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669 milliárd forint – az eNet felmérése szerint ennyit költöttünk csak mi magyarok 2018-ban a hazai webáru-

házakban. Ez az összeg a teljes kiskereskedelmi forgalom 7%-a. Ami azonban még sokat mondóbb: ez egy 

23%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi 545 milliárdhoz képest! 

-

webáruházak adják a növekedés 50%-át.

A tennivaló tehát világos a legtöbb vállalkozás számára, de a megvalósítás módja már sokkal kevésbé egyér-

EZT A TANULMÁNYT

MIÉRT ÉRI MEG ELOLVASNOM

� már van webáruháza
� szeretne webáruházat indítani

� 

� teljesen meg van elégedve a jelenlegi webshopja 

� nem szeretne webáruházat indítani
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-

teni az internetes vásárlások logikáját.

 �

 �

 �

 �

 �
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MIT LEHET ELADNI AZ INTERNET 

Az interneten keresztül ma már gyakorlatilag mindent el lehet adni: a már hagyományosnak szá-

 

online autó, utazás és ingatlan értékesítés is, habár ezek közül a magyar piac még csak az utazásra 

van felkészülve.

-

-

sen van, amit könnyebb, és van, amit nehezebb az interneten keresztül eladni. A jól eladható termékek 

 Az egyik legfontosabb, hogy a termékkel kapcsolatos információk jól átadhatóak legyenek. 

Ilyen szempontból pl. egy virágcsokor optimális 

.

 Ne járjon nagy kockázattal az adott termék megvásárlása. A kockázat alatt általában 

pénzügyi kockázatot értünk, interneten általában a pár tízezer, vagy maximum pár százezer forintos termé-

kek mennek jól, és ritka a sok millió forintos árú termék . Például hasz-
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Minél nehezebb az adott terméket beszerezni hagyományos boltból, annál jobb. 

A legjobb természetesen, ha sehol máshol nem kapható az adott termék, de ilyen kegyben keveseknek van 

Habár távolról sem igaz az, hogy az interneten minden sokkal olcsóbb lenne, mint egy hagyományos 

szomszédos boltban kapná.

ugyanolyan áron.
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-

mint bármely más vállalkozás, és számos új ismeret elsajátítását igényli.

-

szes forgalom több mint 90%-át! Vagyis a maradék 15 500 webáruház az összforgalom alig 10%-án oszto-

-

Piacismeret

bármit el lehet adni, elég csak feltenni egy webáruházba. Ez távolról sincs így, az interneten is csak a jó 

MIVEL JÁR AZ INTERNETES
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-

-

laszolása, hogy mit is árulunk, már a legelején eldöntheti, hogy kudarcra vagy sikerre vagyunk ítélve. Rossz 

stratégiával az interneten sem lehet jó eredményt elérni.

Informatikai ismeretek

Az e-kereskedelem központi eleme maga a webáruház, az automatizált 

-

lasztani és megtalálni a számunkra ár-értékben optimális megoldást. És habár manapság már nem kell 

ismeretek megléte bizony nem hátrány.

Jogi ismeretek

Sok százezer forintos bírságok szabhatóak ki egy webáruházra, ha elmulasztják bármelyik kötelezettségü-

ket – 

hatóságok figyelmének középpontjába, így nem árt tisztában lenni a szükséges jogszabályokkal.

Értékesítési ismeretek

folyamatosan teszi a dol-

Marketing

kell 

– ha nem hirdetjük, ha nem segítünk az embereknek megtalálni, bizony senki sem fog nálunk vásárolni!

-
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AZ ÉRTÉKESÍTÉSI 
FOLYAMAT

-

sainak szájából, akik büszkén, de türelmetlenül szemlélik új, csillogó webáruházukat, keresve a hiba forrását. 

-

használót, hogy  látogassa , és végül 

újbóli vásárlásra!

LÁTOGATÓ

� � �
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A folyamat bonyolítható ,  de mindössze e három részfeladatot kell 

-

ni, majd e látogatókat vásárlókká kell konvertálni, és végül el kell érnünk, hogy ezek a vásárlók újból és újból 

hatékony és olcsó módszer létezik, melyek közül a leggyakoribbakat  

röviden be is fogjuk mutatni.

Ha sok látogató jön webáruházunkba, de közülük alig vásárol valaki, 

akkor az áruházunkban van a probléma: alacsony a konverziós rátá-

ja. A konverziós ráta azt mutatja meg, hogy száz látogatóból mennyi-

en vásárolnak, azaz mennyit konvertál át közülük az oldal vásárlóvá.

