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PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS FŐSZAKASZÁNAK KOMMUNIKÁCIÓS
ESZKÖZEI:
ON-LINE MEGJELENÉSEK: HÍRLEVÉL ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIA
A lecke célja, hogy a projektmegvalósítás főszakaszának online kommunikációs eszközeinek használatával
kapcsolatosan adjon tippeket és hasznos tanácsokat.

HÍRLEVÉL
A honlap mellett a hírlevél a másik egyre inkább elektronikusan: honlapon keresztül vagy emailben akár
csatolmányként terjesztett színes publikáció a projektről.
A hírlevél hatékony eszköze a projekt célcsoportjaival történő kapcsolatfelvételnek és kapcsolattartásnak.
A hírlevél a projekt honlapon arra feliratkozóknak e-mail segítségével rendszeres időközönként kiküldött pár
oldalas rövid tartalmakkal ellátott színes dokumentum. Legfőbb célja, hogy a projekt híreiről és közelgő
eseményeiről röviden tájékoztasson és hiperhivatkozások segítségével navigálja át az olvasókat a bővebb
tartalmakhoz projekt honlap megfelelő oldalaira, ezeket hívjuk érkezési oldalaknak vagy landing page-nek.
Hírlevél szöveg írás
Az emailen küldött hírlevél szövegének írása során talán az egyik legfontosabb dolog, hogy a tárgymező a lehető
legfrappánsabb legyen, tömören mutassa be, mit tartalmaz a hírlevél. Erre azért van szükség, mert ez jelenik meg
egyből a címzett levelezőjében, legelőször ezt fogja elolvasni, és ha nem kelti fel az érdeklődését, akkor a levelet
könnyen olvasás nélkül törölheti. Az ideális tárgysor szóközökkel együtt 60-70 karakterből áll. A hírlevél
szerkezetének kialakításához segítséget a következő linken található, szerkeszthető minták révén kaphat: Hírlevél
minta 1 , Hírlevél minta 2
Hírlevél szerkesztés
Milyen szempontokat érdemes hírlevél szerkesztésekor figyelembe venni?
-

A hírlevél kiküldése legyen rendszeres;

-

Ne önreklám legyen, hanem a projekt konkrét történéseit, híreit tartalmazza;

-

A hírlevél átlátható és tagolt legyen;

-

A hírlevél szövege ne legyen se túl hosszú, se túl rövid, viszont lényegre törő legyen, mondandója
tartalmazzon cselekvésre felhívást.
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-

A kiemelések egységesek legyenek, valamint nem ajánlatos dőlt betűket használni, mert nehezebben
olvashatóak, valamint kék betűszínt és aláhúzást sem, mert linknek vélhetik az olvasók.

-

Kerüljük a spam-re utaló szavakat, szóösszetételeket különösen a tárgymezőben mint például az ingyen,
szerencse, tippelj.

