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1. "Tanítva értékesíts" - értékesítési videó  

 

Ingyenes tartalom vagy oktatás van az elején. 

A végén egy fizetett ajánlatot tartalmaz, ha a néző többet akar. 

 Bevezetés 

 

Ki vagy te? 

Csak egy rövid bemutatkozás. 

 

Miért csináltad ezt a videót? 

Mondd el nekik, miről fogsz beszélni. 

Mi lesz számukra a haszon ebből a videóból? 

 

Mondd el a saját történeted 

Hogy indultál? 

Milyen küzdelmeid voltak? 

Kezdj el beszélni a problémáról. 

 

Miért mondj történetet? 

Kapcsolatot épít a látogatokkal. 

Bizalmat és hitelességet teremt. 

Tükröt tart, hogy milyen küzdelmeken mentél keresztül. 

 

 

 Probléma azonosítása 

 

Ez az, ahol elkezdesz beszélni a problémáról amit a közelgő ingyenes tartalom meg fog 

oldani. 

 

Azonosítsd be a problémát. 
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Mondj egy történetet valakiről, akinél ez megoldódott. 

 

Az emberek nem szívesen ismerik be a problémáikat, de szívesen hallgatják 

másét. 

Tarts nekik egy tükröt, amiben magukra ismerhetnek. 

Segíts nekik bevallani, hogy van problémájuk. 

 

Mindenki szereti a hősöket 

Az emberek szeretnék látni, hogy mások hogyan győzték le a problémáikat, hogyan 

harcolták meg küzdelmeiket. 

Felemelkedés és bukás technika. 

 

Minták 

"Utáltam a munkám, nem volt elég pénzem, hogy támogassam a családom. 

Otthagytam a munkámat, és saját üzletbe kezdtem." 

 

"Minden évben egyre jobban gyötört az allergia. Miután meg találtam a megoldást, a 

második szezonban már tünetmentes voltam.  

 

 

 Probléma mélyítése 

 

Ez az, ahol elmeséled, hogy a probléma egyre rosszabb. 

Ismét megmutatod nekik, mi vár rájuk, ha ők nem tesznek lépéseket a probléma 

megoldása érdekében. 

 

Minták 

Nem tudtam fizetni a számlákat... 

Hónapokig éltem tésztán... 

A feleségem elhagyott... 

A családom és a barátaim nevettek rajtam... 

Nem tudtam aludni az allergiától... 
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 Ingyenes tartalom 

 

Mit adhatsz ingyen, anélkül, hogy túl sokat adnál? 

3 tip XYZ 

 

Mi lesz a következő logikus lépés? 

A következő lépés az ingyenes terméked után... 

 

A legjobb tippek, ötletek, tanácsok... 

 

Erről beszélj: "Mit", erről ne: "Hogyan" 

 Társadalmi bizonyíték 

 

Mielőtt még a fizetős terméked megemlítenéd. 

Először az ingyenes terméket kell eladni 

 

Azoknak, akik már hozzáférnek az ingyenes cucchoz: 

 

Vevővélemények 

Sikeres ügyfelek, akik eredményeket értek el. 

Kapcsolódó termék vagy általános termék/szolgáltatás. 

Videós vélemény a legjobb! 

 

Képernyőképek 

Kereset 

Forgalom 

Mutasd meg a saját és mások eredményeit 

 

Minták 

Péter otthagyta a munkáját és xxx Ft keresett 60 nap alatt. 

Itt a bizonyíték, hogy működik... 
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 Fizetős termék 

 

Ez az ahol a terméket, mint megoldást mutatod be. 

Már felismerte a problémát, így a megoldáson nem kell agyalnia. 

 

Mi ez? 

Termék neve 

Rövid 2-3 mondatos áttekintés 

 

Amit kapnak? 

10 lépésről-lépésre videó 

17 oldalas PDF 

 

Bónuszok 

Hogyan fokozhatod a terméked? 