A helyzet az, hogy az átlagos konverziós ráta az amerikai nagy we-

-

örülhet az 0,5-1%-os konverziós rátának is 

. Az internet a nagy számok játéka: ha eljött az oldalunkra ezer 

látogató, akkor abból jó, ha tíz-húsz ember fog vásárolni. 

Fontos megjegyezni, hogy a webáruházunk mellett érdemes más értékesítési felületeken is megjelenni ter-

mékeinkkel, ilyen például az eMag piactere vagy a Facebook. A jobb e-kereskedelmi platformokon 

-

ba feltölteni a termékeket. Ezután a webshop rendszer automatikusan továbbítja a termékeinket a Facebook, 

Google, eMag vagy éppen a Vatera felületeire.

A konverziós ráta azt mutatja 
meg, hogy száz látogatóból 
mennyien vásárolnak, azaz 

mennyit konvertál át közülük az 
oldal vásárlóvá.
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A KIADÁSOK
SZÁMBAVÉTELE

Milyen költségei vannak egyáltalán egy webáruháznak? Adottak  ugye az indítás költségei: a szükséges 

infrastruktúra kialakítása , a webáruház elkészítésére for-

 a havi tárhelybérlés 

díján kívül  egy webáruháznak bizony számos kiadással kell szembenéznie. Ezek nagy része teljesen nyilvánvaló: 

Egy webáruházat informatikailag is karban kell tartani: az internet és a piacok is rendkívüli ütemben  változnak, 

amivel a webáruházaknak is lépést kell tartaniuk, különben pillanatok alatt lemaradhatnak. És ez bizony pénzbe 

kerül (ahol ez a 

.

Valamint egy webáruháznak látogatókra van szüksége

egy webáruháznak marketing költségei is vannak -

. Általánosságban elmondható, hogy az árbevétel minél nagyobb százalékát költi egy webáruház marke-

. 

Adott a kérdés, hogy hol érdemes spórolni, milyen költségeket lehet, illetve érdemes lefaragni. Gyakori vissza-
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-

telt eredményez. 

Egy webáruház nyelvére fordítva: az a webáruház az eredményesebb, mely ugyanannyi költség mellett nagyobb 

2. Magasabb áron tudja eladni a termékeket. 
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A személetesség kedvéért a kérdést egy gyakorlati példán keresztül közelítjük meg. Tegyük fel, hogy egy 

-

-

gosan 40 Ft-ba kerül számára egy látogató. Itt jön a „trükkös” rész, amin áll vagy bukik egy bolt sikeressé-

ge:  hányan fognak vásárolni e látogatókból – az arány szemléltetésére a konverziós ráta szolgál. Ahogy 

korábban említettem, egy 2%-os ráta, azaz 100 látogatóból 2 tényleges vásárló már jónak mondható, szá-

moljunk itt is ennyivel. Esetünkben ez azt jelenti, hogy minden 50. látogató fog nálunk pénzt költeni. De mi-

2000 forintba kerül! Mint látható, ez az összeg nagy- 

mértékben függ a konverziós rátától. Így 1%-os konverziós ráta mellett már 4000 Ft-ba, 0.5%-nál pedig 8000 

De ami a legfontosabb: bármilyen hatékonyságú is legyen a használt marketing eszköz, bármilyen jól kivitelezett 

legyen a marketing kampány, dupla akkora konverziós ráta mellett fele annyiba kerül majd számunkra egy 

ha veszünk egy webáruházat, melynek átlagosan 10 forintjába kerül a látogató, havonta 30-an vásárolnak rajta 

, mindez 150.000 Ft-os 

árbevétel mellett. 

30 ezer forintos költséget lecsökkentve akár a harmadára, vagy még tovább: azonos marketing-ráfordítással 

háromszorosára növelve a bevételt. Így könnyen lehet, hogy a kezdeti plusz befektetés alig pár hónap alatt 

megtérül. 
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� 9:30-13:30

HALADÓ CSOPORT
� 14:30-17:30

A délutáni haladó csoportban a bonyolultabb, 

kérdésekre válaszolni!

www.shoprenter.hu/oktatas

minden hónapban

Budapesten

a weboldalon)

Ingyenes 
ShopRenter

oktatás

Kinek érdemes
részt venni rajta?

