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A tartalommarketing-stratégia fő célkitűzései a social
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olyan tartalom, amely támogatja az ügyfelet 
a vásárlási útja során, segít a 

döntéshozatalban, és választ ad az 
ügyfélcsoport kérdéseire.

tartalommarketing
A B2B ügyfelek 65%-a használ 
különböző tartalmakat a beszerzési 
döntés támogatására 65%
DEMAND GEN REPORT, 2018

A B2B ügyfelek 62%-a képes csak 
online tartalom alapján összeállítani 
egy beszállítói listát 62%
FORRESTER, 2017

Az ügyfelek 65%-a
3-7 különböző formátumú tartalmat 
fogyaszt, mielőtt kapcsolatba lépne 
az értékesítővel65%
FORRESTER, 2017

A tartalom elengedhetetlen a social selling 
tevékenységekhez és a márkaépítéshez. Néhány évvel 
ezelőttig az értékesítőknek nem kellett tartalmat 
használniuk az értékesítéshez. Mivel ma a vásárlási 
folyamat nagy része már az online értékesítővel történő 
kapcsolatfelvétel előtt lezajlik, a tartalom olyan, mintha 
a vásárlási folyamat üzemanyaga lenne. És mivel az 
ügyfelek „éhesek” a tartalomra, ez azt jelenti, hogy az 
értékesítők egy új és hatékony eszközzel bővítették az 
eszköztárukat.

az értékesítők 
tartalmat kínálnak az 

ügyfeleknek

értéket kínálnak az 
ügyfeleknek

A tartalmat kínáló értékesítők esetében az az alapelv, hogy az 
értékesítő neve és arca a tartalom szerzőjeként jelenjen meg. Ez 

segít a tanácsadói arculat kiépítésében.

értékesítés             marketing

Az ügyfelek eléréséhez szükséges tartalom helyes 
létrehozásának alapvető eleme az értékesítés és a 
marketing közös munkája. Az értékesítőknek eddig nem 
kellett tartalmat létrehozniuk ahhoz, hogy eladhassanak, 
ezért a marketing fontos szerepet játszik a social selling 
folyamatban.

az értékesítők és a 
szakértők értékes 

tartalmat nyújtanak

a marketing gondoskodik 
a végleges változatról és 

az internet 
követelményeihez igazítja 

azt

Pontosan ki a cég ideális ügyfele?

A cégen belül mely szereplők befolyásolják
 a döntéseket?

Hogyan oldja meg az ajánlatunk ezeket 
a problémákat, vagy hogyan segíti a célok 
elérését?
Milyen tartalom lehet vonzó ezeknek az
embereknek?

Mik ezeknek az embereknek a problémái, kihívásai
és céljai?

Felkészülés a közös tartalommarketing-stratégiára

Mi
 a probléma?

1 2 3

Ki fogja a legjobb 
munkát végezni?

Mi a megoldás 
a problémára?

A B2B vásárlási folyamat szakaszai



Az értékesítők a felkészülési szakaszban a tudás forrását jelentik
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az értékesítők állnak a legközelebb az ügyfelekhez,
ők ismerik legjobban a problémáikat és kihívásaikat,
tudják, hogy mely kérdéseket teszik fel leggyakrabban az 
ügyfelek.

A tartalommarketing-stratégia elkészítésekor érdemes 
figyelembe venni az értékesítő szemszögét:

Ezáltal az értékesítők az ügyfelekkel és tartalomigényeikkel 
kapcsolatos ismeretek egyik legértékesebb forrásai.

vonzó tartalmak megosztása LinkedInenminőségi tartalom 
biztosítása

a megfelelő időben
 

Megkönnyíti az értékesítők számára, hogy a lehető 
legkorábban bekapcsolódjanak a folyamatba

Az ügyfelektől származó információk felhasználása felkészülés során3

A stratégiakészítés során a vállalatok sok esetben az 
ügyfelek preferenciáira támaszkodnak. A kommunikációt 
és a célkitűzéseket e felfogás alapján alakítják ki. Az 
ügyféligények diagnosztizálásának leghatékonyabb 
módszere az, ha közvetlenül ha az értékesítő az ügyfelektől 
szerzi be a vonatkozó információkat, például 
ügyfélkutatást végez. Ez az ajánlathoz, a folyamathoz, és a 
tartalomgyártáshoz is hasznos információkat nyújt.