Kulcsrakész 

Gyorsabb eredmények 

 Call to Action 

 

Itt feded fel az árat és hogy hogyan tud rendelni. 

 

Fedd fel az árat! 

Emlékeztesd az értékre. 

Az összértéke xxx Ft... 

Végleges ár... 

 

Mit kell csinálni a rendeléshez? 

Egyértelmű utasítás! 

Mik a pontos lépések? 

Pl.: Kattintson a narancssárga gombra rendeléshez. 

 

Mi történik rendelés után? 
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Pl.: 

Bejelentkezéshez szükséges adatokat emailben küldjük. 

Közvetlen letöltés, ahogy megrendelted a terméket. 

Hozzáférés a tagsági oldalhoz. 

Kiszállítás 24 órán belül. 

 

Miért rendeld meg most? 

Korlátozott példányban, csak... 

Korlátozott ideig. 

Ha ma rendelsz, akkor most csak 9.500 Ft. 

 

 

 

 

2. Értékesítő videó 

 

Az értékesítő videó egy formája az értékesítési oldalnak. Jellemzően 5-7 perc 

hosszúak. 

 

Gyakran használják, hogy eladjon egy info terméket, video tanfolyamot, szoftvereket, 

coachingot vagy tanácsadást, nagy értékű szolgáltatásokhoz, és így tovább. 

 Bevezetés 

 

Ki vagy te? 

Csak egy rövid bemutatkozás 

 

Miért csináltad ezt a videót? 

Mondd el nekik, miről fogsz beszélni. 

Mi lesz számukra a haszon ebből a videóból? 

 

Mond el a saját történeted 
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Hogy indultál? 

Milyen küzdelmeid voltak? 

Kezdj el beszélni a problémáról. 

 

Miért mondj történetet? 

Kapcsolatot épít a látogatokkal. 

Bizalmat és hitelességet teremt. 

Tükröt tart, hogy milyen küzdelmeken mentél keresztül. 

 

 

 

 Probléma azonosítása 

 

Ez az, ahol elkezdesz beszélni a problémáról amit a közelgő ingyenes tartalom meg fog 

oldani. 

 

Azonosítsd be a problémát. 

Mondj egy történetet valakiről, akinél ez megoldódott. 

 

Az emberek nem szívesen ismerik be a problémáikat, de szívesen hallgatják 

másét. 

Tarts nekik egy tükröt, amiben magukra ismerhetnek. 

Segíts nekik bevallani, hogy van problémájuk. 

 

Mindenki szereti a hősöket 

Az emberek szeretnék látni, hogy mások hogyan győzték le a küzdelmeiket. 

Felemelkedés és bukás technika. 

 

Minták 

Utáltam a munkám, nem volt elég pénzem, hogy támogassam a családom. 

Otthagytam a munkámat, és elkezdtem a saját üzletem. 
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 Probléma mélyítése 

 

Ez az, ahol elmeséled, hogy a probléma egyre rosszabb lesz, ha nem oldja meg. 

Ismét megmutatod nekik, mi vár rájuk, ha ők nem tesznek lépéseket a probléma 

megoldása érdekében. 

 

Minták 

Nem tudtam fizetni a számlákat... 

Hónapokig éltem tésztán... 

A feleségem elhagyott... 

A családom és a barátaim nevettek rajtam... 

 Megoldás 

 

Itt beszélhetsz a megoldásról 

 

Hogyan segített neked, és hogyan változtak meg a dolgok körülötted. 

 

Próbáljuk felemelni őket, reményt adni nekik. 

 

Mutasd meg, hogy segített neked 

Több ügyfél 

Több bevétel 

Pihenés 

Autók 

Több idő a családdal 

 

Kérdezd meg: Hogyan változna az életük, ha ez a megoldás számukra is elérhető 

lenne? 

Milyen haszonnal járna? 

Hogyan változna meg az életük? 

Fess képeket eléjük - Képzeld csak el... 
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Minták 

Azután történt valami csodálatos... 

Lépésről-lépésre formula. 

