
hálózatépítéshez hasznos kapcsolatok,
pl. beszállítók, barátok

kapcsolódó csoportok

potenciális ügyfelek
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A LinkedIn kapcsolatrendszer kiépítésének fő célkitűzései

Kapcsolatrendszer építése a LinkedInen
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A LinkedIn, mint minden közösségi hálózat, a hógolyóeffektus elvén működik. Ez azt jelenti,
hogy minél többen reagálnak a megosztott tartalomra kedveléssel és hozzászólással, annál
többen fogják látni az adott tartalmat a hírfolyamukban.
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CKapcsolataink kapcsolatai
Olyan kapcsolatok, akik az ismerőseink
kapcsolatrendszerében szerepelnek.

kapcsolati körhöz kapcsolódó személyek
A 2. kapcsolati körünkhöz kapcsolódó
személyek.

Kapcsolataink
Ezek azok az emberek, akik elfogadták a
meghívást a kapcsolatrendszerbe, illetve azok,
akiknek Ön elfogadta a jelölését.
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Az első szakaszban minden jelenlegi ügyfelünket hívjuk meg

Kiket hívunk meg a kapcsolatrendszerbe?

Olyan kapcsolatok,
akik nem versenytársak, de
ugyanannak a
célcsoportnak értékesítenek

kapcsolódó csoport 



LinkedIn egyszerű keresőmotorja
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Kapcsolatrendszer építése a LinkedInen
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A keresési paraméterek logikai
műveletekkel
szűkíthetők vagy bővíthetők

Boolean-keresőmotor

ANDa              b NOTa              bORa          b

a b a b a b

menedzser és IT-s  menedzser 
vagy igazgató 

 menedzser,
 de nem projekt

(menedzser vagy igazgató) és IT-s

a b

c

ORa           b AND         c(             )

a b

c

(                )ANDa               b NOT c
(menedzser és IT-s), de nem fejvadász

Az idézőjelek használata
két szót egy kifejezéssé kapcsol össze

 

idézetek
 
 

NAGYBETŰVEL
AND, OR, NOT

idézőjelek

zárójelek

NOT

AND

OR
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A műveleti jelek sorrendje
összetett struktúrákat
határoz meg



Meghívás a kapcsolatrendszerbe
számítógépen

 
 

Meghívás a kapcsolatrendszerbe
mobilon
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Hogy hívhat meg valakit a kapcsolatrendszerébe?3

Kapcsolatrendszer építése LinkedInen

A meghívóban mindig legyen valamilyen tartalom. A
meghívó

tartalmának valamilyen értéket kell kínálnia az ügyfél
számára.

 

tartalom, vagy annak jelzése, hogy
tartalmat fog küldeni

 
jelezze, hogy

 
értéket kínál

pl. cikk, e-book, webinár

nincs értékesítési
 

ajánlat
4
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Jelezze, hogy ezekkel a szakmai kvalitásokkal napi szinten dolgozik projekteken

Iparág megnevezése, ha értékesítőként vagy szakértőként dolgozik

Üdvözlés

Aláírás

Jelzés, hogy az anyagok és a tartalom megosztása várható specializációtól függően

A „hideghívásos” meghívó felépítése
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LinkedInen a kapcsolatok száma
legfeljebb 30 000 lehet
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Mikor jelöljünk meg valakit?4

Kapcsolatrendszer építése LinkedInen

rendszeresen jelöljön meg embereket
abból a célcsoportból,
amely illeszkedik az ideális
ügyfélprofilhoz

Elnök 

IT vezető Biztonsági
vezető

 Adminisztrációs
vezető

Beszerzési
vezető

IT igazgató Pénzügyi
igazgató

közös események

profilmegtekintések

tartalom megosztásareakciók a megosztott tartalomra

hozzászólás alapján

közös LinkedIn csoportok

Jelölést akkor lehet küldeni, ha az adott személy
reagált egy Ön által megosztott tartalomra, azaz hozzászólást írt vagy reakciót küldött

 
 

tetszik gratuláció támogatás kiváló átfogó érdekes

A tartalmat megosztó felhasználók nyitottabbak a
kapcsolatrendszerük bővítésére. Az esetek nagy részében a LinkedInt
természetes
networking környezetként kezelik. A jelölés szövege hivatkozhat az
adott felhasználó megosztott tartalmára.

Segít megtörni a jeget a kezdeti kapcsolatfelvételhez,
ha hozzászól más felhasználók megosztott tartalmaihoz

 

Ha valaki megnézi a profilunkat, az az érdeklődés jele.
Érdemes megjelölni az olyan embereket, akik megfelelnek az
ügyfélprofilnak.

Érdemes a csoportban zajló beszélgetés alapján megjelölni
csoporttagokat. Ha pusztán tagjai ugyanannak a csoportnak,

az még nem elegendő indok a jelölésre
(bár ezt sokan csinálják LinkedInen).

Ebben a helyzetben jobb, ha
általános tartalommal jelöli meg az embereket, és tudatja velük, hogy

vannak olyan anyagai, amelyeket szeretne megosztani.
 

Érdemes követni és részt venni az online iparági eseményeken, amelyeken
felkelthetjük a potenciális ügyfelek figyelmét. Ez egy hatékony LinkedIn
beszélgetésindító lehet, és remek ürügy a megjelölésre.