Szöveg és stílus
A hírlevelet és az abban szereplő hiperhivatkozásokon keresztül elérhető érkező (landing) oldalak szövegét és
stílusát érdemes egymáshoz igazítani. A landing oldalak lehetőleg szövegükben, stílusukban mindig hasonlítsanak
a levélhez, a levél tartalmához, de ne ismételje azt, csak utaljon rá.
Törvényi előírás, hogy a hírlevelekben kötelező feltüntetni a leiratkozási lehetőséget;
Kiküldés előtt ajánlott tesztelni a hírleveleket, mert ezáltal ellenőrizhető, hogy a különböző programokban
megfelelően jelennek-e meg a képek, szövegek, információk.
A landing oldalakról további hasznos tudnivalókat olvashat itt: Milyen a jó landing page?
A hatás mérése
Ahhoz, hogy képet kapjunk a különböző teljesítményekről, mérnünk kell az eredményeket, ennek érdekében
követőkóddal kell ellátni a hírleveleket. Ha kifejezetten e-mail marketing célú szoftvert használunk, akkor a
kiküldő rendszer saját statisztikái is segítségünkre lesznek. Többek között a láthatjuk a megnyitási arányt, de
például a megnyitások időbeni eloszlását is. Ezen kívül lehet használni a hírlevélben használt linkek érkező
oldalainak felkeresési statisztikáit is.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Az internetes megjelenések jellemzője, hogy egyre inkább interaktívvá válnak. A közösségi média egy olyan
médiaeszköz, ahol cél az interakció, azaz aktivitásra bírjuk a projektünk iránt potenciális érdeklődőket folyamatos
kommunikációval. A közösség a médiamonológokat dialógusokká, párbeszédekké alakítja. A közösségi média
tehát olyan médiumok összessége, amelyet kifejezetten a felhasználók töltenek meg tartalommal. Jellemzője,
hogy könnyű létrehozni új tartalmat, a tradicionális médiánál sokkal rugalmasabb: megjegyzéseket lehet fűzni
hozzá, egyszerűen eljuttatható másokhoz, többirányú információ áramlást tesz lehetővé és bonyolultabb
beruházások nélkül fogyasztható: megnézhető és/vagy meghallgatható.
Ismertebb műfajok: blog, mikroblog, wiki közösségi oldal, videó-, zene- és képmegosztás
Legismertebb közösségi média oldalak
A legismertebb közösségi média oldalak közé tartozik a Facebook, az iWiW (ez volt az első Mo-n), a Twitter, a
LinkedIn, a Vimeo, a YouTube, az Instragram, a wikipedia, Flickr, Ustream, vagy a Pinterest.
Twitter: 160 karakter hosszúságú rövid üzeneteket megjelenítő közösségi oldal.
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Youtube: Közösségi videómegosztó oldal. Feltölthetjük, megoszthatjuk videóinkat, értékelhetjük mások videóit.
Jelentősége egyre nő.
Wikipédia: Szoftverekhez, illetve weboldalakhoz készült, fogalmak magyarázatát szolgáló, szabadon
szerkeszthető dokumentáció. A főbb közösségi portálok listáját a Wikipedián a következő linken keresztül találja
meg: Főbb közösségi portálok listája a Wikipedián
A LIFE projektekben a közösségi média használatára mutat be példákat a következő linken keresztül elérhető
oldal: Közösségi média használata LIFE projektekben - példák

Közösségi média esettanulmány: a LinkedIn
A LinkedIn szakmai közösségi oldal. Lehetővé teszi, hogy szakmai kapcsolatainkat ápoljuk, új kapcsolatokat
létesítsünk, miközben online önéletrajzunkkal akár munkát is kereshetünk. Leginkább a B2B (Business To
Business) üzletágakban használt, a felsővezetők keresnek ezen keresztül kapcsolatokat, vagy ellenőriznek le
potenciális partnereket. Emellett azonban a projekt kommunikáció hatékony online eszköze is lehet.
A LinkedIn projektekhez történő használatáról a keretezett anyagban részletesen olvashat.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA ESETTANULMÁNY: A LINKEDIN
A LinkedIn-nek több mint félmilliárd tagja van világszerte
(2017/07 havi adat), és több mint 3 millió cég van jelen. A
világ több mint 200 országában 24 nyelven elérhető
LinkedIn olyan platform, ahová a szakemberek jönnek
kapcsolatokat teremteni, megosztani üzleti ötleteket,
értékes tartalmakat és azonnali üzeneteket. Ebben az egyre
növekvő számú taggal bíró szakmai közösségben nem
kétséges, hogy találni fogunk a projektünk iránt
érdeklődőket. Az egyik leghasznosabb platformmá nőtte ki
magát, ahol találhatunk információkat más cégekről,
intézményekről, projektekről és a szakterületünk kérdéseit
megvitathatjuk.

LINKEDIN HASZNÁLATA PROJEKTEKHEZ
Stabil jelenlétet biztosítani a LinkedIn szakmai környezetében olyasmit jelent, mintha a projekt honlap egyes
funkcióit és bemutatását ötvöznénk egy közösségi média profil interaktív természetével.
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A LinkedIn profilunknak azt kell tudnia bemutatni, hogy
mivel tudunk szolgálni és azt a szakmai előzményeink
hitelesen hogyan támasztják alá.
Az egyik legfőbb célja a LinkedIn használatának, hogy
bemutassuk magunkat a szakmai kapcsolatoknak és
potenciális
munkaadóknak,
mielőtt
személyesen
találkoznánk. Éppen ezért a hatásos LinkedIn jelenlét
feltétele, hogy becsatornázzuk magunkat és a profilunkon,
különösen az összefoglalónkban jól megírt szöveget adjunk
közre.
Többféle közösségi média platform használatakor a konzisztencia nagyon fontos. Minden platformon ugyanazt
a szakmai üzenetet közvetítsük, ugyanolyan stílusban.
Céges/Projekt LinkedIn lap
Használjuk a projekt honlap kiegészítőjeként a Projekt
LinkedIn lapot:
•

Segíti a látogatóforgalmat a projekt honlapra
irányítani, és felületet biztosít a projekt
tevékenységeinek és tartalmának közzétételére.