Így tettem és működött. Elkezdtem nyereséges lenni. 

 

Mi lenne, ha megkapnád ugyanezt a megoldást a kezedbe? 

 Társadalmi bizonyíték 

 

Mielőtt még a fizetős terméked megemlítenéd. 

Először az ingyenes terméket kell eladni. 

Azoknak, akik már hozzáférnek az ingyenes cucchoz. 

 

Vevővélemények 

Sikeres ügyfelek, akik eredményeket értek el. 

Kapcsolódó termék vagy általános termék/szolgáltatás. 

Videós vélemény a legjobb! 

 

Képernyőképek 

Kereset 

Forgalom 

Mutasd meg a saját és mások eredményeit 

 

Minták 

Péter otthagyta a munkáját és x Ft keresett 60 nap alatt. 

Itt a bizonyíték, hogy működik... 

 Termék bemutatása 

 

Ez az, ahol a terméket, mint megoldást mutatod be. 

Már felismerte a problémát, így a megoldáson nem kell agyalnia. 

 

Mi ez? 
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Termék neve... 

Rövid 2-3 mondatos áttekintés. 

 

Amit kapnak? 

10 lépésről-lépésre videó 

17 oldalas PDF 

 

Bónuszok 

Hogyan fokozhatod a terméked? 

Kulcsrakész 

Gyorsabb eredmények 

 Call to Action 

 

Itt feded fel az árat és hogyan tud rendelni. 

 

Fedd fel az árat! 

Emlékeztesd az értékre. 

Az összértéke... 

Végleges ár... 

 

Mit kell csinálni a rendeléshez? 

Egyértelmű utasítás! 

Mik a pontos lépések? 

Pl.: Kattintson a narancssárga gombra a rendeléshez. 

 

Mi történik rendelés után? 

Pl.: Bejelentkezéshez szükséges adatokat emailben küldjük. 

Közvetlen letöltés, ahogy megrendelted a terméket. 

Hozzáférés a tagsági oldalhoz. 

Kiszállítás 24 órán belül. 

 

Miért rendeld meg most? 
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Korlátozott példányban, csak... 

Korlátozott ideig. 

Ha ma rendelsz, akkor csak 9.500 Ft. 

 

 

 

 

3. Squeeze Page Video 

 

Squeeze oldal videók jellemzően rövid (60 másodperc vagy annál kevesebb). Általában a 

landing oldalak (érkező oldalakon) és elfogó oldalakon csábítják a látogatót, hogy adja 

meg  elérhetőségét cserébe valami értékesért cserébe, ami ingyenes. (ingyenes 

útmutató, videó sorozat, ingyenes minta, stb). 

 Figyelem megragadás 

 

"10 másodperces intro & hitelesség építés" 

 

Mondd el nekik, hogy ki vagy és miért hallgassanak rád. 

 

Minta 

Hello xy vagyok, ebből a videóból megtudhatod, hogyan kell 17 perc alatt tökéletes 

sütit sütni. 

 

 

 Értékajánlat 

 

Miért kell nekik? 

 

"Épp most fejeztem be egy vadonatúj videó sorozatot arról, hogyan kell sütni a 

tökéletes almás pitét 9 perc alatt" 
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 Előnyök 

 

Beszélj arról, hogyan tudsz segíteni nekik. 

 

Milyen előnyöket fognak megélni? 

 

Milyen speciális problémát fog megoldani...? 

 

Minta 

Így kevesebb időt töltenek el rabszolgaként a forró tűzhely mellett és több időt a 

vendégekkel vagy a családdal. 

 Call to Action 

 

Hogyan lehet megszerezni? 

 

Mi a csapda? 

 

Minta 

A tiéd teljesen ingyenes. Mindössze annyit kell tenni, hogy add meg a neved és az e-

mail címed az alábbi űrlapon, és én azonnal küldöm az e-mail-ben az anyag 

elérhetőségét. 

