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Célok 



Imázsépítés: az NNG, mint dinamikus, fiatalos cég és márka 

 

 NNG és iGO összekapcsolása / NNG, mint cool vállalat pozícionálása és ezen 
üzenetek eljuttatása a technológiailag affin magyar közönségnek 

 A SzülinApp applikáció 50.000 példányban történő letöltése 

 A Magyarországról indult világsiker bemutatása  

 

 

A KAMPÁNY CÉLJAI 



 Okostelefonnal és internetkapcsolattal rendelkező fogyasztók  

 25 alatti fiatalok 

 rendszeres autóvezetők 

 alkalmi autóvezetők 

 női sofőrök 

 androidos felhasználók 

 üzleti felhasználók 

 techie-k, véleményvezérek 

 

A KAMPÁNY CÉLCSOPORTJA 



 

 Eredmények kapcsán sajtóanyag 
közzététele  

 Köszönő videó megosztása  

 

 Issuek, kommentek kezelése 

 Index interjú szervezése, lebonyolítása 

 Insightok összegyűjtése, tervezés 
megkezdése 

 Kommunikációs stratégia és 
akcióterv készítése 

 Videók, Microsite, bögrék készítése  

 Média-együttműködés szervezése 

 

 

 Sajtótájékoztató 

 Bejelentő közlemény 

 Interjúk 

 Follow-up megkezdése  

 

  D-day  

 Follow-up sajtóanyag kiadása 

 Videó közzététele  

 Online banner kampány 
indulása  

 Szerkesztőségi cikkek 
elérhetővé válása az Origón 

 

 

ESZKÖZÖK ÜTEMEZÉSE 



Előkészítés 
Az ötlet megtalálása 



Milyen autós 
navigációt használsz 
Androidon?  
 Annak ellenére, hogy Androidra nem elérhető az iGO 

Navigáció, a Navigyurci szakportál elemzése alapján 
sokan használták a tört verziót 

 

 Az NNG is havi rendszerességgel kapott megkeresést az 
androidos verzió elkészülésének határidejével 
kapcsolatban 

 

 Az igény már évek óta jelen van a piacon   



 

Buzz generálás – exkluzív 
információátadás 
Hogyan tettük érdekessé a storyt?  

 Fotó a field tesztről  

 A fotót feltöltöttük a Facebookra  

 A legfontosabb online navigációs portál exkluzív 
információink alapján cikket írt az érdekes képről  

 Az Index átvette a cikket 

 

 

Az eredmény 
 Több mint 2.000 felhasználó olvasta a cikket a blogon  
 Az Index cikk pénteken és szombaton is nyitó oldalon volt, összességében 

100.000 ember olvasta 

Exkluzív tartalomátadás:  
A legfontosabb bloggernek navigációs témában 

Teszt közben  
Index címoldal 



Egy bögrényi meghívó 



 Cél:  
 Lepjük meg az újságírókat  
 Információátadás  

 Gondolatmenet  
 Már az előzetes follow-

up/címbekérés során jeleztük, 
hogy egy különleges 
eseményre hívjuk majd őket  

 A bögrére nyomtatott 
meghívóval az eseményünk 
már nem „csak” egy 
sajtótájékoztató volt a sok 
közül 

MEGLEPŐ MEGHÍVÓK 



Mappa 



 Cél:  
 A háttérinformációkat 

érdekes formában tudjuk 
átadni, melyet valóban 
megnéznek 

 Információátadás  

 Eszköz 
 A kampányra optimalizált, 

sajtómappát készítettünk, 
kihasználva egy adott 
felületet 

 Az újságírók a sajtóanyagot 
ebben kapták meg  

NEM CSAK EGY 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 



Média együttműködés 



 A kampány során az Origo.hu felületre szerkesztőségi tartalmakat 
készítettünk  

 A témákat úgy alakítottuk ki, hogy az elérendő célcsoport, és a 
számunkra fontos cél szempontjából is relevánsak legyenek 
(gazdasági, autós, családi és utazás oldalról is körbejártuk a témát)  