•

A céges LinkedIn lap ingyenes marketing lehetőséget
jelent és növeli a projektünk ismertségét.

•

Gazdag tartalmak és rendszeres helyzetjelentésekkel, frissítések segíthetik megalapozni a projekt
márkanevét a szakmai területen

•

A céges LinkedIn lap segít növelni a projekt ismertségét azzal is, hogy megsokszorozza a cég jelenlétét
a keresőmotorok eredményeiben.
o

Használjunk olyan eszközöket, mint a Google Adwords vagy a SEMRush, hogy feltárjunk olyan
kulcsszavakat, amelyek fontosak a szakmai működési területünkön, majd foglaljuk ezeket bele
a céges/projekt LinkedIn lapunkba, hogy segítsük a látogatókat az on-line tevékenységeink
felfedezésében.

Projektes személyi lap
Másik lehetőség, hogy személyes (és nem szakmai) lapot
alakítsunk ki. Ennek az az előnye, hogy közvetlenül tudunk
személyeket hozzáadni és kapcsolatba hozni a projektünkkel.
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Rákereshetünk személyekre a szakterületük, működési helyszínük, érdeklődésük, vagy közös ismerősök
alapján. Így aztán könnyen építhetünk értékes közösséget és kapcsolatokat.
Személyes lap esetében megoszthatunk blogbejegyzéseket közvetlenül a projekt lapról közvetlenül megosztva
azt az összes kapcsolatunkkal.
A potenciális érdeklődőket tájékoztassuk a projektünk állásáról. Töltsünk fel hanganyagokat, videókat,
SlideShare bemutatókat. A SlideShare használatáról itt talál további hasznos útmutatókat és eszközöket.
A LinkedIn profil kialakításához további útmutatót kaphat a szürke háttérrel jelölt cikkből.
LINKEDIN PROFIL KIALAKÍTÁSA
Hogyan fogjunk hozzá?
Készítsük el a profilunkat. Ha a profilunkban változtatunk valami apróságot, de nem szeretnénk nagy dobra
verni, akkor a beállításokban kikapcsolhatjuk a kapcsolataink értesítését (notify network). Ezzel
szabályozhatjuk, hogy ha fontos változtatás történik, akkor viszont értesítse a rendszer erről a
kapcsolatainkat.
Ezt követően importájuk a jelenlegi email kontaktjainkat.
Email kapcsolatok importálása
Használjuk az Add Connections (kapcsolatok hozzáadása)
menüt, hogy megnézzük az email kontakt listánkról valaki
fent van-e a LinkedIn-en.
1. lépés: menjünk a Network menübe és klikkeljünk az Add
Connections-re
2. lépés: írjuk be az email címunket és importáljuk a kontaktjainkat a címgyűjteményünkből. Ha ez
megvan nyomjuk le a Folytatás gombot

3. lépés: ha a LinkedIn engedélyezést kér, járuljunk hozzá. Amint a következő képernyőre ér, nyomja le
az “Add Connections” gombot.
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Hogyan tovább?
A felületen a szakmai kapcsolatok száma növelhető email küldésével, valamint szakmai partnerek
kapcsolatain keresztül is.
A legjobb kezdet, ha kollegákat és ismerősöket (pl. iskolatársak) keres a LinkedIn-en, küld nekik kapcsolódási
kérelmet, és ezután követi a frissítéseiket, illetve csatlakozhat csoportokhoz, ahová ők is tartoznak. Lehet
és érdemes megjegyzést küldeni egy csoport vagy egy személy lapjára, amikor a kapcsolatfelvételt
kezdeményezzük.
Használja a “People You May Know” részt, hogy rátaláljon potenciális ismerősökre a közös kapcsolatok
alapján. A “Connect” –re való klikkeléssel elindíthatja a kapcsolatfelvételt.
Kapcsolatfelvétel InMail-lel
Ha talál egy szakembert sok kapcsolattal, akinek a követőit minden bizonnyal érdekelheti, amit Ön csinál,
hasznos lenne kapcsolatként felvenni. A közvetlen kapcsolatfelvételi kérelem helyett javasoljuk, hogy
kezdeményezzen vele párbeszédet és először írjon neki személyes üzenetet a LinkedIn InMail funkciójával.
Neves szakemberekkel való kapcsolódás a mi profilunk elismertségét is növeli.
A kapcsolatfelvételnél az általában szokásos „Szeretnék kapcsolatba lépni Önnel a LinkedIn-en” helyett
tegyük személyessé a kérelmet. Ezzel kitűnhetünk a tömegből és nagyobb eséllyel fogadják el a kapcsolat
felvételi kérelmünket.