4. Magyarázó videók 

 

Magyarázó videók jellemzően rövidek, szórakoztató animációs videók, 

amelyek ismertetik a terméket vagy szolgáltatást 60 másodpercben vagy még 

rövidebb idő alatt. 

 

Ezek tipikusan segít induló szoftverek és szolgáltatások, alkalmazások bemutatásánál. 

 Probléma azonosítása 
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Probléma neve 

 

"Nem kell, hogy így legyen!" 

 

"Van másik, jobb út!" 

 

 

 

 Termék/Szolgáltatás bevezetése 

 

Bevezetni a terméket/szolgáltatást. 

 

Elmagyarázni, hogy ez a megoldás ... problémára. 

 

Minta 

"XY egy web alapú eszköz, amely automatikusan számláz az ügyfeleknek. Itt van, 

hogyan működik ..." 

 Hogyan működik 

 

Lépésről-lépésre elmagyarázni, hogy működik... 

Legyen egyedi a magyarázat, ne unatkozon a néző. 

Legyél szórakoztató - használj humort, ahol csak tudsz. 

Demonstrálj!  

 

Minta 

"Speciális kifinomult algoritmussal dolgozunk, XY-nál." "Amikor 3 napot késnek a 

fizetéssel, a számlát elküldjük neki..." 

 Előnyök 
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Mi a haszna? 

Miért kellene, megvásárolnia a terméket vagy szolgáltatást? 

Mit csinál neki? 

Milyen fájdalomtól kíméli meg? 

 

Minták 

"Mi gondoskodunk a kemény munkáról, így neked nem kell." 

"Összpontosíthatsz arra, amit szeretsz csinálni." 

"Arra koncentrálhatsz, ami számít." 

"Nem vesztegeted el az időd." 

 Mennyibe kerül (opcionális) 

 

Ha szeretnénk, akkor itt mondjuk az árat. 

 

Ne menj bele a részletekbe! 

Ha több terv / csomag / pont van, ne menj bele a részletekbe. 

Helyette, xy Ft-nál kezdődik. 

A részletes árak a rendelési oldalon találja. 

 

Minta 

"A csomagok 4900 Ft-nál kezdődnek. Nekünk minden vállalkozáshoz van tervünk, 

nem számít, hogy nagy vagy kicsi." 

 Call to action 

 

Mit csináljanak? 

Látogassák meg az oldalt. 

 

Kattintsanak a gombra a rendeléshez. 

"Kattintson a nagy zöld gombra az induláshoz!" 

 

Gondold át, hogy hol fogja megnézni a látogató a videót. 
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Youtube, saját weboldal, facebook stb... 

 

 

 

5. 3 napos termék/szolgáltatás bevezetés 

 

Termék vagy a szolgáltatás bevezetését segítik elő. 

 

A fizetős termék vagy szolgáltatás előtt egy számukra ingyenes de mégis értékes dolgot 

kapnak. 

 1. nap 

5..1. Bevezetés 

 

Ki vagy te? 

Csak egy rövid bemutatkozás. 

XY vagyok... 

 

 

Miért csináltad ezt a videót? 

Mondd el nekik, miről fogsz beszélni. 

Mi lesz számukra a haszon ebből a videóból? 

"Ebben a videóban elmondom, hogy hogyan..." 

"A videó végére tudni fogod, hogy...." 

 

Mondd el a saját történeted 

Hogy indultál? 

Milyen küzdelmeid voltak? 

Kezdj el beszélni a problémáról. 

 

Miért mondj történetet? 
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Kapcsolatot épít a látogatokkal. 

Bizalmat és hitelességet teremt. 

Tükröt tart, hogy milyen küzdelmeken mentél keresztül. 

 

 

 

5..2. Probléma azonosítása 

 

Ez az a rész, ahol elkezdesz beszélni a problémáról amit a közelgő ingyenes tartalom 

meg fog oldani. 

 

Azonosítsd be a problémát. 

Mondj egy történetet valakiről, akinél ez megoldódott. 

 

Az emberek nem szívesen ismerik be a problémáikat, de szívesen hallgatják 

másét. 

