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1. Alaphelyzet bemutatása, kommunikációs kihívások  

 

A Crane digitális kommunikációs és CRM-szolgáltatást nyújt ügyfelei számára, folyamatosan 

törekedve az új eszközök és felületek megtalálására, valamint azok kiaknázására. Magyarországon az 

Instagram a felhasználók körében már népszerű ugyan, de vállalati, marketinges szemléletű 

alkalmazása még nem kifejezetten terjedt el. Az első megállapítás okán azonban egyre több 

ügyfélérdeklődés érkezett azzal kapcsolatban, mégis hogyan lehet üzleti célok elérésére alkalmazni a 

fotómegosztót, hogyan viselkednek az appon a felhasználók, milyen tartalmakkal lehet őket elérni. 

Mivel az Instagram egy már berobbant, ám Magyarországon még nem kutatott terület – és 

nemzetközi adatok is csak elvétve találhatók – kézenfekvő volt az első hazai, átfogó kutatás, a Magyar 

Instagram Körkép elkészítése.   

 

A fő cél egy olyan kutatás lebonyolítása volt, melynek eredményeiből a vállalati marketingesek, pr-

esek és az újságírók első kézből tudnak ötleteket és adatokat meríteni. A felmérést ugyanakkor az 

Instagram-felhasználók bázisán kellett elvégezni. Ma már bárki létrehozhat külső weboldalra mutató 

Instagram-hirdetést, mely megkönnyítette volna a kitöltők számának növelését, ám az adatok 

felvétele alatt (2015. április 24-től május 11-ig) erre még nem volt lehetőség, így más módokat kellett 

keresnünk, hogy elérjük a kutatás szempontjából releváns kitöltőket.  

 

2. Célok, célcsoportok  

 

A Megbízó fő célja az volt, hogy egy új területről elsőként szolgáljon üzletileg hasznos információkkal 

elsősorban saját és potenciális ügyfelei számára olyan formában, mely nem száraz adatközlésen 

alapul. Az eredményeket éppen ezért „színes” elemeket is tartalmazó kommunikáció útján juttattuk 

el a célcsoporthoz.   

 

A célcsoport két részre bontható: 

a. Vállalati marketingesek és pr-esek, akik új lehetőségeket keresnek közösségimédia-jelenlétük 

fejlesztéséhez (saját ügyfélkör és potenciális új megbízók). 

b. Újságírók, akik ha az Instagramról írnak, ne tudják megkerülni a Megbízót. 

 
A célszámokat az alábbi mutatókban határoztuk meg: 

a. Kutatásban részt vevők 

b. Landing oldal látogatás 

c. EBook letöltés 

d. Médiatámogatók 

e. Megjelenések 

 



3. Kommunikációs stratégia és üzenetek  

 

Az Instagram-kutatás kommunikációs stratégiája és egyben üzenete az üzleti fontosságra és a 

társadalmi érintettségre épült. Fontos lépés volt, hogy egy hiteles szakmai partnert, valamint a 

felmérés hírének továbbításában segítő médiatámogatókat is a kezdeményezés mellé állítsunk. 

 

A sajtókommunikációban kifejezetten törekedtünk ennek a két pillérnek folyamatos előtérbe 

helyezésére, ezért a közleményekből több verziót (pl. marketinges, női, bulvárosabb vonal) is 

készítettünk, hogy minden újságíró olyan üzenettel találkozzon, mely az olvasóit érdekli. 

 

A kutatás eredményéből rengeteg adat állt rendelkezésre a magyar instagramozók felhasználói 

szokásairól, melyeket kiválóan össze lehetett kötni egy-egy aktuális programmal vagy akár sztárokkal 

is. Fő célunk az volt, hogy a kutatás eredményeit több hónapon át, különböző szempontok alapján 

sikeresen hasznosítsuk. Ennek okán a fesztiválszezonban együttműködtünk a Sziget Kft.-vel, valamint 

a legtöbbek által követett, legnépszerűbb Instagram-celebekkel. Ezen lépések fontos stratégiai 

sarokkövek voltak, hiszen mind a fesztiválok, mind a népszerű hírességek által még több emberhez 

jutott el a kutatás eredménye. 

 

A kommunikációs stratégiának kiemelt része volt a széles körű online jelenlét, melyet a következő 

pontban fogunk részletezni. 

 

4. A stratégia megvalósítása, módszerek, eszközök és időzítésük  

 

A kutatás előkészítése: 

 Szakmai együttműködő partnernek a Magyar Instagram Közösséget (MIK) választottuk, mely 

Magyarország legaktívabb Instagram-közössége. 

 A szélesebb elérés biztosítására és a kitöltőszám növelése érdekében médiatámogatókat 

kerestünk (pl. Origo, Kreatív Online, Médiapiac, Média 2.0, Dunder.hu, Gazdagmami). 