 A tartalmak mellett helyezkedtek el a bannereink, ezzel is segítve a 
letöltést  

 Emellett az Origo az app megjelenése előtt megkapta tesztelésre az 
alkalmazást, a letöltés napjára időzített cikk a pozitív értékeléssel és a 
lényeges feature-ök kiemeléséve támogatta a letöltést   

SZERKESZTŐSÉGI TARTALMAK / 
TESZTELÉS 



BANNER KAMPÁNY 
Az Origón, a Life.hu-n, az Indexen és a Totalcaron, valamint a 
Szeretlek Magyarországon  banner kampányt futtattunk  

98 000 átkattintás a kampány alatt  



INDEX ÉS MTI 
Az Index az esemény előtt két héttel exkluzív interjút készíthetett 
Balogh Péterrel, az NNG ügyvezető igazgatójával  

A sajtóközleményt az MTI embargósan előre megkapta  

→ Mindkét cikket a sajtótájékoztató alatt, a hivatalos kiküldés előtt 
publikálták  

MTI: További növekedésre számít az autónavigációs iparban 
az NNG 
     Budapest, 2015. április 15., szerda (MTI) – Négy éven belül 
csaknem duplájára, 38 százalékra nő az integrált, gyárilag beépített 
navigációs megoldással rendelkező autók száma, az egyre élesebb 
verseny miatt a technológia ára drasztikusan csökken, miközben a 
gyártóknak a legújabb fejlesztésekkel kell helyt állniuk a piacon – 
állapította meg Balogh Péter, a mobil- és jármű-navigációs 
rendszereket fejlesztő NNG alapító vezérigazgatója szerdán, a cég 
jubileumi ünnepségén Budapesten. 
 

Az index cikket 2 nap alatt 100.000 ember olvasta 



Facebook kampány 



FACEBOOK KAMPÁNY 
 Cél: a fiatal, techie célközönség elérése  
 Eredmények   

 Több mint 245 000 embert értünk el  
 Átlagban 200-an osztották meg a posztjainkat 
 A FB oldal 950 új követővel bővült 
 Átlagban 467 like érkezett egy posztunkra  

 
 
 

   



Sajtótájékoztató 



INFORMÁLIS, ÜNNEPI 
HANGULAT 

 Cél: 
 Rendhagyó sajtóesemény 

szervezése 
 Üzenetek eljuttatása a sajtón 

keresztül a célcsoporthoz  
 Eszközök 

 Személyre szabott pass-ok 
készítése az újságírók számára 
(exkluzivitás)  

 Házbejárás  
 Tortázás, mint photo 

opportunity 
 Interjúlehetőség (mellyel 10 

médium, köztük a Forbes, az 
MTI és a Délmagyarország is 
élt)  

 Laza, barátságos beszélgetés az 
NNG vezetőivel  



301 CIKK  
MEGJELENÉS 
4 ÓRÁN BELÜL 

 



Boros Jenő – Népszabadság 
 „Kiváló, érdekes és laza esemény, 

szimpatikus NNG csapat." 

Papp Tibor – Totalcar  
 „Tökéletes hosszúság és információ 

mennyiség. Kiváló esemény volt. " 

Sági Gyöngyi– Bitport 
 „Tetszett az esemény és az irodabejárás is 

nagyon jó volt." 

Tóth Balázs – Index 
 „A Petya interjú nagyon jó lehetőség volt számomra. A 

cikk a nap top10 témája között szerepelt, összesen 
100.000 ember olvasta. Jó hét volt ez nekem." 