Tarts nekik egy tükröt, amiben magukra ismerhetnek. 

Segíts nekik bevallani, hogy van problémájuk. 

 

Mindenki szereti a hősöket 

Az emberek szeretnék látni, hogy mások hogyan győzték le a küzdelmeiket. 

Felemelkedés és bukás technika. 

 

Minták 

"Utáltam a munkám, nem volt elég pénzem, hogy támogassam a családom. 

Otthagytam a munkámat, és elkezdtem a saját üzletem." 

"Nem tudtam aludni az allergiától. Egész nap ólmos fáradtság volt rajtam." 

 

 

5..3. Probléma mélyítése 

 

http://marketingeszkozok.hu/


http://marketingeszkozok.hu 

 

Ez az, ahol elmeséled, hogy a probléma egyre rosszabb lesz, ha nem oldja meg. 

Ismét megmutatod nekik, mi vár rájuk, ha ők nem tesznek lépéseket a probléma 

megoldása érdekében. 

 

Minták 

"Nem tudtam fizetni a számlákat..." 

"Hónapokig éltem tésztán..." 

"A feleségem elhagyott..." 

"A családom és a barátaim nevettek rajtam..." 

"Minden évben egyre erősebb tüneteim voltak..." 

 

 

5..4. Add nekik a megoldást 

 

Mit adhatsz ingyen, anélkül, hogy túl sokat adnál? 

3 tip XYZ 

 

Mi lesz a következő logikus lépés? 

A következő lépés az ingyenes terméked után... 

 

A legjobb tippek, ötletek, tanácsok... 

 

Minta 

Szoftver esetében: 

"Hogyan kell csinálni kézzel, majd bemutatni, hogy működik szoftverrel, 

hogyan lehet automatizálni, hogy gyorsabb eredményt érjen el." 

 

 

5..5. Indulunk/Emlékeztető 

 

Ma felfedjük XYZ 
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Találkozunk újra itt holnap 

 

 

5..6. Call to Action 

 

Itt, lehet létrehozni a társadalmi bizonyítékot, amely segít eladni a későbbi 

megrendelést. 

 

Kérj elkötelezettséget! 

"Hagyj megjegyzést a kommenteknél." 

"Mondd el nekem, hogy mire gondolsz..." 

"Hogyan tervezed ezt használni?" 

 

Használj ösztönzőt! 

"Szólj 5 embernek és mi ajándékot adunk neked." 

 2. nap 

5..1. Emlékeztető 

 

Mi volt az előző videóban? 

Nagyon röviden emlékeztesd.  

5..2. Társadalmi bizonyíték 

 

Az összes észrevételt válaszold meg (ha belefér egy, ha nem, akkor több) videóban. 

 

A megjegyzésekből személyre szabott videókat kell készíteni (2-3 db). 

5..3. Továbbra is oktatás 
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Folytatni, ahol abbahagytad az első videót. 

 

Az ajándék a legjobb dolog. 

5..4. Megoldás javaslat 

 

"Remélem tetszett ez a cucc, de van egy könnyebb / jobb/ gyorsabb módja..." 

"Több van ennél, ahonnan ez jött." 

"Már megmutattam, hogyan kell csinálni, de ez sok munka..." 

5..5. Végső bemutató 

 

Ahol bemutatod a terméket. 

 

"Hogy lehet automatizálni mindezt? Egy csodálatos dolog hoztam létre neked, 

hogy..." 

"Hogyan készítsen honlapot első alkalommal, anélkül, hogy órákat töltene a 

számítógép előtt?" 

"Hogyan lehet csökkenteni évekkel a tanulási görbét? "Hogyan dolgozz velem 

személyesen?" 

5..6. Call to Action 

 

Itt, lehet létrehozni a társadalmi bizonyítékot, amely segít eladni a későbbi 

megrendelést. 

 

Kérj elkötelezettséget! 

"Hagyj megjegyzést a kommenteknél." 

