
55 látogatószerző ötlet 
(a teljes lista)

1. Regisztrálj be mindenhova, ahova csak lehet és töltsd ki a névjegyet! (Google+, Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Linkedin – mindegyikre regisztrálj be cégnévvel (a 
Linkedinre saját névvel és add meg hol dolgozol). Töltsd ki részletesen az adatokat, hogy 
kiderüljön ki is vagy, mivel foglalkozol, milyen termékeid/szolgáltatásaid vannak stb. Még 
akkor is töltsd ki ezeket, ha egyébként nem fogsz rajtuk rendszeresen egyedit posztolni csak 
az új blogbejegyzéseidet teszed ki)

2. Linkgyűjtő oldakon való regisztráció (lap.hu, lapozz.hu, linkkatalogus.hu)

3. Konkurenciakutatás: ők vajon honnan szereznek linkeket (www.ahrefs.com)

4. Linkcsere másokkal

5. Linkelj másokra! (pl. a legjobb appok, a legjobb cikkek, toplisták)

6. Belső linkek: egymásra mutató tartalmak az oldaladon belül

7. Automatizálj: www.loomly.com , www.facebook.com/twitter , www.Hootsuite.com , 
www.Buffer.com 

8. Írj havonta legalább 1 olyan kiemelkedően hasznos, részletes, örökzöld tartalmat, amit sokan 
megosztanak!

9. Legyen RSS-feeded és tedd ki a linkjét az oldaladra!

10. Kapcsolatok (ajánljátok egymást)

11. Írj vendégblogot és viszont!

http://www.ahrefs.com/
http://www.Buffer.com/
http://www.Hootsuite.com/
http://www.facebook.com/twitter
http://www.loomly.com/


12. Készíts interjúkat! (ügyfelek, bloggerek, gyártók, szakértők stb.)

13. Adj vevővéleményt linkkel!

14. Válaszolj mások blogbejegyzéseire!

15. Tegyél fel szabadon továbbadható képeket (www.Pinterest.com )

16. Készíts kutatást és publikáld az eredményeket!

17. Szállj be közös nyereményjátékokba!

18. Ajánlj fel díjat a nyertesnek!

19. Írj szabadon elérhető tanulmányokat! (www.Slideshare.net , www.Scribd.com , 
www.Issuu.com )

20. Készíts Youtube videót a blogodból! (vagy a blogbejegyzéseidhez)

21. Infografikák (www.infogr.am )

22. Közös ingyenes magazin

23. Letölthető-kinyomtatható hasznosságok

24. Örökzöld tartalmak (egy-egy téma részletesen összefoglalva)

25. Jelentkezz versenyekre! (blogversenyek, Év Anyavállalata, HVG Goldenblog stb.)

26. Oktató anyagok ingyen (pl. 1 hetes próbatanfolyam, hírlevél napi edzésterv, webinárium)

27. Hogyan csináld? - videók

28. Podcast sorozat

29. Videóinterjúk (vagy film-projekt)

30. Kihívások (pl. FB csoportban, blogon, hírlevélben)

31. Élő egyenes adás + Link

32. Letölthető kiszámolós excel

33. Ingyen online eszközök (kiszámoló, képeslap, indián név stb.)

34. Szezonális tartalmak

35. Aktuális hírekre reagálni (pl. elemzés, szakértői vélemény)

36. Önismereti tesztek (www.qzzr.com )

37. Vicces felmérések (www.polldaddy.com )

http://www.polldaddy.com/
http://www.qzzr.com/
http://www.infogr.am/
http://www.Issuu.com/
http://www.Scribd.com/
http://www.Slideshare.net/
http://www.Pinterest.com/


38. Letölthető naptárak, tervezők

39. Összefoglaló cikkek (egy témában a saját és a kapcsolódó cikkek, hivatalos oldalak, doksik 
gyűjteménye)

40. Kezdeményezések (pl. jótékonyság, összefogás, figyelemfelhívás)

41. Erről mindenkinek tudnia kell, oszd meg te is – posztok

42. Történetek, nyílt levelek

43. Kvízek (ki tud többet a...)

44. Indíts pályázatot/versenyt!

45. Cikkpályázat (írj nekünk és nyerj)

46. Kritika (új film stb.), bemutató valamiről, amit sokan ismernek

47. Összehasonlítások, terméktesztek (két új termék pl.)

48. Megosztó témák

49. Petíciók

50. Jópofa mikrosite-ok (küldd tovább, vicces képeslap stb.)

51. Listák

52. Kérdezési lehetőség, kérdezős nap

53. Humor

54. Megosztható idézetes oldal

55. Szakmai fogalmak gyűjteménye

Szerezz még több látogatót a közösségi médiából! Tudd meg itt hogyan >>

http://gazdagmami.hu/treningek/kozossegi-media-20-trening/