Néhány jó gyakoralt a LinkedIn networkinghez:
•

vegyen részt a LinkedIn Csoportokban és
Válaszokban

•

a LinkedIn profilunk címét hiperhivatkozással
tüntessük fel a honlapunkon, emailjeinkben és
más közösségi média profilunkon.

•

Néhány hetente nézzünk rá a LinkedIn oldalunkra,
hogy kapcsolatainkat frissen és aktív állapotban tartsuk.

•

Mindig segítségünkre van a keresés funkció az oldal tetején, hogy szakembereket, cégeket, állásokat
stb. találjunk.
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Legyünk aktívak: tegyünk közzé tartalmakat és tegyünk észrevételeket
Osszunk meg tartalmakat! Tartalmat LinkedIn Publisher segítségével szerkeszthetünk. A rendszeres tartalom
megosztás azt mutatja, hogy aktív és elkötelezett a szakmájában, nem csupán az alkalmakat keresi. Fontos,
hogy adjunk értéket és kontextust annak, amit megosztunk, ne csak másol-beillesztünk egy URL-t
Amennyiben ismerünk egy blog posztot vagy hír cikket egy külső forrásból, ami az adott beszélgetésbe illik,
osszuk meg a többiekkel. Még ha az adott tartalom nem is tőlünk ered, hozzájárul, hogy jártasságunkat és
tájékozottságunkat növelje a csoport tagok szemében.
Milyen hasznokat remélhetünk még a platform használatától?
A profil oldalunkon harmadik féltől kapott ajánlások nagy hatásúak lehetnek új érdeklődők figyelmének
elnyerésében, már azelőtt, hogy valaki a projekt honlapunkra rátalálna.
Amikor ismertetjük a LinkedIn oldalunkon a projektünket, akkor lehetőséget adunk az érdeklődőknek, hogy
megjegyzéseket, visszajelzéseket, ajánlásokat tegyenek.
Ha a kapcsolatainktól pozitív visszajelzést vagy dícséretet kapunk akár emailben vagy Facebook posztban,
válaszoljunk rá, köszönjük meg és kérdezzük meg, hogy megosztanák-e visszajelzésüket LinkedIn ajánlás
formájában is. Általában szívesen megteszik ezt az emberek.
Társítsunk jellemző szakterületeket a kapcsolatainkhoz, hogy viszont jellemzéseket kapjunk. A mások által
adott jellemzések validálják hozzáértésünket, tapasztalatainkat és az adott szakterületen elért
eredményeinket.
Használjunk kulcsszavakat szabadon a főcímben, a bemutatkozó összefoglalónkban, hogy minél magasabb
helyezéssel szerepeljünk a kulcsszavainkra történő keresés esetén.
Csupán a követők számának növelése céljából építeni minél több kapcsolatot nem a legjobb stratégia, ha
hatékonyan szeretné építeni a szakmai kapcsolatait a LinkedIn-en. Minden kapcsolatunkat a céljainkhoz kell
illeszteni.

