  Bérelhető webshop vagy saját webshop? 

Érvek, ellenérvek. 

902.  Mi a különbség a weboldal és a landing 

page között? 

903.  Fogalomgyűjtemény. Itt különösen fontos, 

hisz valószínűleg nagyon nem egy nyelvet 

beszélsz a kliensekkel. 

904.  Reszponzív, mobilbarát kifejezés jelentése. 

905.  Stockfotók, ingyenes, felhasználható képek 

lelőhelyei. 

906.  Legjobb bővítmények. 

 

907.  Ha marketinggel, szövegírással, SEO-val 

foglalkozol, a blogírás fontosságát úgysem 
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hagyhatod ki. Segíts az olvasóidnak abban, 

hogy hogyan időzítsék a blogbejegyzéseiket a 

WordPressben? 

908.  Hogyan kezdjen el blogolni? 

909.  Hogyan fog pénzt keresni a blogjával? 

910.  “Hogyan gépelj gyorsabban?” 

911.  Minden, amit tudni kell egy webáruháznak 

a keresőoptimalizálásról. 

912.  Kevesen tudják, hogy a 

keresőoptimalizálás különböző területekből 

áll. Edukáld őket, mondd el, hogy mi a 

különbség technikai és tartalmi 

keresőoptimalizálás között, mi az linképítés 

stb.. 

 

913.  Ha író, költő vagy, az egyik 

legkézenfekvőbb posztlehetőség, hogy 

részleteket teszel közzé a művedből. 
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914.  Ha nyomtatásban is megjelent már a 

műved, ezt megteheted fotón is, kiemelve egy 

érdekes bekezdést belőle. 

915.  Mesélj arról az olvasóidnak, mi ihlet meg 

téged?  

916.  Mikor, milyen időpontban tudsz a 

legjobban írni? Mit gondolsz a tervezett 

írásról? Nálad működik, hogy előre megadott 

időpontban kell leülnöd írni? 

917.  Volt már olyan, hogy teljesen becsődöltél, 

egyszerűen nem ment az írás? Mesélj erről is, 

mutasd meg az esendőséged is! 

918.  Hogyan dolgozol? Hol, milyen 

körülmények között? Elmész egy kávéházba? 

Vagy otthon van egy sarkod erre? Fotót is 

tehetsz be róla. 

919.  Min dolgozol éppen? Közölhetsz 

részleteket belőle. 
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920.  Mutasd be a borítóterveket, szavaztasd meg 

a közönségeddel, melyik tetszik nekik a 

legjobban! 

921.  Ha megjelent egy kritika a művedről, oszd 

meg! 

922.  Kivel szoktad elolvastatni megjelenés előtt 

az írásaid? Kit avatsz a bizalmadba? 

923.  Ha könyvesboltban jársz, jelentkezz be, 

tegyél fel egy szelfit, mutasd meg, milyen 

könyvekkel szemeztél, miért, esetleg miket 

vettél. 

 

924.  Ha filmekkel, mozikkal foglalkozol, az 

aktuális filmek folyamatos anyagot 

szolgáltatnak neked. Trélerek, 

925.  ...bemutatók időpontjai a különböző 

városokban, 

926.  bejelentkezés a moziból, hogy izgatottan 

várjátok a filmet. 
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927.  Amikor kijöttök, az első sokkoló 

gondolatok spoilerezések nélkül. 

928.  Aztán pedig egy cikk az átélt élményről, 

kritika, hogy másoknak is megéri-e megnézni. 

929.  De emellett írhatsz például arról, hogy mit 

jelentenek a korhatárkarikák? Mik alapján 

sorolnak be egy filmet? Kik döntenek róla?  

930.  Szinten folyamatosan visszatérő témák 

számodra a díjátadók. Oscar, Golden Globe, 

Cannes, Berlin, Velence… Ezek története, 

hagyománya, hogyan zajlanak. 

931.  Melyik filmek, szereplők esélyesek? 

Találgatások. 

932.  Közvetítés vagy összefoglaló a 

díjazottakról. 

933.  A nyertesekről külön portrék, mikben 

szerepeltek korábban, milyen eredményeket, 

díjakat értek el eddig, milyen a családi 

hátterük. 



179 
 

934.  Milyen filmek várhatóak a következő egy 

hétben, egy hónapban, negyedévben, évben. 

 

935.  Ha vendégházat üzemeltetsz, akkor írhatsz 

a környéked idegenforgalmáról egy 

cikksorozatot, amiben sorra veheted az ott lévő 

éttermeket, kávézókat, 

936.  ...szórakozási lehetőségeket,  

937.  ...turistalátványosságokat, 

938.  ...belépőket és árakat,  

939.  ...mit ajánlasz, miért stb.. 

940.  Lánykérési helyszínek a környéken. 

941.  X+1 tipp a romantikus lánykéréshez. 

 

942.  Ha vendéglátással, főzéssel, háztartással 

foglalkozik a vállalkozásod, akkor a magától 

értetődő recepthalmokon kívül írhatsz arról is, 

hogy 
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943.  …mi a nap/hét/hónap receptje. 