 � Aki meghozza a webáruházzal kapcsolatos üzleti 

döntéseket

 � Aki a webáruház tartalmi/technikai menedzselését és 

testreszabását végzi

 �

Ismerje meg a ShopRenter 

hogyan lehet kihozni egy 
ShopRenteres áruházból



 

 

 

Vagy-

-

 

jelenthet mind az árbevétel

Szaknyelven szólva magasabb az átlagos tranzakciós  

-

lázva ezzel az árbevételt. Plusz egy jó áruház képes arra, hogy olyan termékekkel „tömje meg” 

-

, másrészt számos 

marketing eszköz létezik az újbóli vásárlás ösztönzésére 

.

„Egy rossz webáruházzal 
gyakran már az elején 

megássuk a saját 
‘sírunkat’.”
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 Hatékonyabb a marketingben, képes „önállóan” is látogatókat sze-

, és 

mennyit kell „pénzért vásárolnia”.

 Az olcsóbb üzemeltetésen most a humán költségeket értjük: nagyon  

teljesítése stb. Egy jó webáruház képes hatékonyan támogatni ezeket a funkciókat, és töredékére képes 

nem állhat le: ha megragad valahol, akkor a versenytársak pillanatok alatt lekörözik. Folyamato-

 

 

7. -

A webáruházak nem csak technikai-

és vásárló mennyiségben is. Nem ugyan-

az kiszolgálni napi 10 000 látogatót, mint 

és a folyamatok minél nagyobb részénél 

törekedni kell az automatizálásra: például 

-

szerekkel 

-

.
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A LÁTOGATOTTSÁG
NÖVELÉSE

Miért szükséges látogatottságot növelni? Ha van egy szuper webáruházunk  tele jobbnál-jobb termékek-

segítünk az embereknek megtalálni, akkor olyan, mintha nem is létezne. 

Az e-kereskedelemben a nagy számok törvénye uralkodik. Egy adott látogató-tömegnek egy kis százaléka fog 

csak vásárolni . Így a vásárlóink számának növeléséhez két dologra van szükség: 

a konverziós ráta javítására és/vagy a látogatottság növelésére. 

-

 

-

Szögezzük le az elején: a látogatottság növelése nem feltétlenül kerül sok pénzbe, pénz nélkül is lehet hatal-

mas tömegeket vonzani az oldalunkra. Általánosságban szólva a látogatottság növeléséhez vagy pénz kell, 

vagy munka, vagy kreativitás .
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szükséges legalább az egyik. 

-

-

gán  hoz egy látogatót, viszont e látogatók rendkívül magas arányban 

-

ráta, az eredmény szempontjából azonban lehet megegyezik a két eset.

-

-

 igényel.

 pontosan megállapítható, hogy az egyes 
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Banner

A banner az egyik legelterjedtebb online marketing eszköz, amely logikájában a legközelebb esik a hagyo-

 valahol 0,5% körül van, azaz minden kétszázadik megjelenésre hoz egy látogatót!

Ha a portálokon számított „listaárat” vesszük alapul – ahol is 3-10 Ft körül  mozog egy bannermegjelenés ára 

– egy látogató számunkra 600-2000 Ft-ba fog kerülni. És még csak látogatókról beszélünk, akiknek csak egy 

kis töredéke fog vásárolni! Így, ha banner reklámokra szánjuk is magunkat, mindenképp alkudjuk le az árat 

egy számunkra elfogadható összegre ! 

-

szíteni, hogy minél többen kattintsanak rá , ezért gyakran 

olyanok is rákattintanak, akik nem potenciális vásárlók. 

Sokkal jobb a helyzet az átkattintás alapú bannereknél  

: ekkor konkrétan lehet számolni az átkattintások költségeivel (melyek 

-

kor sokkal célzottabban lehet elkészíteni a bannereket, kevésbé kell „általánosságra” törekedni. 

Tanácsként elmondható, hogy mindig igyekezzünk konkrét ajánlatokat belefoglalni a bannerekbe, és ne 

-

ra. Pl. „Rendelje meg a legújabb üzleti sikerkönyvet 50% kedvezménnyel! A részletekért kattintson ide!” 

 a  talán leghatékonyabb eszközei. 

-

-

. 
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organikus találatokra 

 és  

. Míg az organikus találatok 

-

szont gyakorlatilag ingyenes! Egyszer kell jól és hatékonyan végigcsinálni, utána 

folyamatosan és töretlenül vonzza az oldalra a látogatókat, akár egy jó ügynök! 

az oldalunkkal. A jó helyezés függ egyrészt az oldalunkra mutató linkek -

tartalmi kapcsolódástól . 

