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Egy kis statisztika

-Az Instagramon szereplő képek 23 százalékkal nagyobb aktivitást 
váltanak ki, mint a Facebookon megjelenők. 
- A vállalkozói Instagram oldalak 10-szeres aktivitási aránnyal 
találkozhatnak, vagyis 10-szer több itt a lájk hozzászólás, mint 
Facebookon. Tehát nem csak több felhasználót tudunk Instagra-
mon cselekvésre sarkallni, hanem sokkal aktívabban is az Instag-
ram-követők.

- Naponta 400 millió felhasználó nézi a Történeteket az Instag-
ramon. Vagyis csaknem olyan gyakran rájuk pillantanak, ahogy a 
feedjükre. Ez azt jelenti, hogy érdemes használni ezt a csatornát is 
a kommunikációra.
- A felhasználók 30 százaléka vásárolt már olyan terméket, amit az 
Instagramon fedezett fel. 

- Az Instagram-hirdetések drágábbak, mint a Facebook-hirde-
tések. Sokan pont azért nem szeretnek az Instagramon hirdetni, 
mert drágább. Ugyanakkor az elköteleződési arány is jobb. 
- A videók háromszor több kommentet kapnak, mint a fotók. 
Vagyis, ha még nem használsz videókat az Instagramon, akkor 
érdemes elgondolkodnod rajta.
-A hashtagek 70 százalékkal segítik növelni a vállalkozások a már-
kaismertségét, valamint követni a felhasználók által generált tar-
talmakat.
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Milyen egy jó pOsztkép?
- Legjobb az olyan kép amin egy személy szerepel. 
pszichológiailag az ilyen képeket állítanak meg bennünket jobban a 
görgetésben, egy másik személy tekintete. 
- Az én -márkád építéséhez használd a saját fotóidat!
- Ha stock fotóknál  ügyelj arra, hogy természetes kép legyen!
- pl: Ha a téma a boldogság akkor boldog gyerekeket ábrázolj!
- Éles képeket használj!
Nagy hibának számít az Instagramon a homályos kép, mert képeid-
del, videóiddal találkoznak először a látogatóid és csak ezután tudják 
elolvasni a képaláírást. 
- Élénk színeket használj!
Élénk szinek jobban felkeltik a figyelmet, természetesen túlzásba sem 
szabad esni, mert a nagyon élénk színek nem keltenek természetes 
hatást, és azzal csak elüldözöd az olvasóid. 
- Legnagyobb kép magasságot használd!
A legnagyobb képmagasság amit képszerkesztő programmal, be is 
tudsz állítani 1360 pixel. Azért ajánlott ez a méret mert így jelenik 
meg a fotód, vagy a képed a telefon kijelzőjének teljes magasságá-
ban, és egy nagyobb kép látványosabb. 
- Használj saját vízjelet!
A görgetés közben képeket nézzük, és a posztoló nevét kevesebben 
nézik meg a képek felett. 
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Ezért, hogy minden követőd tudja, hogy tőled látta a posztot, 
helyezd el a képeid valamelyik sarkába a felhasználó neved, vagy 
a logód. 

- A legjobb fotók azok, amin az 
ember nincsen túl távol a kamerától. 
A legjobb, ha az egész alakja látszik,
vagy derékig van fotózva a személy, 
fél alakos kép. 
- Termékfotóknál ügyelj, hogy ne 
vetítsen árnyékot!
Termékedet világítsd meg kis lámpával 
több irányból. 
- Egy kép helyett képlapozós posztot 
készíts!
Képlapozós posztok előnye, hogy a 
képaláíráshoz képest könnyebben, 
gyorsabban fogyasztható a tartalmad, 
mert egy lapozós posztban 3-4 mondatra tördeled a szöveged 
egy képen, és ikonokkal, képekkel tudod segíteni a megértést a 
posztodban.
- A poszt képeden mindig szerepeljen egy címsor!
A képen is láthatod, hogy egy kíváncsiságot felkeltő címsort írtam.
A figyelmet a kép ragadja meg, a poszt elolvasására pedig a 
címsor ösztönzi az olvasót. 
Mutatok példákat, hogy milyen a jó címsor. 
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Akkor lehetsz csak sikeres ha 5-10 ezer követőd van?
Nem is a követőszám mondja meg, hogy te sikeres leszel-e az 
Instagramon vagy sem, hanem az, hogy adnak-e a véleményedre, 
vagy sem. Ha folyamatosan kommunikálsz a követőidhez, és őket 
is rábírod, hogy valamilyen formában kommunikáljanak
hozzád, akkor előbb-utóbb adni fognak a véleményedre.

És ha eléred, hogy adjanak a véleményedre, akkor már azt is el 
tudod érni, hogy vásároljanak tőled, vagy megvegyék az általad 
ajánlott terméket/szolgáltatást. És ez a cél, hogy egy olyan sze-
mély legyél, aki nagy befolyással bír a közönségére.

Mesélj történeteket!
Minél lebilincselőbb a történeted, annál kevésbé érzik azt a kö-
vetőid, hogy el akarsz adni nekik valamit. A történeteknek kap-
csolódniuk kell a márkádhoz, ahogy a látogatóid igényeihez is. 
Így lesz jelentése a tartalmadnak és tudnak kapcsolódni hozzá az 
emberek. A történetnek, amelyet elmondasz, nagy szerepe van 
abban, hogy kialakítsd a márkahűséget. 