 

A felmérés alatt: 

 Az adatok felvétele 2015. április 24-től május 11-ig tartott, mely idő alatt 1350-en töltötték ki 

kérdőívet.  

 A kutatás első szakaszában a médiatámogatók honlapjukon és/vagy közösségi felületeiken 

bíztatták olvasóikat, hogy vegyenek részt a felmérésben. 

 A Megbízó és a Magyar Instagram Közösség közösségimédia-felületein olyan posztokat 

helyeztünk el, melyek közül mindenki megtalálhatta a legjobban tetszőt (pl. népmesei 

motívum, hangulatkép, geg). 

 

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/13526_939556782751702_1648087440192257942_n.jpg?oh=2391ad88c68c98584aa53cb756861648&oe=56F8F047
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/13526_939556782751702_1648087440192257942_n.jpg?oh=2391ad88c68c98584aa53cb756861648&oe=56F8F047
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/549302_694039060722302_712099032318573808_n.jpg?oh=9b115a1a0458e874dbbd95d6040d0359&oe=56C817F6
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/1507934_691715667621308_3192102287683806419_n.jpg?oh=0ea8b961dae83db66d57fc25a764c77e&oe=56C1CF27


Az eredmények összesítése: 

 Elkészült a Magyar Instagram Körkép – MIKre vagyunk rákattanva? című színes, díjmentesen 

letölthető eBook, mely az eredményeket ismerteti.  

 

Az eredmények kommunikációja:  

 

1. Az első Magyar Instagram Körkép eredményei - sajtókommunikáció 3 célzott és egy általános 

területre bontva. (2015. június 30.) 

- Annyi adat állt rendelkezésünkre, hogy létre tudtunk hozni három olyan közleményt, 

melyek kifejezetten az adott célcsoport számára érdekes, hasznos információkat 

tartalmaztak. 

- Célunk ezzel az volt, hogy a tematikus médiumokat speciálisan rájuk szabott 
tartalommal érjük el. 

- A nem pusztán szakmai kommunikációt azért is tartottuk fontosnak, mert ezzel 

megalapozhattuk a kutatás hírnevét egy későbbi folytatáshoz. 

- Tartalmak: 

 Marketinges: Brandépítés az Instagramon.  

 Női: Mit szeretnek a hölgyek az Instagramban?  

 Ifjúsági: Kell-e óvni az Instagramtól a szelfigenerációt? 

- A magyar felhasználókra döntően jellemző eredményekből egy széles körben 

terjeszthető, ám általánosabb hangvételű, több kisebb témakört érintő közleményt is 

készítettünk. 

- A kommunikáció 45 megjelenést eredményezett (pl. Metropol, 24.hu, Origo, Marie 
Claire, Kreatív, Joy). 

 
2. Mivel az adatok összesítése a nyári fesztiválszezon kezdetére esett, bevontuk a 

kommunikációba a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. által szervezett VOLT és Balaton 

Sound fesztiválokat is. (2015. július 16.) 

- Monitoroztuk a fesztiválok Instagram-profiljainak követőszámait és a fesztiválokhoz 

kapcsolódó hashtageket a rendezvények előtt, alatt és után. 

- Az eredményeket „Pörög az Instagram a fesztiválokon” címmel kommunikáltuk. 

- A közlemény értékét növelte a tapasztalatokról beszélő Sziget Kft. média és 

produkciós vezetője. 

- A kommunikáció 14 megjelenést eredményezett (pl. Hirado.hu, Marketing&Média, 

Technokrata)  

 

3. Magyar celebek az Instagramon – kiket követnek a legtöbben? (2015. augusztus 28.) 

- Egy általános és egy bulvárosabb témát generáltunk az eredményekből, utóbbival 

sikerült a médiumok egy újabb szegletét elérnünk. 

- A kommunikáció 15 megjelenést eredményezett (pl. Nők Lapja Café, Joy, Kreatív, 

Nőinetcafé). 

- A legtöbbek által követett celebeknek személyre szóló képet készítettünk az eBook 

stílusában. A hírességek téma iránti lelkesedését mutatta, hogy a képet többen 

megosztották rajongóikkal Instagramon és a Facebookon is.  

- Az élmezőnyből Sarka Katával és Istenes Bencével készítettünk interjút saját 

felhasználói szokásaikról. 