"Mond el nekem, hogy mire gondolsz." 

"Hogyan tervezed ezt használni?" 

 

Használj ösztönzőt! 

"Szólj 5 embernek és mi ajándékot adunk neked." 

http://marketingeszkozok.hu/


http://marketingeszkozok.hu 

 

 3. nap 

5..1. Emlékeztető 

 

Mi volt az előző videóban? 

Röviden emlékeztesd azokra a dolgokra, amit eddig elmondtál.  

5..2. Társadalmi bizonyíték 

 

Az összes észrevételt válaszold meg egy (vagy több)  videóban. 

 

A megjegyzésekből személyre szabott videókat készíteni (2-3 db). 

5..3. Termék/megoldás bevezető 

 

Ez az ahol a terméket, mint megoldást mutattod be. 

Már felismerte a problémát, így a megoldáson nem kell agyalnia. 

 

Mi ez? 

Termék neve 

Rövid 2-3 mondatos áttekintés 

 

Amit kapnak? 

10 lépésről-lépésre videó 

17 oldalas PDF 

 

Mutasd meg nekik, hogy mit csinál, és kösd össze a számára fontos előnyökkel. 

 

Bónuszok 

Hogyan fokozhatod a terméked? 

Kulcsrakész. 

Gyorsabb eredmények. 
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5..4. Társadalmi bizonyíték 

 

Mielőtt még a fizetős terméked megemlítenéd. 

Először az ingyenes terméket kell eladni 

 

Azoknak, akik már hozzáférnek az ingyenes cucchoz. 

 

Vevővélemények 

Sikeres ügyfelek, akik eredményeket értek el. 

Kapcsolódó termék vagy általános termék/szolgáltatás. 

Videós vélemény a legjobb! 

 

Képernyőképek 

Kereset 

Forgalom 

Mutasd meg a saját és mások eredményeit 

 

Minták 

"Péter otthagyta a munkáját és xxx Ft keresett 60 nap alatt." 

"Itt  bizonyíték, hogy működik..." 

5..5. Call to Action 

 

Itt feded fel az árat és hogyan tud rendelni. 

 

Emlékezteti őket az értékre, amit adsz nekik. 

Most itt az ideje, a következő lépésre. 

 

Fedd fel az árat! 

Emlékeztesd az értékre 

Az összértéket mutasd be 

Végleges ár 
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Mit kell csinálni a rendeléshez? 

Egyértelmű utasítás! 

Mik a pontos lépések? 

Pl.: "Kattintson a narancssárga gombra rendeléshez." 

 

Mi történik rendelés után? 

Bejelentkezéshez szükséges adatokat emailben küldjük. 

Közvetlen letöltés, ahogy megrendelted a terméket. 

Hozzáférés a tagsági oldalhoz 

Kiszállítás 24 órán belül 

 

Miért rendeld meg most? 

"Korlátozott példányban, csak..." 

"Korlátozott ideig." 

"Ha ma rendelsz, akkor csak 9.500 Ft." 

 

 

6. Ügyfél beszámoló videó 

 

Egy interjú az egyik ügyféllel, illetve interjúk több ügyféllel keverve egy videóban. 

 Bevezetés 

 

Ahol kérd meg az ügyfelet, hogy adja meg a teljes nevét és hogy honnan jött. 

 

"A nevem Minta Péter, Pécsen élek" 

 Mennyi ideje vagy ügyfelünk? 

 

Mióta üzletel velem? 

 

Mióta vásárolja a termékemet vagy szolgáltatásomat? 
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"... Én már 7 éve rendelek tőletek pizzát" 

 Mit szeretsz a legjobban? 

 

Mit szeretsz bennünk? 

 

Van kedvenc terméked vagy szolgáltatásod? Miért? 

 

"A ti pizzátok a legjobb a városban!" 

 Miért jössz vissza? 

 

Miért jössz vissza?  

Az étel miatt? A csodálatos felszolgálás miatt? Családi hagyomány? 