944.  „Minden, amit tudnod kell a 

kenyérsütésről” 

945.  “Hogyan tudod változatossá tenni a reggeli 

zabkásádat?” 

946.  Beszerzési lista a karácsonyi/húsvéti sütés-

főzéshez. 

947.  Hogyan terítsünk a családnak és hogyan 

egy nagyobb társaságnak? 

948.  Milyen az igazán elegáns térítés? Minek hol 

van a helye, mit milyen sorrendben 

használunk? 

949.  A gyors takarítás trükkjei. 

 

950.  Ha egészséges táplálkozással, 

fogyókúrával, személyi edzéssel foglalkozol 

és például egy 30/60/90 napos diétát próbálsz 

épp ki magadon, akkor írhatsz egy-két hetente 
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összefoglaló bejegyzéseket a hatásokról, 

eredményekről, amiket tapasztalsz magadon. 

951.  Vagy akár napi szinten is posztolhatsz róla, 

az adott nap ételeivel, receptjeivel. 

952.  Írj egy listát a kedvenc ételeiddel! 

953.  Írd össze a kedvenc vasárnapi menüdet! 

Recepteket is mellékelj! 

954.  Mutass be főzőműsorokat, amikből te is 

sokat tanultál. 

955.  Minden egyes sporteszközről, amit 

javasolsz vagy amit te magad is használsz. 

956.  Mire kell figyelni ezek vásárlásakor? 

957.  “Hogyan készülj fel a maratonra?” 

958.  “A hét/hónap legjobb futócipője” 

959.  Mit csinál egy olimpikon a verseny előtti 15 

percben? 

960.  “Kreatív ötletek, hogyan tudod feldobni a 

hátedzésed” 
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961.  Ha szépségápolással, divattal foglalkozol, 

tesztelj termékeket! Ahány termék, annyi 

posztlehetőség. 

962.  Írd le a saját, bevált bőrápolási rutinod! 

963.  Írd le a hajápolási rutinod! 

964.  Mesélj arról, mik azok, amiket napközben 

is magaddal viszel a szépségápolási termékek 

közül, hogy mindig kéznél legyenek! 

965.  Mutass frizurákat, amiket a reggeli 

kapkodásban is könnyen és gyorsan el lehet 

készíteni! “5 frizura, ami reggel is megvan 5 

perc alatt.” 

966.  Meséld el a kedvenc divatikonod 

élettörténetét, mutasd be legnevesebb 

alkotásait! 

967.  Mesélj a régmúlt divatjáról! Hány réteg 

ruhát hordtak a nők, milyen alsóneműk voltak 

akkoriban, meddig tartott egy öltözködés? 
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968.  Mutass be egy-egy cikkben komplett 

outfitteket! Miért azokat válogattad össze, 

miért illenek össze, egy-egy darabot mivel 

lehet esetleg helyettesíteni még? 

969.  “Ez lesz jövőre a cipődivat… Imádod vagy 

utálod?” 

 

970.  Ha baba-mama témakörben dolgozol, nincs 

egyszerű dolgot, hisz egy borzasztó telített 

területen kell magadra felhívni a figyelmet. 

Ugyanakkor maga a téma mégis hálás, hisz itt 

mesélhetsz magadról, mint szülőről, 

971.  ...a gyermekeidről, 

972.  ...a gyermeknevelésről. 

973.  Te személy szerint milyen nehézségekkel 

szembesültél eddig, mint szülő? 

974.  Hogyan hat a szülőség a házasságodra, 

párkapcsolatodra? 
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975.  Hogyan csináltok mégis időt magatoknak a 

pároddal? 

976.  Na és magadnak énidőt? 

977.  Miért lettél anyaként, apaként mégis 

vállalkozó? 

978.  Milyen anyagokkal dolgozol? 

979.  Milyenekkel nem és azokkal miért nem? 

(Allergének, rossz hatásfok, tisztíthatóság.) 

980.  Miben vagy más, mint a sok ezer másik 

baba-mama vállalkozás? 

981.  Miért jobbak a termékeid, mint a 

tradicionálisak vagy amik a hipermarketekben 

kaphatóak? 

982.  Életszerű, életszagú helyzetek a babával, 

gyermekkel, amiben jól jönnek a termékeid. 

983.  7 nélkülözhetetlen applikáció 

várandósoknak/kismamáknak/kisgyerekes 

szülőknek. 
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984.  Ha fuvarozó, csomagküldő céged van, írj 

arról, hogy honnan ismerhető meg egy jó 

fuvarozó/csomagküldő cég?  

985.  Milyen nehézségeid voltak/vannak, hogy 

hidaltad át? 

986.  Vicces történetek fuvarokról, név nélkül 

vagy akár névvel. 

987.  De írhatsz arról is, hogyan zajlik egy 

fuvarozás, mi történik veled egy nap. 

 

988.  Autószerelőként írhatsz egy sorozatot a 

leggyakoribb hibákról. 