A LINKEDIN CSOPORTOK EREJE
Csatlakozhatunk
releváns
LinkedIn
Groups
csoportokhoz is, hogy hasonló szakmai érdeklődésű
emberekkel léphessünk kapcsolatba. A LinkedIn
csoportok helyet biztosítanak, hogy a szakemberek
hálózatot építsenek, tartalmakat és ötleteket osszanak
meg, tehetségeket és partnereket toborozzanak
későbbi együttműködésekhez, és megalapozzák a
tématerületen elismertségüket.
A LinkedIn csoportok listáját itt találja.
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Az a jó LinkedIn csoportokban, hogy az emberek maguk jelentkeznek, vagy meghívják őket, hogy adott
közösség részei legyenek. Éppen ezért a közösség olyan tagokból áll, akik kifejezetten érdeklődőek és
szeretnék megosztani tartalmaikat, illetve szeretnének hálózatot építeni hasonló szakemberekkel.
Lehet csatlakozni a tématerületünkön működő meglévő csoportokhoz, de akár kialakíthatunk új csoportot is a
projektünk számára és meghívhatunk másokat, hogy csatlakozzanak.
A releváns párbeszédekhez járuljunk hozzá!
A párbeszédhez való csatlakozásnál két dolgot érdemes megnézni. Ha még senki nem kommentálta egy valaki
által megosztott dolgot, akkor ez tökéletes alkalom, hogy arra tereljük a párbeszédet amerre mi szeretnénk.
A kommentünket igyekezzünk további interakcióra serkentő mondanivalóval zárni, és/vagy ha lehetséges
tegyünk bele hiperhivatkozást a mi releváns blog posztunkra vagy projekt honlapunkra, amely másoknak
további hasznos információval szolgálhat.
Aktív részvételünk a csoportban segíthet bennünket és a projektünk hálózatát, hogy kapcsolatba léphessenek
más szakemberekkel és intézményekkel a tématerületen, különösen olyanokkal, akik kívül esnek a közvetlen
köreinken és kollegákon.
Hozzájárulva egy-egy beszélgetéshez sokkal inkább láthatóvá tehetjük a projekt lapunkat, és segíthet
megalapozni a szakmai hírnevünket és projektünk elismertségét.
A csoportok egyik előnye, hogy könnyen lehet interakcióba lépni egyénekkel a csoporton belül anélkül, hogy
közvetlenül kapcsolatban lennének egymással. Így tudunk küldeni üzenetet potenciális érdeklődőknek egy
csoporton keresztül. Jó kiindulási hely, hogy olyasvalakikkel találkozzunk, akikkel szakmai kapcsolatba
léphetünk. Ha hasznos és érdekes cikkeket posztolunk, megnő az érdeklődés irántunk, amely több szakmai
kapcsolatot eredményezhet.
Hogyan válasszuk ki a számunkra leginkább releváns csoportot?
Keressünk rá a legfontosabb szakmai kulcsszavakra! Válasszuk ki a legnagyobb létszámmal működő
csoportokat, majd hasonlítsuk össze a csoportok méretét, a csoport korát, tagjainak aktivitását, és a
csoportokon belüli posztok relevanciáját. A zárt csoportokba kérjünk felvételt. Ezzel a módszerrel
kiválaszthatjuk a szakterületünkön a leginkább befolyásos LinkedIn csoportokat.
Maximum 50 csoporthoz lehet csatlakozni, de ezt érdemes kihasználni, hiszen minél több csoporthoz
csatlakozunk annál nagyobb a saját hálózatunk és annál több ember találhat ránk kereséskor.

A közösségi média hatékony használata
A közösségi média hatékony használatáról további nemzetközi forrásokat itt:
•

Use of social media in EU communication: http://ec.europa.eu/ipg/go_live/web2_0/index_en.htm

•

The European Commission on social
media: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/journalist/social-media_en.htm
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•

EU social media directory: https://blogs.ec.europa.eu/eu-digital/content/social-media-directory-onestop-shop-all-eu-social-media-accounts_en

•

Eurobarometer survey (January 2012) - how journalists use social
media:http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/journsm_en.pdf

•

Public relations firm Edelman has published research (January 2015) on the impact of social media on
digital news production and consumption: http://www.edelman.com/post/storytelling-age-socialnews-consumption/

•

News about social media from the European Parliamentary Research
Service: http://epthinktank.eu/tag/social-media/

•

Tools for measuring the impact of your social media activities:

Klout: https://klout.com/#/measure
Klear: https://klear.com/
Sprout: http://sproutsocial.com/
TweetReach:https://tweetreach.com/
Twitter Counter: http://twittercounter.com/
Hootsuite: https://hootsuite.com/#/analytics/report?id=2771864
***
Felhasznált irodalom
European Commission -Environment – LIFE Programme – Communication tools
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/advice.htm
LIFE factsheet : press release
Sajtóközlemény minta vagy mintasajtóközlemény? Sakkom Interaktív cikke
Segédlet a svájci-magyar együttműködési program nyilvánossági útmutatójához
Karen Bengtson: LinkedIn for projects. Europa Media 2017.
Top 20 LinkedIn Tips from the Experts
How to Connect With Colleagues and Influencers on LinkedIn

További olvasnivalók
LinkedIn: mire figyelj a profilodnál? És 24 tipp a profibb használathoz.
LinkedIn youtube csatorna
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Mi az AdWords jelentése? És még néhány dolog, amit nem árt, ha tudsz róla
Így zajlik egy Google AdWords kampány kezelése és optimalizálása
Google AdWords youtube csatorna
Semrush: a tökéletes SEO eszköz, amit nem hagyhatsz ki
Semrush youtube csatorna
Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. július