-

den egyes terméknek a bemutató oldala is . Így a feladatunk 

(linkmar-

keting)

-

-

ganikus találatok között nem nagyon szerepel még a webáruházunk 

az oldalunkra csábítsuk. 

növelésének egyik 
leghatékonyabb eszköze.”
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rövid 

szöveges hirdetésünk

-

. És így költsége is csak akkor van eme hirdetési formának, ha 

ténylegesen rá is kattintottak az adott hirdetésre, szemben a bannerekkel, melyek esetében minden megje-

.

precízen lehet tervezni, a költségkeret havi, vagy akár napi szinten 

is korlátozható . 

 csupán töredéke a bannerekkel meg-

vásárolni is, mint az utóbbiak! 

ál-

talános kifejezésre adjunk fel hirdetést. Tehát az általános termékkörünkön túl -

-

, illetve az összes gyakoribb kapcsolódó kifejezésre 

 

kapjuk a várt eredményeket . 

Linkmarketing

nagyobb mennyiségben. 

A linkmarketing két szempontból is hasznos: egyrészt növeli az oldal javítva ez-

zel a helyezéseket a találati listákban , másrészt közvetlen látogató-forrás-

ként sem elhanyagolható: minél nagyobb látogatottságú oldalon van kint a linkünk, annál többen  

fognak átkattintani az adott oldalról – így ez is egy ingyenes látogató-forrás.

katalógus oldalakba való regisztráció. A gondozott katalógus oldalak releváns aloldalából származó lin-
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www.shoprenter.hu/seo-tanfolyam

INGYENES SEO 

tanfolyamunkon többek között 

 �

 �

 � Mi a termékleírások szerepe a 

 �

 � Mi a közösségi média szerepe a 

 �

AJÁNDÉK

Minden feliratkozáshoz ajándék 
checklist-et küldünk, amivel 

webáruházát, így garantáltan 
nem vész kárba a tanfolyam 

alatt megszerzett tudás!

További részletek és jelentkezés:
www.shoprenter.hu/seo-tanfolyam

INGYENES SEO 
TANFOLYAM

tanfolyamunkon többek között 
megtanulhatja:

 Mi a ker ptimalizálás célja és haszna?

 Milyen szemp lapján válasszunk d in nevet?

 Mi a termékleír repe a 

ker ptimalizálásban?

 H ptimalizáljuk a termékképeket?

 Mi i média szerepe a 

ker ptimalizálásban?

 Mit jelent a linképítés, és miér ?

Tanulja meg ingyen, hogyan lehet 

segítségével!

AJÁNDÉK
CHECKLIST

Minden feliratkozáshoz ajándék 
checklist-et küldünk, amivel 

webáruházát, így garantáltan 
nem vész kárba a tanfolyam 

alatt megszerzett tudás!



a   katalógus oldalakat a linkfarmokkal, melyekben ömlesztve található nagyon sok link, és amelyekben való 

szereplés egyenesen káros egy oldal számára. 

apróhirdetés portálokon való hirdetés feladása, a fórumo-

 a kommentek írása blogokba stb. Ezek mind-mind ingyenes és értékes linkek lehetnek, me-

-

tül találja meg valaki az oldalunkat. Ezt a feladatot kiadhatjuk akár egy diáknak is, aki havi pár ezer  

forintért rendszeresen felad helyettünk egy-egy hirdetést az összes apróhirdetés portálon. 

Az oldalra mutató linkek növelésének másik módja a más oldalakkal való egyedi megállapodás. Ez lehet 

egyoldalú, ahol valamely oldal kiteszi ellenszolgáltatás nélkül egy másik oldal linkjét a felületére, vagy lehet 

A neve nagyon jól kifejezi azt, amit takar – a cégünk, termékünk hírét úgy terjeszteni, ahogy a vírus is terjed. 

exponenciálisan növekszik. 

óriási tömegeket lehet így elérni gyakorlatilag nulla vagy minimális költséggel. Hátránya, hogy szinte mindig 

kreativitást -

marketing kampányunknak, és inkább csak sablonok állnak rendelkezésünkre segítségképpen. 

valamilyen ingyenes termék vagy információ jelenléte, mely ugyanakkor 

értékes a felhasználók számára, akik késztetést éreznek rá, hogy megosz-

szák másokkal is.