989.  Hogyan kell izzót cserélni? Milyen izzót 

érdemes venni? Mik a szabályozások ezzel 

kapcsolatban? 

990.  Mit tehetünk, ha valahol valamilyen 

probléma ér minket az autóval. Ez utóbbi 

különösen akkor hasznos, ha autómentőt is 

üzemeltet a céged.  
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991.  Mi alapján válasszunk autószervizt? 

992.  Mire figyeljünk, ha szervizbe visszük az 

autót? Bizalomnövelőnek jól jön, ha megírsz 

egy ilyen cikket és a végére odaírod, hogy 

nálad így mennek a dolgok, így jó kezekben 

van az autója. 

 

993.  Ha festőként, festéküzletként szeretnél 

kommunikálni, érdemes írnod a színekről, 

árnyalataikról, fantázianevekről, hogy meg 

tudják különböztetni őket az olvasók. 

994.  A színek hatásairól az emberre. Milyen 

szobában milyen színt érdemes használni? 

995.  Miért zöldek az egészségügyi intézmények 

termei? 

996.  Ecsettípusok. Melyiket mikor, milyen 

felületen érdemes használni? 

997.  Festési technikák. Akár mindegyikről 

külön cikk. 
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998.  Tippek, ötletek rengeteg képpel mások 

hogyan, milyen mintával festették ki a 

lakásukat. 

999.  Interjú egy lakberendezővel, tippek tőle a 

színválasztást illetően. 

1000.  Ha már lehet sejteni a jövő év trendi színeit, 

írj róluk előre. 

1001.  Megkezdve az új évet, írj az adott év 

trendszíneiről. 
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1001 ötlet, amit újra és újra átnézhetsz, 

kijegyzetelhetsz, összeírhatod belőle a saját 

blogcímeid, poszttémáid, vázlataid. Ezek alapján 

pedig több ezer posztot tudsz írni. Ha valahol 

mégis elakadsz, úgy érzed, szívesebben kiadnád 

ezt inkább másnak vagy egyszerűen csak nem 

szeretnéd ezzel tölteni az idődet, akkor keress meg 

bátran! Vállalom blogcikkek és közösségi média 

felületek tartalommal való ellátását is.  

 

Írj e-mailt az info@alfaugynokseg.hu e-mail 

címre, vagy keress meg az Alfa Ügynökség 

Facebook-oldalán üzenetben! 

 

Ha pedig szeretnéd frissen tartani a tudásod, 

időnként jól jönnek a friss ötletek, löketek, akkor 

kövesd az Alfa Ügynökség Facebook-oldalát és 

olvasd rendszeresen az Alfa Ügynökség blogját 

is! 

mailto:info@alfaugynokseg.hu
https://www.facebook.com/AlfaUgynokseg
https://www.facebook.com/AlfaUgynokseg
https://www.facebook.com/AlfaUgynokseg
http://alfaugynokseg.hu/blog
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Hasznos linkek 
 

Alfa Ügynökség 

https://alfaugynokseg.hu 

 

Blog.hu 

https://blog.hu/ 

 

Blogger.hu 

http://blogger.hu/ 

 

Canva – Képszerkesztő gyönyörű sablonokkal 

http://canva.com 

 

Citatum – Idézetek forrása 

https://citatum.hu 

Gyakori kérdések 

https://www.gyakorikerdesek.hu/ 

 

https://alfaugynokseg.hu/
https://blog.hu/
http://blogger.hu/
http://canva.com/
https://citatum.hu/
https://www.gyakorikerdesek.hu/
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Google AdSense 

https://www.google.com/adsense/start/ 

 

Google Alerts 

https://www.google.hu/alerts 

 

Idézetek neked 

https://idezetekneked.hu/ 

 

Infogram – Infografikák szerkesztéséhez 

https://infogram.com/ 

 

Organikon.hu - Vállalkozásfejlesztés 

https://organikon.hu 

 

MTA helyesírási tanácsadó portálja 

https://helyesiras.mta.hu/helyesiras 

 

 

https://www.google.com/adsense/start/
https://www.google.hu/alerts
https://idezetekneked.hu/
https://infogram.com/
https://organikon.hu/
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras
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NetLektor - lektorálás, helyesírás javítása 

https://netlektor.hu 

 

Pexels – Ingyenes stockfotók 

https://pexels.com 

 

Pinterest 

https://pinterest.com 

 

Pixabay – Ingyenes stockfotók 

https://pixabay.com/hu/ 

 

Meme Generator 

https://imgflip.com/memegenerator 

 

Ubersuggest 

https://neilpatel.com/ubersuggest/ 

 

 

https://netlektor.hu/
https://pexels.com/
https://pinterest.com/
https://pixabay.com/hu/
https://imgflip.com/memegenerator
https://neilpatel.com/ubersuggest/
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Vállalkozói tippek 

https://vallalkozzotthon.hu/ 

 

Világnapok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Világnapok_és_ne

mzetközi_akciónapok_listája 

 

Wikipedia 

https://hu.wikipedia.org 

https://vallalkozzotthon.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/