 

"Hagyomány a mi háztartásunkban ... minden péntek este pizzát rendelünk. Leginkább 

azért, mert nincs jobb pizza a városban." 

 Ajánlana másoknak? 

 

Zárd az interjút, és kérd meg, hogy küldje ide a barátait és ismerőseit. 

 

"Igen, mindig ajánlom XY Pizzát az összes barátomnak és a családomnak. Ha jó 

ételeket és barátságos légkört keres, akkor nem fogja megbánni." 

 Call to Action 

 

A beszámolót kirakni a honlapra. 

7. Helyi kereskedelem 
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Helyi üzletek ügyfeleinek. Ezek jellemzően 30, 60-90 másodperc hosszúságúak, 

promóciós jellegűek, bár az a legjobb, ha hasznos tartalmat is adunk benne. 

 A nyitó 

 

Ez az, ahol megragadod a néző figyelmét. 

 

Például: "Ügyvédet keresel Szeged területén?" 

"Éhes vagy?" 

"Önt is gyötri az allergia? " 

 A tartalom 

 

A néző egy tanácsot vagy hasznos információt kap a témában. 

 

Például: "Van néhány fontos dolog, amit meg kellene fontolnod, amikor megfelelő 

ügyvédet keresel..." 

 

A cél, hogy állíts össze egy ingyenes tartalmat, ami pozícionál az ügyfeleknél, úgy mint 

a legjobb megoldást szállító partnert. 

 Call to Action 

 

Cselekvésre való felhívás. 

 

Mondd el a nézőnek, mit kell csinálnia. 

Például: "Olvasson tovább, lépjen kapcsolatba velünk ma, hívja 06-1-111-111 vagy 

látogason el a www.oldalam.hu-ra" 

8. Offline - hideg ügyfelek elérésére 

 

A lényeg ez a videó rámutat valamire, amit jobban lehetne csinálni, add nekik egy 

ingyenes tippet, hogyan tudnák jobban csinálni (nem sértegetve őket). 
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Tudják meg mit tudsz nyújtani számukra, mit tud tenni a megoldásod. 

 Bevezetés 

 

Ki vagy te? 

Csak egy rövid bemutatkozás. 

 

Miért csináltad ezt a videót? 

Mondd el nekik, miről fogsz beszélni. 

Mi lesz számukra a haszon ebből a videóból? 

 

Miért hallgassanak rád? 

Hitelesség építés. 

 

Mond el a saját történeted 

Hogy indultál? 

Milyen küzdelmeid voltak? 

Kezdj el beszélni a problémáról 

 

Miért mondj történetet? 

Kapcsolatot épít a látogatokkal 

Bizalmat és hitelességet teremt 

Tükröt tart, hogy milyen küzdelmeken mentél keresztül 

 

 

 

 Ingyenes tippek és tanácsok 

 

Mit vettél észre amit csinálnak, de kihagytak valami fontosat...? 

http://marketingeszkozok.hu/


http://marketingeszkozok.hu 

 

"Észrevettem, hogy arra használja Youtube videókat, hogy közzétegyen videókat a 

vendéglőről. 

Ez nagyszerű, de én észrevettem néhány dologot, ami kimaradt / lehetne jobban 

csinálni." 

 

Megmutatni nekik, hogyan kell jobban csinálni / jobb eredményt kapjanak 

Adj nekik ingyenes tanácsot. 

 Megoldás egy mondatban 

 

Csak EGY mondatban! 

 

"Egy olyan szolgáltatást nyújtok, ami Önnek időt takarít meg, hogy több ideje 

maradjon a családjára, hobbijára, fontos projektekre..." 

 Társadalmi bizonyíték 

 

Dolgoztál más vállalkozásokkal? 

Ha igen, akkor kivel? 

Mik voltak az eredmények? 

 

Mit lehet tenni értük? 

Milyen eredményeket várhatnak? 

 Call to Action 

 

"Csak válaszoljon erre a levélre, vagy hívja a 06-1-1111-1111-es számot." 
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