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Felejtsd el amit a 
márkaépítésről tudsz!











Gondold át a 
saját márkád, 
hol tartasz?

































CÉL:
A fejekben felépíteni 

a márkád.



“Ha meg tudod 
álmodni, meg is tudod 

valósítani” Walt Disney

Egyedül az ember 
képes egy álmot átadni.



A márkaépítés 
5 alappillére
(saját brandszer)



alapelvek
ügyek

küldetés, 
vízió

vállald 
fel!

Alappillér 1. 
Márkaháttér

márka-
szemlélet

személyes
miértek

légy 
lelkes!



logó,
arculat Arculati 

Kézikönyv
vizuális 
feeling

fotók, 
videók

Alappillér 2. 
Márka látványvilág



80%
a színek 

alapján ismeri 
fel a márkát

Foglald le a 
saját színeid!

Cél: Felismerhetőség

logó,
arculat fotók, 

videók



Alappillér 3.
Márkakommunikáció
csatornák 

online, 
offline

témák
események

párbeszéd
közösség saját 

fogalmak



Alappillér 4. 
Márkapercepció

munkaadói 
márka

szakértői 
márka



Alappillér 5. 
Márkaélmény

váratlan 
kedvesség

meglepő 
ajándék

szokatlan 
termék-
jellemző



2019
#BRANDkommunikáció

#BRANDközösség



1.
#BRANDkommunikáció

2019



MOTTÓ

Miről beszélgessek 
egy arctalan céggel?



Ha nincs időd 
kommunikálni, 

akkor nem 
vállalkozó 

vagy, hanem 
művész.



Vágyak, nehézségek
“szakértőt 
lássanak 
bennem”

“többet kellene 
kommunikálnom”

“vásároljanak”
“stratégia

mi működik, 
mi nem”



SZEMÉLYESSÉG
"Személyemhez tudjanak kapcsolódni a 

megrendelőim. Az árkérdés legyen 
"mellékes"".























STRATÉGIA
“kommunikációs 

honnanhova”



#indokolatlanmacskáskép



bástyaposztok
tervezhető 
tartalom

spontán 
aktualitások

dokumentálás



Alapanyagok összeírása
○ mi a helyzet, őszintén?
○ hol tartasz most és mi a cél?
○ miből van eleged?
○ mit imádsz csinálni?
○ sikereid/kudarcaid az elmúlt hónapokból
○ emberek akiknek sokat köszönhetsz
○ emberek akik sokat köszönhetnek neked



bástyaposztok

• így csinálom, mert… (erőfeszítés)
• abban hiszek, hogy…
• #brandes bemutatkozás
• (saját) ügy
• markáns vélemény
• ezt csinálom valójában
• “elegem van” poszt



bástyaposztok

• A (márkád) arról szól, hogy...
• A munkámmal azt szeretném megmutatni, hogy...

(így is lehet, máshogy is működik, ezt lehet elérni, 
lerombolni egy mítoszt, alapelvet, feltételezést)

• A (márkád) azt a szemléletet képviseli, mi szerint...
• A (márkád) célja, hogy elérje azt, hogy az emberek...















308 lájk
25 hozzászólás



tervezhető 
tartalom

• saját #brandes napok, hetek, események
• rendezvények
• termékbevezetés
• kampányok
• ünnepnapok
• évfordulók



10.579
megosztás







LINK: https://www.facebook.com/feliciamegirja/photos/a.1931324070278646/2200970626647321/?type=3&permPage=1

https://www.facebook.com/feliciamegirja/photos/a.1931324070278646/2200970626647321/?type=3&permPage=1










Csiribí-csiribá itt vagyok🙈🤓
Sok szeretettel mutatom be az új 
kicsikémet! 🤓
Amit tudni kell róla: ...



És ami talán a legfontosabb 
tulajdonsága... ez tényleg limitált 
lesz.. de nem kicsit, hanem 
nagyon... január végéig 
rendelhető.. utána game over💥
Ára 15.000 HUF



Szívesen fogadom a 
véleményeteket, a negatívakat 
majd max törlöm🤓🙈
Hmmm? Tetszik? Vagy kezdjek el 
lassan másik munka után nézni? 🤓
Puszi-pacsi
artmami – izgatott.



246 katt.
20 vásárlás
300.000 Ft



spontán 
aktualitások

• friss sztori
• elgondolkodtam…
• azt olvastam, hogy…
• szembejött velem…
• kíváncsi vagyok, hogy…
• kérdés…
• lájtos tartalmak (macskás-kecskés)





















LINK: https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/

https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/


LINK: https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/

https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/


LINK: https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/

https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/


LINK: https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/

https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/


LINK: https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/

https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/permalink/2335773820040196/




LINK: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2409701899041142&set=gm.2371299113154333&type=3&permPage=1&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2409701899041142&set=gm.2371299113154333&type=3&permPage=1&ifg=1


LINK: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2409701899041142&set=gm.2371299113154333&type=3&permPage=1&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2409701899041142&set=gm.2371299113154333&type=3&permPage=1&ifg=1


66 lájk, 23 komment
16 vásárlás, 95.840 Ft



2.
#BRANDközösség

2019



Miért kell a 
közösség?



A történelem egyik 
legmagányosabb 

társadalmában élünk.





Facebook-oldal
Facebook-csoport



Kisvállalkozók: 
nem vagytok egyedül!



Közösség
=

kávézó





TRENDEK





közösség
VS

lista



“A közösség él,
a lista pedig egy 
adathalmaz :)”



Mi a közösség?

tagok ismerik 
egymást

többirányú 
kapcsolat

közös 
érdeklődés

érzelmek, 
támogató közeg



Ha nincs saját 
kávézód, legyél 

törzsvendég



















47 komment



24 új ajánlás



Offline
közösség



















Mészáros Róbert
márkaépítő, tanácsadó

Köszönöm!



Ha ezt látod, dobj rám egy üzenetet Messengeren, írd a kódot:

#brandesleszek

TITKOS DIA