érzelmekre

„A kíváncsiság, a 
szeretet, az utálat, vagy 

a szolidaritás mágnesként 
vonzza az embereket.”
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amely mágnesként vonzza az embereket, és amelyekre mindig lehet számítani, így a kíváncsiság, a szeretet, 

az utálat vagy a szolidaritás. 

-

 

emberek számára érdekes, hasznos, vicces stb. legyen. Alkossunk valami provokatívat, ami kapcsolódik tartal-

milag a cégünkhöz és termékeinkhez, és az emberek önként terjeszteni fogják. Fontos, hogy könnyen tudjon 

. 

-

, a vásárlói vélemények, a kívánságlisták, 

E-mail

Az e-mailt, mint marketing eszközt nem azért hagytuk a végére, mert kevésbé hatékony,  

-

-

att. A saját címlistára való hírlevél küldés viszont az egyik leghatékonyabb marketing eszköz lehet, ha jól használják. 

Egy saját címlistára akkor küldünk e-mailt, amikor csak akarunk, és így ingyenesen érhetjük el újra és újra az 

oldalunkra már egyszer  „eltévedt” látogatókat. Ergo az e-mail egy ingyenes és nagyon hatékony marketing 

-

-
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-

gyon kis százalékban vásárolnak, akkor a partnerek sem  fognak minket szívesen hirdetni – ergo egy hatékony 

webáruház itt is alapkövetelmény.

Közösségi marketing

saját online boltjaikat az alapítók.

Ma a legtöbb webáruház repertoárjában ott szerepelnek a Facebook hirdetési kampányok, amelyek segítsé-

gével nagyon jól célzott, PPC alapú hirdetéseket jeleníthetünk meg.

Ha egy webáruház tervezi a közösségi médiában való megjelenést, akkor hamar ki fog derülni, hogy ez nem egy 

egy hosszú távú, stratégiai folyamat, amellyel folyamatosan foglalkozni kell.

szól. Instagram, Youtube, Snapchat, csak hogy a legismertebb közösségi oldalakat említsük, de ide tartoznak 

a blogok és fórumok is.

Ezeket nemcsak a fogalom tisztázása miatt soroltuk fel, hanem mert néhány webáruháznak lehet, hogy meg-

-

centráljunk ezekre a felületekre.

-

a tartalmaikat, amelyek lehetnek például szövegek, fotók és természetesen videók is.
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-

kiugró eredményeket érhetünk el.

 

Marketplace és egyéb értékesítési csatornák

Mint korábban említettük, az értékesítés nemcsak webáruházban történhet meg, hanem olyan csatornákon ke-

resztül, amelyeket mások üzemeltetnek, mégis képesek megjeleníteni a webshopunkba feltöltött termékeinket. 

Erre a legjobb példa, amikor összekötjük üzleti Facebook oldalunkat webáruházunkkal, és onnantól kezdve a 

Facebook oldalunkon egy külön fülön megjelennek a termékeink.

Egy másik gyakran használt megoldás, amikor az Instagramra feltöltött képeinknek megjelöljük a webáruhá-

zunkban kapható terméket. Így a felhasználók az Instagramról indulva könnyen a webshopunkba köthetnek ki.

Egyre nagyobb teret hódítanak az úgynevezett Marketplace-ek is, ezeket magyarul leggyakrabban piactereknek 

hívjuk, és abban különböznek az apróhirdetési oldalaktól, hogy cégek is tölthetnek fel tömegesen termékeket. 

Ha olyan webáruház platformot használunk, amely integrálva van a nagyobb piacterekkel, akkor termékeinket 

könnyedén megjeleníthetjük a Vatera vagy éppen az eMag felületén, így eljutva új célközönségekhez.
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EMELLETT BETEKINTÉST NYERHET 

www.shoprenter.hu/marketing

minden hónapban

Budapesten

a weboldalon)

MARKETING
szeminárium

Az egész napos szemináriumokon 

 �

 �

 �

 �

Ismerje meg a leghatékonyabb 

ShopRenter 

a Webáruház 
Marketing 

Szeminárium 

EMELLETT BETEKINTÉST NYERHET 
A KERE PTIMALIZÁLÁS, 

TARTAL RKETING ÉS AZ 
LINE HIRDETÉSEK VILÁGÁBA

További részletek és jelentkezés:
www.shoprenter.hu/marketing

minden hónapban

Helyszín:
Budapesten

a weboldalon)

WEBÁRUHÁZ 
MARKETING

szeminárium

Az egész  szemináriumokon 
megmutatjuk:

 H rezzen l webáruházába?