Fontos, hogy olyan ügyfelek körében folytassunk kutatást, 
akik megfelelnek a profilnak, vagy nemrégiben, például az 
elmúlt 12 hónapban úgy döntöttek, hogy a cégünktől 
vásárolnak. Érdemes azokat is megkérdezni, akik úgy 
döntöttek, hogy a versenytársaktól vásárolnak. Ezekben a 
beszélgetésekben hangzik el a legtöbb olyan információ, 
amelyek a stratégiához szükséges.

VÁSÁRLÁST 
KIVÁLTÓ OKOK

VÁSÁRLÁSI 
FOLYAMAT

VÁSÁRLÁS 
SORÁN A 

DÖNTÉSHOZÓK

DÖNTÉSI 
KRITÉRIUMOK

A BESZÁLLÍTÓVAL 
SZEMBENI 

ELVÁRÁSOK

1 2 3 4 5

Milyen információkat keresünk a kutatás során?

5 megnyert ügyfél az 
elején

5 elveszett ügyfél az 
elején
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Az ügyfélkutatásból, az értékesítőktől, valamint a 
cégnél meglévő tartalmakból származó adatok 

csoportosítása

a tartalommarketing-stratégia fő célja a cég 
szakértői arculatának kialakítása

cél

Tartalommarketing-stratégia a social sellingben

cég szakértői arculatának 
kialakítása

a munkavállalók szakértői 
megítélésnek kialakítása

1

2

3

4

5

Kulcsszavak meghatározása (mit 
keresnek az ügyfelek az interneten)

Tartalomformátumok meghatározása

Az ügyfelek céljainak és kihívásainak leírása

A megosztás gyakoriságának 
meghatározása

tartalmak megosztása közvetlenül
a LinkedInen

külső tartalom

belső tartalom
e-könyvek, blogcikkek, webinárok, podcastok, checklistek, 
esettanulmányok, YouTube videók

cikkek, jelentések, információk az iparági honlapokon

LinkedIn cikkek, bejegyzések, natív videók (rövid)

Tartalomformátumok

adott tartalom megosztása különböző 
formátumokban

tartalom 
újrahasznosítása

webinár cikk vagy e-book
cikk

1. bejegyzés

2.  bejegyzés

1. cikk

3. cikk
e-book

2. cikk



Az üzleti LinkedIn profil, a social selling támogatója
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Általános célok és szerepek az üzleti LinkedIn profil 
használatához

Az üzleti profil építése, követők 
számának növelése

Tartalommarketing-stratégia a social sellingben

online hitelesség

közösség építése a márka köré

cég szakértői arculatának kialakítása

Üzleti profil létrehozása és használata a social sellingben

Az üzleti profil a tartalom – az ügyfeleink számára értékes
tartalom – terjesztési csatornájaként működik

Törekedjünk arra, hogy a terméktartalom 20%, az 
ügyfeleket támogató tartalom pedig 80% körül legyen.

Jelenjen meg munkavállalói tartalom.

fizetett kampányok

meghívás követésre

organikus tevékenységek,
pl. bejegyzések

Az értékesítői cikkek 
elérésének növelése

social selling tevékenység 
elismerése

szakértői megítélés 
erősítése

Hirdetések a LinkedInen

célzott kampányok az ideális ügyfél
profiljához hasonló cégeknek

 

célzott kampányok meghatározott
ügyfelek vagy kapcsolattartók számára

 

Leadgeneráló kampányok a LinkedInen

1 2 3

célcsoportnak 
szánt reklámok

információs űrlap 
leadgeneráláshoz

organikus 
bejegyzés az üzleti 

profilon

Példafolyamat üzleti profil használata esetén

Olyan kampányok, ahol a tartalom megszerzése a cél, 
például regisztráció egy webinárra, egy e-book 
letöltése.

leadgenerálás