ÚJSÁGÍRÓK MONDTÁK 



Microsite 



 Cél:  
 A letöltés 

exkluzivitásának 
hangsúlyozása  

 Feliratkozók gyűjtése 

 Eszközök 
 A kampányra optimalizált 

aloldal létrehozása  

 Számláló elhelyezése az 
oldalon  

 Az aloldalt  minden 
felületen kommunikáltuk 

Több mint 40 000 feliratkozó 

NINCS SOK IDŐD! – SENSE OF 
URGENCY 



EMLÉKEZTETŐ KIKÜLDÉSE, A 
MICROSITE MEGVÁLTOZTATÁSA 
A letöltés indulásának napján emlékeztetőt küldtünk, és az oldal layoutja is 
megváltozott  

Egy nap alatt több mint 100 000 egyedi látogatót regisztráltunk 



Vezérigazgatói videók 



VÍRUSVIDEO A CEOVAL 
 
 

A Youtube-on és a Facebook-on összesítve több mint 100 000 megtekintést 
regisztráltunk 

 

https://youtu.be/Z4M-E81O8U0 

 
 Cél:   

 Fiatalos, sharable content létrehozása, központban Petya, az NNG vezérigazgatója  

https://youtu.be/Z4M-E81O8U0
https://youtu.be/Z4M-E81O8U0
https://youtu.be/Z4M-E81O8U0
https://www.youtube.com/watch?v=Z4M-E81O8U0


ÚJEBB VIDEÓ A CEOVAL - 
LEZÁRÁS 

https://youtu.be/Yjcs5xp6eNk 

https://www.youtube.com/watch?v=Yjcs5xp6eNk
https://youtu.be/Yjcs5xp6eNk


CSR email NGO-k számára 



CSR EMAIL CIVIL 
SZERVEZETEK SZÁMÁRA 
Számos civil szervezetnek küldtünk levelet Petya, 
a vezérigazgató nevében 

 

Cél:  
Felhívni a figyelmüket a SzülinAppra mint lehetőségre 

Megmutassuk, hogy az NNG törődik velük és fontosnak 
tartja a munkájukat  

 

Számos pozitív visszajelzést kaptunk a gesztus 
kapcsán  

 



Eredmények 



TúlELJESÍTETTÜK A KITŰZÖTT 
CÉLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvárt és elért megjelenésszám 

~ 100 -150 

700 

~ 15 

16 

~ 100 000 

 ~ 500 000 a kampány végén 

Tervezett és valós újságírói létszám 

Összesen többmilliós elérés a kulcs médiumokon keresztül országszerte 

Elvárt és elért letöltésszám 



HOL JELENTÜNK MEG 
Legjobb megjelenéseink 

Index 

Gazdasag TV 

bbj.hu 

origo.hu 

radio88.hu 

hvg.hu 

blikk.hu 

vezess.hu 

Delmagyar.hu 

http://index.hu/tech/2015/04/15/visszater_a_mobilokra_az_nng/
http://index.hu/tech/2015/04/15/visszater_a_mobilokra_az_nng/
http://bbj.hu/business/igo-navigation-free-for-the-next-ten-days_96149
http://bbj.hu/business/igo-navigation-free-for-the-next-ten-days_96149
http://www.origo.hu/techbazis/20150416-igo-dugo-navigacio-terkep-offline-teszt.html
http://www.radio88.hu/matol_toltheto_le_ingyen_az_igo_navigacio
http://hvg.hu/tudomany/20150420_igo_navigacio_szulinapp_ingyen_letoltes
http://www.blikk.hu/blikk_eletmod/10-napig-ingyenes-az-igo-navigacios-applikacio-2348181
http://www.vezess.hu/magazin/ingyen-igo-magyarorszag-letoltes-free/60198/
http://www.delmagyar.hu/gazdasag/igo_navigaciojat_ajandekozza_a_magyaroknak_az_nng/2425695/?utm_source=rssfeed


MICROSITE 

Oldalletöltés: 453 510 

Egyéni látogatók: 332 829 

Az oldalon átlagosan eltöltött idő: 0:04:24 

Összes idő * összes felhasználó: 2 év 10 hónap 13 nap 



Köszönjük a figyelmet 