http://www.crane.hu/instagram/magyar_instagram_korkep_2015.pdf
http://metropol.hu/cikk/1337341-nyilvanos-a-profilok-tobbsege
http://24.hu/tech/2015/07/02/magyar-celebek-akik-fotoira-teljesen-ra-vagyunk-kattanva/
http://www.origo.hu/techbazis/20150630-instagram-korkep-igy-hasznaljak-a-magyarok-a-legnepszerubb-kepmegosztot-kepfeltoltes.html
http://marieclaire.hu/Eletmod/2015/08/12/Szelfi-csinaljuk-de-nem-szeretjuk
http://marieclaire.hu/Eletmod/2015/08/12/Szelfi-csinaljuk-de-nem-szeretjuk
http://www.kreativ.hu/mas_medium/cikk/itt_az_elso_magyar_instagram_korkep
http://www.joy.hu/tipp/39917_selfie-zes_ciki_megis_hihetetlenul_nepszeru.html
http://www.hirado.hu/2015/07/15/mi-porog-a-hazai-nyari-fesztivalokon/
http://www.mmonline.hu/cikk/atszoknak_az_instagramra_fesztival_crane
http://www.technokrata.hu/lifestyle/2015/07/15/porog-az-instagram-a-fesztivalokon/
http://www.nlcafe.hu/sztarok/20150828/berki-krisztian-palvin-barbara/
http://www.joy.hu/sztarok/41410_berki_krisztian_kozel_kerult_palvin_barbihoz.html
http://www.kreativ.hu/interaktiv/cikk/palvin_barbi_a_magyar_instagram_sztarja
http://noinetcafe.hu/index.php/bulvar2/23745-berki-keruelt-eddig-legkoezelebb-palvin-barbarahoz
https://www.facebook.com/SzaboZsofifanpage/photos/pb.102006426504123.-2207520000.1446644655./938123059559118/?type=3&theater


Kiegészítő eszközök az eredmények folyamatos kommunikációja érdekében: 

 

 A Megbízó a saját blogján cikkeket készített és tett közzé. Az itt születő anyagokat közösségi 

felületeken (Facebook, LinkedIn) terjesztettük.  

 Létrehoztunk egy LinkedIn Showcase Page-t, ahol a szakmai közönség folyamatosan 

impulzusokat kapott a kutatás eredményeiről, egy-egy témát alaposan körüljárva (pl. Milyen 

appokkal egészítjük ki az Instagramot?). 

 A Google kulcsszótervező eszközével kiválasztottuk azokat a marketingesek által keresett 

szavakat, melyek az Instagram üzleti célú felhasználási lehetőségeire utalnak, majd ezekre 

hirdetési kampányt hoztunk létre. Ezekből újabb érdeklődők, illetve eBook letöltések 

érkeztek. 

 A kutatás kitért a magyar márkák Instagramon elfoglalt helyére is, mely márkák közül 

néhánnyal a Megbízó interjút készített, hogy jobban megismerhesse aktivitásuk 

mozgatórugóit.  

 A téma további terjedését segítette, hogy minden kitöltő, aki megadta az e-mail címét, egy, a 

Megbízó által küldött eDM-et kapott, mely az eBook letöltő oldalára mutatott. 

 

5. A munka/kampány eredményének mérési módszerei és a ténylegesen 

elért eredmények bemutatása  

 

A kutatásból készült eBook várakozáson felüli letöltést generált, a letöltők meghatározó része a 

Megbízó üzletileg fontos célcsoportját képezte. A projekt szakmai sikerét mutatja, hogy a vállalat 2 

őszi marketing konferenciára is meghívást kapott, ahol a kutatás eredményeit a számára fontos 

célcsoport körében publikálhatta.  

 

Előzetes célszámok kontra tényleges eredmények: 

 

 A kutatásban résztvevők száma: 300 fő / 1350 fő 

 Landing oldal (crane.hu/instagram) látogatás: 1200 / 1446 oldalletöltés 

 EBook letöltők száma: 400 fő / 492 fő 

 Médiatámogatók száma: 5 / 11 

 Sajtómegjelenések száma: 40 / 82 

 Bónusz: 2 konferencia-meghívás 

 

6. A munka/kampány eredménye és a jövőbeni felhasználás/folytatási 

lehetőségek  

 

Megbízónk számára az első Magyar Instagram Körkép elkészítése kézzelfogható üzleti eredményeket 

generált. Azzal, hogy egy rendkívül fontos közösségimédia-felületről elsőként gyűjtött információkat 

a hazai felhasználókról, nemcsak saját ügynökségi eszköztárát bővítette, de szakmai felkészültségét 

bizonyította, és a hitelességét növelte meglévő és potenciális ügyfelei körében.  

 

Az eredmények tapasztalatai alapján a Crane saját ügyfelei részére és szélesebb körben is 

workshopokat szervezett és tervez megvalósítani a közeljövőben, valamint számos konferencia-

http://salesactivation.hu/2015/08/szelfi-jelenseg-instagram-selfie/
https://www.linkedin.com/company/10099941
http://salesactivation.hu/2015/10/bp-shop_clothing_instagram-interju/


meghívásnak tett eleget az elmúlt időszakban. Mindezen rendezvényeken első kézből tudja 

elkalauzolni megbízóit és az érdeklődőket egy új, izgalmas területen. 

 

A kutatás minden évben megismételhető, így az évek múlásával pontosan összehasonlítható 

eredményekkel tud szolgálni az Instagram hazai fejlődéséről és irányairól.  


