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Mire ad választ az előadás?

1. Kiket követünk?

2. Mitől lesz valaki influencer?

3. Miért követjük őket?

4. Hogyan dolgozzunk együtt infuencerekkel?

5. Milyen nemzetközi influencer megoldások adnak mintát?

6. Milyen hazai influencer kampányok adnak inspirációt?

7. Melyik influencer a legjobb egy városnak, városrésznek?



1. Kiket követünk?











2. Mitől lesz valaki influencer? 





„Olyan emberek, akik (…) saját látásmódjukkal, egyedi hangjukkal tömegek 
véleményét, gondolkodásmódját tudják alakítani. Közvetlenül a 
rajongótáborukhoz szólnak, akik rendkívül befogadóak az influencer véleményére.” 
(Wikipedia – Influencer marketing szócikk)

„”Hangadók”, akik nyíltságukkal, kisugárzásukkal és egyéniségükkel erősebb 
hatást képesek gyakorolni társaikra.” (Sas István)

„Az influencer magyarra fordítva „befolyásolót” jelent, ami nem véletlen, hiszen 
az influencereknek hatalmukban áll befolyásolni követőik véleményeit és 
vásárlási döntéseit.” (Máté Balázs)

„A véleményvezér a kommunikációelméletben olyan befolyásos – vagy annak 
tartott – személy, aki az információkat másoknak interpretálja” (IAB)



Eszköz Cselekvésre 
késztetés (%)

Bizalmi szint (%)

Ismerősök ajánlása 84 84
Más fogyasztók véleménye az interneten 70 68
Tévéreklámok 68 62
Márkák weboldalai 67 69
Újsághirdetések 65 61
E-mailek, amelyekre feliratkoztunk 65 56
Szerkesztői tartalmak, mint például újságcikkek 64 67
Magazinokban megjelenő reklámok 62 60
Szponzoráció 60 61
Termékelhelyezés tévéműsorban (product
placement)

58 55

Óriásplakátok és más közterületi hirdetések 57 57
Keresési eredmények között megjelenő hirdetések
az interneten

57 48

Rádióreklámok 55 57
Bizalmi index



Hogyan reklámoznának a tinédzserek (Z-generáció) 
saját maguknak?



3. Miért követjük őket?





4. Hogyan dolgozzunk együtt
influencerekkel?



Az influencer marketing értéke

1.Közösségi elérés: Az influencerek képesek akár fogyasztók
százezreit elérni saját közösségi felületeiken és blogjaikon keresztül.

2.Eredeti tartalom: Az influencerek egyedi tartalmat állítanak elő, ami
jellemzően hatékony marketingtartalom a márka számára.

3.Fogyasztói bizalom: Az influencerek erős kapcsolatot tartanak fenn
a közönségükkel, akik megbíznak az influencer véleményében.



Az influencer marketing kritikája

 Mindenki influencer akar lenni

 Nagy az álkövetők száma

 Az influencerek egy idő után élő reklámtáblák

 Semmittevők?



Tanácsok az együttműködéshez

1. A több jobb, a sok rossz.

2. Keretet adjunk, ne scriptet. 

3. A személyes meeting fontossága. 

4. Hallgassunk az influencer marketing ügynökségre.

5. Rugalmas timing.



(Magyarországon) „onnantól számít valaki igazán nagypályásnak, ha a követői 
tábora már heterogén lesz, illetve azt is szokták mondani, hogy 20-30 ezer 
követőtől már elismert véleményvezér (itthon)” (Dely Ábris)





5. Nemzetközi travel influencer
kampányok mintának





















Hogyan érjük el, hogy a travel influencerek
meglátogassák a városunkat, kerületünket?

 Adjunk ajándékcsomagokat 

 Kínáljunk ajándékkártyákat és kedvezményeket 

 Biztosítsunk szállást

 Fedezzük a felmerülő az utazási költségeket

 Megfontolható az általános kompenzáció is



Mire figyeljünk még?

 Együttműködés ügynökséggel

 Vonjuk be a helyi turisztikai szakembereket és a média munkatársait

 Vonjuk be a helyi vállalkozókat

 Egy város/desztináció potenciális meglátogatásakor egyre 
fontosabb, hogy az mennyire „Instagram-kompatibilis”, illetve 
„TikTok-kompatibilis”

 Ösztönözzük a visszatérést



6. Hazai influencer kampányok
inspirációnak



















7. Melyik influencer a legjobb
egy városnak, városrésznek?



Vonjuk be a helyieket!



Ez lehet meghatározó is!







Köszönöm! Kérdések?
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