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A LinkedIn profil szerepe

Szakmai LinkedIn profil
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egyéni profil

üzleti profil

kapcsolatrendszer privát üzenetek

Ez a legfontosabb eleme a hitelesség 
építésének online. 
Kapcsolódik a Google keresőmotorhoz.

Személyes LinkedIn profil

értékesítő értékesítési vezető
nagykövet

pl. szakértő,
marketing

 

támogatás az értékesítési
folyamat minden szakaszában

ügyfél feladatainak
megkönnyítése,
kapcsolatfelvétel

tanácsadói hitelesség és
arculat felépítése

ügyfél feladatainak
megkönnyítése,
kapcsolatfelvétel

vezető tanácsadók
arculatának felépítése

nyitottság és az ügyfél bátorítása 
a kapcsolatfelvételre

a vállalat szakértői és 
ügyfélközpontú megítélésének 
felépítése

nincs fénykép vagy rossz
minőségű fénykép

ügyfélreferenciák hiánya

értékesítési készségeket
önéletrajzként bemutató profil

hiányos „tapasztalat” rész
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A kulcsszavak használata könnyebbé teszi az
internetes keresést a különféle keresőmotorokon
keresztül.

SEO

A LinkedIn keresőmotorjának segítségével
könnyebben megtalálhatók a profilok, ha a

kulcsszavak el vannak helyezve a LinkedIn profil
megfelelő részeiben.

SEO a LinkedIn

SEO – kulcsszavak a LinkedInen
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Ügyfélközpontú LinkedIn profil4

5

zdjęcie główne

5  Multimedia

Profilkép1

8 Recommendations

7 skills

6 Experience

4 Description/info

3 Headline

2  Borítókép

Legyen professzionális, jó minőségű és színes, világos háttérrel. Az első
benyomás rendkívül fontos. Érdemes figyelmet fordítani a szemekre, hiszen
nagy szerepet játszanak az első benyomás és a bizalom kialakításában. Nem
javasolt olyan fotót feltölteni, amelyen csak sziluett vagy az illető profilja látható,
anélkül, hogy a szemek látszódnának.

Érdemes ezen a ponton kiemelni a profil üzenetét. Például ide elhelyezhető egy
banner egy visszafogott céglogóval. Fontos, hogy a fő üzenet a jobb felső
sarokban legyen.

Érdemes odafigyelni a megfelelő headline-ra, mivel ez látható a tartalom
közzétételekor és más LinkedIn felhasználók bejegyzéseihez való
hozzászóláskor. Fontos, hogy a fejléc tartalmazza az aktuális pozíciót és a
vállalat nevét vagy az iparágat és a SEO kulcsszavakat.

400×400pxdimensions

400×400pxdimensions

Ez a része a profilnak olyan, mint az értékesítő digitális névjegykártyája. Fontos,
hogy az ügyfél már itt el tudja dönteni, hogy az értékesítő megfelelő támogatást
tud-e nyújtani.

2000 characterslimit

A profil leírás és a tapasztalat szekció az értékesítési eredményekre és a teljesített értékesítési tervekre vonatkozó
információkat tartalmazzák.
A készségekkel foglalkozó rész például a következőket tartalmazza: értékesítés, tárgyalási készség.
A referenciák csak a vezetőktől és a kollégáktól származnak.

Egy álláskereséshez kitöltött értékesítői profil teljesen másképp fog kinézni, mint az, amely az ügyfelekkel való
együttműködés során az értékesítő támogatására szolgál. Példák egy munkáltatónak szánt profilra:

Senki nem akarja azt érezni, hogy ő csak az értékesítő értékesítési tervének része. Az ügyfél azt szeretné érezni, hogy az
értékesítő képes befejezni vele együtt a projektet, és időben biztosítja a szükséges megoldásokat. Mindemellett a saját
területének szakértőjeként megérti az ügyfél előtt álló kihívásokat és problémákat.

Ide olyan multimédiás tartalmat lehet belinkelni, amely támogathatja az
értékesítő szakértői szerepét vagy a céges arculatot. Elhelyezhető egy adott
oldalra mutató link (pl. egy e-book letöltési helyére mutató link, vagy egy
webinárra), de csatolható például egy érdekes esettanulmányokat bemutató
prezentáció vagy film is.

A „Experience” rész hasonló lehetőségeket kínál, mint a "Description/info” rész.
Érdemes felsorolni az összes olyan munkát, amely az ügyfél szempontjából fontos
lehet. Ilyen például az ügyfelekkel való együttműködés során szerzett tapasztalatok
kiemelése adott iparágakban, vagy az ügyfelekkel együtt megvalósított konkrét
projektek felsorolása. Fontos esztétikai tényező, hogy a megjelölt cégek logóval
szerepeljenek.

Az értékesítők egyik leggyakoribb hibája, hogy ezt a részt olyan készségekkel
töltik ki, amelyek egy munkáltató számára lehetnek fontosak, nem pedig egy
ügyfél számára. Például: értékesítés és tárgyalási készségek. Ehelyett inkább
azt lenne érdemes kiemelni, hogy az „adattárolás”, az „infrastruktúra” és az
„adatelemzés” szakértői vagyunk.
Az értékesítői profil ezen részén a legfontosabb az ügyfélreferenciák
feltüntetése. A munkatársaktól vagy a főnöktől származó referenciák szintén
hasznosak lehetnek, de csak akkor, ha vannak ügyfélreferenciák is.

Szakmai LinkedIn profil
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4 description/info.

Figyelemfelkeltő mondat

Ügyfélkihívások/-problémák

Figyelemfelkeltő mondat

Elérhetőségek
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3

1

2
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értékesítő

Problémák megoldása a cég ajánlatával

dane kontaktowe

kapcsolatfelvétel bátorítása a téma iránt érdeklődőknek

Leírás a tanácsadói csapat irányításáról/elvégzett feladatokról2

Figyelemfelkeltő mondat1

4  Problémák megoldása a cég ajánlatával

Ügyfélkihívások/-problémák3

5 contact information

értékesítési vezető nagykövet

optimális
 megoldás

egyedi

optimalizáljuk

személyre 
szabott

legmagasabb
 minőség

kompromisszumment
es minőség

„a legjobb”

alkalmazkodni
az igényekhez

Kerülendő szavak

5
Akármennyi profilt létre lehet hozni az elérhető nyelveken. A profil nyelvének
kiválasztása attól függ, hogy a célcsoport milyen nyelven kommunikál. Ha csak
Lengyelországban értékesítünk, akkor fontos, hogy lengyel nyelvű profillal
rendelkezzünk.

A felhasználók a profiljukat azon a nyelven látják, amelyet a LinkedInen
alapértelmezettként használnak.

A "Headline", a "Description" és az "Experience" szekciók változásait Önnek kell
lefordítani. A profil nem fordítja le automatikusan ezeket a részeket. Ha az elsődleges
nyelvi profilban hozzáad vagy frissít valamit a "Skills" vagy a "Recommendations"
részekben, azok a másodlagos nyelvi profilban is megjelennek a fő profil nyelvén.

Utolsó beállítások – egy másik nyelvű profil

Szakmai LinkedIn profil