 H jtsön hírlevél felir ?

 H pítsen fel rketi pányt?

 H izálja webáruháza feladatait?

Ismerje meg a leghatékonyabb 

eszközöket!

a Webáruház 
Marketing 

Szeminárium 
ingyenes!



CÍMLISTA ÉPÍTÉS

Gyakran 

komoly pénzeket adunk ki egy reklámkampányért, amely jó esetben vonz is egy nagyobb adag látogatót. 

Mit szólna hozzá, ha az egyszer becsábított látogatókat akkor „hívhatná” vissza az oldalra, amikor csak Ön 

, 

-

de ténylegesen megvalósíthatóak bármely webáruháznál. Hozzájuk mindössze a webáruház által követett 

stratégiát kell átgondolni, és az értékesítési folyamatot kiegészíteni egy lépéssel, mely az egyébként nyom 

A harmadik lépés
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hogy vásároljanak! Sokak számára bizonyára szomorú hír, de attól még igaz: a látogatók nagy többsége NEM 

Ne hagyjuk, hogy a látogató, akit oly nehezen  rábírtunk, hogy látogassa meg a webáruhá-

könnyen ment” alapon szerzi a látogatókat, és aztán csodálkozik, hogy elfogyott a reklám-keret, és épp ott 

-

Motiváció

A kulcs a csali. Egy olyan valami, ami a potenciális vásárlók számára értéket képvisel, ami számukra hasznos, 

ami nem kerül nekik pénzbe, és amire könnyen “rá tudnak bólintani”, hogy igen, ezért megéri megadnom 

. 

Mint fentebb említettem, valamilyen direkt marketing eszközzel érjük el újra és újra az adataikat megadó 

-

talánosabban használt módja webáruházak esetében a hírlevél, mely lehet heti, vagy havi, vagy bármilyen 

gyakoriságú .
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 egyrészt a már regisztrált felhasználóknak, másrészt a 

hírlevél feliratkozóknak. Így a csali is e két cél valamelyikére szokott irányulni, vagy iratkozzon fel a látogató a 

hírlevélre, vagy regisztráljon . 

A hírlevélre való feliratkozás akkor alkalmazandó kiemelten, ha az általunk árult termékek különlegesek, nagy 

miért nem iratkozik fel mindenki? 

-

. És akkor még nem is beszéltünk a bizalomról, amit kölcsönöznek nekünk azzal, hogy 

megadják személyes adataikat. Így mindig kell egy nyomós érv, ami miatt végül mégis beadják a derekukat. 

A csali fajtái

Mi lehet a csali egy webáruház esetében? Az alábbiakban bemutatjuk a legáltalánosabban használt csa-

likat, melyek közül egy vagy több egész biztosan alkalmazható az Ön webáruházánál is.

1. Rendszeres témába vágó hírek/cikkek

Ez talán a leggyakoribb módja a feliratkozásra való ösztönzésnek, már csak azért is, mert ingyenes. Azt kell 

-

az e-mail címüket. Ez esetben a webáruház mellé gyakorlatilag párhuzamosan fel kell építeni egy közösségi 

Ez már egy jóval hatékonyabb formája az ingyenes csalinak, hiszen csak egyszer kell megírni/megíratni egy bizo-

nyos anyagot, utána korlátlanul fel lehet ajánlani. Ha kombináljuk a rendszeres hírekkel, úgy még hatékonyabb. 
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TÖBB MINT 250 OLDALNYI
HASZNOS TUDÁS:

 �

 � 50 kritikus, fontos és befolyással bíró SEO 
sikerfaktor

 � 35 nem fontos vagy negatív SEO sikerfaktor
 � Google büntetések okai és típusai
 � Algoritmus frissítések
 � Gyakori SEO tévhitek
 � Legjobb SEO eszközök
 � Az E-commerce SEO alapjai
 � Kulcsszókutatás és stratégia
 �

 � Tartalommarketing tippek
 � Technikai SEO
 �

 � Videók az eszközök használatához

www.shoprenter.hu/seo

speciálisan a webáruházak 

támogatására.

Pitch online marketing blog társalapítója. 

Growth Hacking és az üzleti modellek.

TÖBB MINT 250 OLDALNYI
HASZNOS TUDÁS:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

További részletek:
www.shoprenter.hu/seo

WEBSHOP SEO 
ÚJRATÖLTVE

támogatására.



