
Supercharge
8 ajánlás egy 
jobban teljesítő 
weboldalért
Készítette: NIBADA Kft.
2020. 09. 30.



8 ajánlás a magasabb online bevételt hozó, 
jobban teljesítő website érdekében
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Optimalizáld a 
fizetési folyamatot

Segítsd a 
látogatót kereső 

funkciókkal



Legyenek tiszta és egyértelmű Webshop céljaid

Kiemelt KPI mutatók
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SMART célok
Részletes és specifikus célok, melyek tartalmazzák többek között

¡ Az időszakra vonatkozó árbevétel elvárást

¡ a napi átlagos látogató szám meghatározást

¡ a napi átlagos új ügyfél látogató szám meghatározást

¡ átlagos kosár méret alakulását

¡ konverziós ráta elvárást

¡ az egyes online sales csatornák hozzájárulását a teljes 
értékesítési volumenhez
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Meséld el a saját céged történetét
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A termékek és az árazási stratégián kívül egy dolog van, 

ami erős megkülönböztetést ad az online felületen a 

konkurenciától az pedig a saját, egyedi történeted.

A cégtörténet a webshopodnak és termékeidnek a “lelke” 

és folyamatosan segít abban, hogy növelje a márkádhoz 

való hűséget és emelje az értékesítési bevételedet. 

Kép: http://www.karolina.hu

Minden cég történet érdekes és 
izgalmas, oszd meg a látogatóiddal!

http://www.karolina.hu/


Segítsd a látogatót kereső funkciókkal, 
egyszerűsített  keresési lehetőségekkel az oldaladon
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Egy jól felépített, könnyű kereső szóra, termékre felépített 
website több területen is hozzájárul egy sikeres webshophoz:

• jobb felhasználói / látogatói tapasztalat könnyebben 
hozzájárul a termék megvásárlásához/ a szolgáltatás 
megrendeléséhez;

• gyors keresési funkció könnyebbé és gyorsabbá teszi a 
rendelést, foglalást; valamint

• lehetővé teszi hasonló termékek bemutatását is, így 
növelve az értékesítési potenciált
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Hogyan hozzuk ki legtöbbet a kereső funkcióból?  
Gyorsasággal és Relevanciával

Air New Zealand : https://www.airnewzealand.com/

https://www.airnewzealand.com/


Építsd fel a saját adatbázisodat  
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Ügyfél kapcsolattartásra a legjobb forma az email 
alapú adatbázis létrehozása. 

A marketing-kommunikációban szükséges a több 
lábon állás, aminek a saját adatbázis egy fontos 
eleme, mely lehetőséget ad

• hatékony, direkt kommunikációra

• szegmentálásra

• ügyfél profil kialakításra
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Használd jól az organikus és a fizetett hirdetési 
keresés eredményeit (SEO vs SEA)
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Manapság mindenre rákeresünk a Google-ban

• egyszerű keresőszóval vagy

• összetett kifejezéssel.

Egy átlagos vagy divatos keresésére több millió 
választ is kaphatunk. 

A találati oldalon (SEM) megjelenített keresési 
listának 2 típusa létezik:

SEA – Fizetett kereső hirdetés – Google Ads

SEO – (Ingyenes) Optimalizált kereső megjelenés 

Ellenőrizd a SEO és a SEA megjelenési lehetőségeket 
az aktuális online marketing tervedben

Keresőszó/Keyword: szálláshelyek

SEO
Search Engine 
Optimization /
Keresőoptimalizáció

SEA
Search Engine
Advertising /
Keresőhirdetés

SEM
Search Engine
Marketing /
Keresőmarketing



Biztosítsd a gyors website sebességet 
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Gyors website 

Gyors kép letöltés

Gyors információ áramlás

A sebesség kulcstényező:
minél gyorsabb az oldalaid betöltési sebessége, annál jobb hisz így nagyobb az esély a 
rendelésre, konverzióra.

Növelheted a weboldal betöltési sebességét az alábbi technikákkal:

• Elemezd ki az oldal jelenlegi sebességét

• A gyorsabb képletöltés érdekében optimalizáld a képek formátumát és 
megjelenését

• Távolítsd el a lekérdezési karakterláncokat (query strings) a statikus oldalakról, így 
javíthatod azok teljesítményét



Egyéb online eszközök a termék, szolgáltatás 
megjelenítésére
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Vonultassuk fel a vevői meggyőzés modern eszköztárát a 
sikeres online értékesítésünk érdekében, beleértve:  
• egyedi, eredeti és lényegre törő termékleírások
• kimagasló minőségű, a márka image-hez illő képek, 

videók
• cross-sell és up-sell lehetőség, csomag-ajánlatok
• véleményezési, értékelési lehetőség
• letölthető katalógus, tanulmány, prezentáció, podcast
• online chat – hatékony ügyfél-szolgálati megoldások
• megosztási lehetőség választott közösségi média 

csatornára
Kép: https://www.petitgerbeaud.hu

https://www.petitgerbeaud.hu/


Optimalizáld a fizetési folyamatot
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Ha bármi nem jól működik ezen a felületen, akkor egy pillanat alatt lehet 
elveszíteni az értékesítést, s az eddigi összehangolt és optimalizált munka 
egy pillanat alatt tud eltűnni.  

Az optimális fizetési (check-out) folyamatot a webshop működési 
platformon érdemes külön figyelni és egyedi kommunikációs tervet 
kidolgozni a nem befejezett rendelési folyamatra (Cart Abandonment 
Solutions) 



Köszönöm a figyelmet!
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