Írj a vállalkozásod indulásáról történetet. Írj a vállalkozásod fejlő-
déséről. Írj a céljaidról és, hogy hogyan akarod ezeket megvaló-
sítani. Írj a saját értékeidről, hogy miket tartasz fontosnak a szak-
mádban, és milyen trendeknek, manipulatív dolgoknak mondasz 
nemet. Írj arról, hogy mivel fejleszted magad. Olvasol, sportolsz,
szakmai tanfolyamokra jársz, táncolni tanulsz, imádod a színházat.
Ezeket mind írd le! Minden pozitív szokásod, tulajdonságod épí-
ti a márkád. És ez mellett írhatsz arról is, hogy hogyan szoktál le 
valamilyen negatív szokásról.
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Ha egy jól felépített közösséged van, hidd el, maguktól is
vásárolni fognak. Ezt ki tudod alakítani úgy, hogy értéket
adsz nekik minden egyes nap. Hiteles vagy, 
tehát soha nem hazudsz az Instagramon.

Ha hiteles vagy, pozitív, és megbíznak benned, akkor bátran tu-
dod nekik ajánlani a termékedet/szolgáltatásodat, és akkor 
meg fogják vásárolni tőled.

Az új követőkre írj rá, és adj nekik egy ingyenes ebook-ot, vagy 
videót. Írj nekik valami hasonlót:

Köszönöm, hogy követsz! 
Engedd meg, hogy bemutatkozzam, András vagyok. Instagram 
marketinggel foglalkozok. A célom, hogy vállalkozóknak  segítsek 
az instagramon a márkájukat építeni. A munkásságom bepillantá-
sához, szeretnékneked küldeni, egy ingyenes ebook-ot ami segít 
neked abban, hogy hogyan kezd el az instagramon, kiépíteni az 
énmárkád. Elfogadod tőlem ezt a kis ajándékot? 
További szép napot kívánok: András

Egy ilyen üzenettel már is eltud indulni egy szimpátia, és mivel 
értéket adtál neki, kiépítetted a bizalmat megmutattad a szakér-
telmed, és a  következő lépésben már könnyebben tudsz értékesí-
teni, eladni. 
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Amikre figyelj, ha képlapOzós 
pOsztOt készítesz!

Ne pakold tele a poszt képet ikonokkal, 
szövegekkel. Csak a lényeget írd ki.
A túl sok ikon, díszítés, túlságosan részletes 
kép a letisztultságot, az egyszerűséget 
rombolja le. 
Ne használj túl sok színt, 2-3 színnel is 
nagyon szép designt lehet készíteni.
Ha nem jól párosítod a szineket akkor 
csicsás,igénytelen kinézete lesz a 
szerkesztett képeknek.
Ne írj túl sok szöveget a képre. 
Fogalmazz rövidebben a lényegről írj.
Hosszabb szövegeknek ott a kép aláírás. 
Egy képre max 3-4 mondatot írj.
Kivágott alakokat használj, vagy a 
háttéren legyen az alak.
Az első képnél látod, hogy hogyan néz ki 
ha egy háttérre teszed a képet.
A kép széleitől hagyj távolságot. 
Ne úgy csináld mint az első képen a címsornál látható.
Ugyanígy hagyj kép és szöveg között is távolságot.
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4 féle  pOszt stratégia van és ezeket 
kell váltOgatnOd!

Követő szerző poszt típusok.
Ezekről írtam már a 43. oldalon ezért csak felsorolás szerűen írok 
itt erről, és majd lapozz vissza ezért.
- Nyereményjátékok
- Kihívás
- Előadás, webinárium hirdetése
- Csali termék hírdetése
- Iparággal kapcsolatos tippek

Bizalom építőposzt típusok.
Iparággal kapcsolatos tippek amik a pozicionálásod mutatja be, 
hogy te hogyan csinálod másképp, vagy hogyan kínálod másképp
mint a versenytársaid. Pl: Egy problémára megoldást nyújtasz, 
tippeket adsz és egy saját, vagy ügyfeled, vásárlód sztoriját 
meséled el. 

Statisztikát az iparágadról.
Egy olyan statisztika kell ami által érezze a követőd, hogy jobban 
foglalkoznia kell a témával.
pl itt az e-bookban az első statisztika. 
Az Instagramon szereplő képek 23 százalékkal nagyobb aktivitást
váltanak ki, mint a Facebookon megjelenők. Ez azt mutatja meg, 
hogy érdemes az instagramot használni mert a képes posztok 
jobban teljesítenek mint a facebookon. 
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Köszönöm a figyelmet!

Ez a könyvemnek csak egy részlete volt, pár tipp a könyvből.
A teljes könyv 163 oldalas amiben ezekről a témákról és a tar-
talomjegyzékben szereplő témákról írok részletesebben. 

Ha tetszett ez a rövid pdf, akkor ajánlom, hogy vásárold meg a 
teljes könyvet. 

Eredményes vállalkozás építést kívánok az Instagramon.
Üdvözlettel: András
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