3. Kupon

-

egy webáruház alkalmazhat.

4. Klubtagság

„Csatlakozz ingyen a XYZ Klubhoz, csak ma”. Ez gyakorlatilag egy komplex kedvezmény, amit megszerezhet a 

-

 használják. 

5. Termékminta

-

ösztönözhet önmagában is. Hátránya, hogy magasabb a „potyázók” aránya, azaz az olyan felhasználóké, akik 

6. Bónusz termék

„Vásároljon most bármit, és egy ingyen XYZ terméket adunk hozzá 1200 Ft értékben!” Ez is egy igen hatékony 

minden látogató biztosan olvassa el a kiemelt, csalit reklámozó ajánlatunkat. Másképp fogalmazva nem baj, 

ha „kiveri a szemét” a látogatóknak.

Ha van egy jó csalink, az már félsiker. A másik feléhez ezt már csak olyan módon kell tálalnunk, hogy a látogató 
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-

amikor már amúgy is el akarná hagyni az oldalunkat 

.

Itt jönnek képbe az úgynevezett intelligens kilépési popupok, amelyek akkor jelennek meg a látogatónak, 

amikor az el akarja hagyni az oldalunkat. Ezekben a felugró ablakokban pedig gyakorlatilag azt jelenítünk 

meg, amit akarunk 

.

Ráadásul ennek a technikának a használatára számos kész megoldás létezik, így nem magunknak kell lefej-

leszteni. Itthon a legismertebb ilyen szoftver az OptiMonk, amelyet minden webáruháznak érdemes legalább 

egyszer kipróbálnia .

-

-

de nem használják ki! 

Olyan ez, mint hagyni megromlani a szekrényben felhalmozott ételt. Merthogy a címlista „romlandó”: általá-

nos marketing szabály, hogy maximum 90 naponként kommunikálnunk kell a potenciális ügyfelekhez, mert 
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www.optimonk.hu

SZEREZZEN

LÁTOGATÓIBÓL

 � A legtöbb 

látogató nem áll még készen a vásárlásra – szerezze meg 

 �  Szólítsa meg a 

másodlagos ajánlattal.

 � Növelje az átlagos kosárértéket és 

szerezzen több bevételt a látogatói szám növelése nélkül.

 �  Szerezzen több új 

ajánlatai hatékonyabb kommunikálásával.

 � Értékelje vásárlóit azáltal, hogy 

kikéri a véleményüket és fejlessze a kínálatát – s így a 

vásárlói elégedettséget is – a visszajelzések alapján.

 � Segítse a vállalkozása 

és megosztást.

intelligens popupok segítségével

Az OptiMonk segítségével 
felhasználóbarát üzeneteket jeleníthet 

Próbálja ki 
ingyen 14 napig 

és szerezzen 



ÖSSZEFOGLALÁS

A végére értünk és reméljük hasznosnak találta tanulmányunkat, amelyben

• 

• 

• 

• 

• -

nyával együtt.

Végül megmutattuk azt a stratégiai módszert, amelynek segítségével a nem vásárló látogatóktól is megsze-

a mostani állapotától. Az üzleti világ rávetette magát erre a különleges közegre, és igyekszik ezt a dinamizmust a 

egyre inkább felismerik.  Az e-kereskedelem, mint az internet üzleti célú felhasználásának egyik leghatékonyabb 

-

Sikeres évet, és még sikeresebb e-kereskedelmet kívánok!

Zajdó Csaba
ShopRenter.hu Kft.
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PROFESSZIONÁLIS 

A ShopRenter egyike a 

webáruház rendszereknek, amely 

professzionális alapot biztosít 

internetes értékesítésének!

AZONNAL INDÍTHATÓ, 

MEGOLDÁS

Boltjának elindítása a 

ShopRenterrel végre nem 

hónapok kérdése – alig pár óra 

alatt felállítható és testreszabható 

a rendszer  - így Önnek mindössze 

az eladással kell foglalkoznia!

KOCKÁZATMENTES 

NYITÁSÁRA
Nem kell sok százezer vagy millió 

forintot kiadnia, és reménykednie, 

hogy jól döntött. A ShopRenter 

esetében nincs  se kezdeti költség, 

Mi is az a
ShopRenter?
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a ShopRentert választania

a legmagasabb marketing- és értékesítés-támogató funkcionalitással, ami nem 

dolgozik folyamatosan azon, hogy az Ön webáruháza egyre jobb és jobb legyen.