KAPCSOLATREN
DSZER

(max. 500+)
 

A LinkedIn profil információinak olvasása
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Kapcsolatrendszer építése LinkedInen

PREMIUM FIÓK
Azt jelezheti, hogy a
LinkedIn
fontos
kommunikációs
csatorna

VÁROS
 
 

BEÁLLÍTOTT
BORÍTÓKÉP

 
 NEM

AKTÍV
ONLINE

 

JELENLEGI
MUNKAHEÉY

 

ISKOLÁK
 
 
 

A profilban szereplő információk1 2

ELÉRHETŐSÉGEK

KÖZÖS
ISMERŐSÖK

 
 

KÖZÖS
CSOPORTOK

 

MUNKAHELY-
VÁLTÁS

 

LEÍRÁS
INFORMÁCIÓK A

FELADATOKRÓL ÉS FELELŐSSÉGEKRŐL
 

TEVÉKENYSÉGEK
RÉSZLETESEBBEN A KÖVETKEZŐ
OLDALON

TAPASZTALAT
információk a feladatkörökről, a
felelősségi körökről, a korábbi

tapasztalatokról
 
 

OKTATÁS + ENGEDÉLYEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK
Az elvégzett informatikai tanfolyamokról szóló
információ nagyszerű
kiindulópontja lehet egy beszélgetésnek.

KÉSZSÉGEK ÉS ELLENŐRZÉSEK
Az ebben a részben szereplő kulcsszavak

jelezhetik a
profil tulajdonosának szakterületét.

A szakosodás értékes
információ lehet az értékesítők számára is.

 
 REFERENCIÁK

AZ EBBEN A SZAKASZBAN TALÁLHATÓ
KULCSSZAVAK JELEZHETIK A
PROFIL TULAJDONOSÁNAK SZAKTERÜLETÉT. A
SZAKOSODÁS IS LEHET
ÉRTÉKES INFORMÁCIÓ AZ ÉRTÉKESÍTŐK SZÁMÁRA.

KÖVETETT ÜZLETI PROFILOK
Olyan profilok, amelyeket a profil

tulajdonosa
követ. Elkezdhetjük követni ezeket a

profilokat, és hozzászólást hagyhatunk az
ott megosztott tartalmakhoz.

 

1 2 3

CSOPORTOK, AMELYEKNEK
A PROFILTULAJDONOS TAGJA

ÉRDEMES OLYAN CSOPORTOKHOZ CSATLAKOZNI,
AMELYEKHEZ A

JELENLEGI ÜGYFELEI TARTOZNAK. A
CSOPORTOKBAN FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK

INFORMÁCIÓFORRÁST JELENTHETNEK AZ
ÉRTÉKESÍTŐK SZÁMÁRA.

 
 

1 2 3 1 2 3

EGYETEMI PROFILOK
Ezeket a profilokat érdemes figyelni,

talán lesznek olyan megosztott tartalmak,
amelyekhez az

ügyfél hozzászól, így ez is megfelelő
hely lehet az értékesítő számára az első

reakcióhoz.
 
 

AKTÍV
ONLINE

 
 
 



A LinkedIn profil információinak elolvasása
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Kapcsolatrendszer építése LinkedInen

Aktivitás a profilon1 2

MINDEN TEVÉKENYSÉG
Ez a rész mutatja a

más felhasználók megosztott
tartalmaira

adott reakciókat és hozzászólásokat.
Az értékesítők számára ez a szekció

információval szolgál arról, hogy
a potenciális ügyfél milyen tartalmat

ajánlott, és mi érdekli.
A hozzászólásokból pedig

következtetéseket vonhat le arra
vonatkozóan, hogy a potenciális

ügyfél hogyan szeret kommunikálni, pl.
formálisabb vagy kevésbé formális.

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

MINDEN TEVÉKENYSÉG
Ez a hely a LinkedIn blogoszférájában

megjelent cikkeket mutatja. Ha egy
potenciális

ügyfél közzétette saját
cikkét, az értékesítők számos

értékesítési helyzetben hivatkozhatnak
rá.

 

BEJEGYZÉSEK
A profil tulajdonosa által megosztott

tartalom.
Ebből következtethet arra,

hogy a potenciális ügyfél milyen
témák iránt érdeklődik, és milyen

gyakran
tesz közzé valamit

 

DOKUMENTUMOK
A HELY A PROFIL TULAJDONOSA ÁLTAL

MEGOSZTOTT DOKUMENTUMOKAT
MUTATJA. EZT

MANAPSÁG RITKÁN HASZNÁLJÁK
LENGYELORSZÁGBAN.

 



A kapcsolatrendszer kiépítésének irányítása
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Kapcsolatrendszer kiépítése LinkedInen

A kapcsolatrendszer
méretének
növekedése az egyik
olyan mérőszám,
amellyel mérheti a social
selling folyamatokat

Social selling index – LinkedIn mutató

Megosztott tartalmak száma

SSI

a kapcsolatrendszerben szereplő
személyek számának növekedése

ügyfelektől származó referenciák száma
a LinkedIn profilon

küldött privát üzenetek száma

Ha az ügyfélszerzési ráta
magas,
napi egy tucatot/több tucatot,
még az elején is

Hány embert érdemes meghívni a
kapcsolatrendszerbe?

heti
50-70 új

kapcsolatfelvétel
 

napi
kb. 10-15 új

kapcsolatfelvétel
 

vagy

A LinkedIn tiltja az automatizálási
eszközöket,

és az ilyen eszközök sértik a
LinkedIn szolgáltatási feltételeit.

 

nézze meg a meghívni kívánt személy
kapcsolatrendszerét

Excel és riportkészítés – ez fárasztó lehet

iparági vagy földrajzi bontás

Mi a helyzet, ha az értékesítési csapat több
értékesítőből áll?

Érdemes kihasználni az olyan eszközöket, amelyek
megkönnyítik az

ugyanolyan üzenetek begépelését.
Ilyen például a Chrome-hoz készült Auto Text Expander.

 