AUTOMATIKUSAN FRISSÜL

az új funkciókat beépíteni az áruházába, addig a Shoprenternél automatikusan 

bekerülnek az újdonságok. Mindezt ugyanazért a havidíjért, amennyit minden 

kialakítva az aloldalak.
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MAXIMÁLISAN TESTRESZABHATÓ

és gyorsan kialakítható.

KIEMELT ÜGYFÉLTÁMOGATÁS
Ügyfélkapcsolatunk 06-1-234-5011-es telefonszámon, minden hétköznap 9:00-

igényeire is 1 munkanapon belül válaszolunk.

Azért, hogy webáruházából kihozhassa a maximumot, havonta tartunk Budapesten 

ZÁRT FACEBOOK CSOPORT

nemcsak a tapasztalataikat osztják meg egymással, de folyamatosan segítik egymást 

INGYENES RÉSZVÉTEL MARKETING KÉPZÉSÜNKÖN 

Marketing Szemináriumunk keretében megmutatjuk Önnek a leghatékonyabb online 

RENDKÍVÜL KÖLTSÉGHATÉKONY

még nem is beszéltünk a tárhely bérlés, a technikai support és egyéb szolgáltatások 
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EGYEDI KINÉZET, TÖBB TUCAT
VÁLASZTHATÓ SABLON

közül választhat, illetve feltöltheti hozzájuk logóját – és 

akár minden porcikáját ízlése szerint alakíthatja!

ADMINISZTRÁCIÓS FELÜLET

Az adminisztrációs felületen keresztül a rendszer min-

den részét könnyedén alakíthatja, nem  szükséges hoz-

zá informatikus segítsége.

SZÁMLÁZÁS ÉS RENDELÉSKEZELÉS 
EGY KATTINTÁSSAL

-

ónak – a ShopRenter segítségével mindent egy helyen, 

villámgyorsan elintézhet!

AKCIÓK, KUPONOK, HÍRLEVÉL, 
TOP TERMÉKEK, BANNEREK STB.

Amelyik marketing funkcióra egy mai modern webáru-

háznak szüksége lehet, azt a ShopRenter szinte biztosan 

tartalmazza!
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-

vél szoftverével stb. az automatikus kommunikáció 

-

ködhet is!

SABLON FÁJL

tartozó valamennyi fájl módosítására. Ezáltal szinte 

teljes szabadság áll rendelkezésére a webáruházának 

testreszabásában.

 
RENDSZER

minden webáruháznál – és ebben nyújt minden 

korábbi rendszernél nagyobb segítséget a 

ShopRenter!

VÁSÁRLÓBARÁT FIZETÉSI
FOLYAMAT

A ShopRenter pénztára úgy lett kialakítva, hogy 
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40+

55+
KIÁLLÍTÓ

2000+

� évente egyszer

� Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

1

2

3

4

biztos lehet benne, hogy hasonló gondolkodású emberekkel találkozhat 
és építhet ki baráti és üzleti kapcsolatokat.



www.shoprenter.hu/szeminarium

minden hónapban

Budapesten

a weboldalon)

webáruházat?
szeminárium

a szemináriumon?

A szemnináriumon lefedünk minden területet, 

 � Mik a trendek jelenleg hazánkban, mi várható 

 �  

 �

 � Mennyibe kerül egy webáruház, és miért vannak 

 � Milyen egy jó webáruház design, és hogyan növeljük 

 � Mennyi munkával és pénzzel jár egy webáruház 

 �  

 �

egyes internetes kereskedelem 

hogyan indítsa el sikeresen saját 
webáruházát?

További részletek és jelentkezés:
www.shoprenter.hu/szeminarium

minden hónapban

Helyszín:
Budapesten

a weboldalon)

Hogyan indítsunk 
webáruházat?

szeminárium

a szemináriumon?

A szemnináriumon lefedünk minden területet, 
amire egy átlagos  csak szüksége 

lehet egy webáruház indításához:

 Mik a trendek jelenl ban, mi várhat  

ben?

  

r r ?

 Milyen j i kötel ll lelni?

 Mennyibe ker l webáruház, és miért vannak 

r lönb ?

 Mil j webáruház desi lj k 

?

 Mennyi munkával és pénzzel jár webáruház 

dtetése?

 Mi l webáruház tényl dni”, 

azaz pénzt termelni?

 H r webáruházunkba?

Hogyan veheti ki részét az 
egyes internetes kereskedelem 

hogyan indítsa el sikeresen saját 
webáruházát?


