
Simply effective

Bemutatkozó anyag 
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RÓLUNK

▪ Nemzetközi digitális marketing cég vagyunk, 

kampányaink Európa szerte futnak 

▪ Hatékony digitális szolgáltatásokat nyújtunk

▪ Új ügyfeleket, konverziókat és minőségi lead-ek hozunk

▪ Főbb iparágaink az egészségügy, IT, autóipar,    

gasztro, B2B és a szolgáltatások területei

▪ A weboldalaktól az online marketing kampányokig 

komplex szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek
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MIVEL FOGLALKOZUNK?

▪ Online marketingstratégia elkészítése és annak 

hatékony megvalósítása.

▪ Folyamatos és projekt alapú online marketing 

kampánymenedzsment - Google Ads I Facebook, 

Instagram, Tiktok & LinkedIn posztok és hirdetések

▪ Webfejlesztés és SEO optimalizálás

▪ Online tartalomgyártás házon belül - Blog írás I 

Fotózás I Online PR I e-Könyv készítés I Videók I 

Webináriumok stb.

▪ Online marketing tanácsadás



FILOZÓFIÁNK

HATÉKONYSÁG 

MINŐSÉGEGYSZERŰSÉG
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HOGYAN DOLGOZUNK?

1. Ismerkedés, Brief
Háttér megismerése
Feladat megértése

Problémák feltárása

2. Stratégia és Célállítás
A pontos cél 

megfogalmazása
Hogyan néz majd ki a siker?

A mérés és időtáv 
meghatározása

Anyagi- és idő ráfordítások
Stratégia felállítása

3. Hatékony Megvalósítás
Havi, heti akcióterv 

kidolgozása
Megvalósítás, Módosítás 

és felülvizsgálat
Folyamatos konzultációk

4. Visszamérés
Utógondozás

További javaslatok
Mély- és 

automata riportok
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A CSAPATUNK
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REFERENCIÁINK
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KAPCSOLAT

Buzás Balázs – Stratégiai Igazgató

hello@myeffectivo.com

+36-30/ 295-6167

www.myeffectivo.com

hello@myeffectivo.com

facebook.com/effectivocoms

#effectivocom

http://www.myeffectivo.com/
mailto:hello@myeffectivo.com
http://www.facebook.com/effectivocoms
mailto:effectivocom@gmail.com


Referenciák



Szöveges kereső hirdetések

Egyszerű, de mégis hatékony szöveges hirdetések 
adaptálva. Telefonszám, cím, ügyfélszolgálat 
közvetlen kiemelésével a vásárlók ösztönzése 
érdekében.

A hirdetéseket egy előre összeállított kereső stratégia 
alapján határozzuk meg, amely a kulcsszótervezéstől 
eredmény és költség szcenáriókig mindent tartalmaz

A keresőhirdetéseknél remarketing is alkalmazható!



Vizuális Display hirdetések

Érjen el átlag felett átkattintási arányokat vizuális vagy 
hagyományos display hirdetésekkel a Google hálózatában. 

Különböző méretek, automatizált megjelenések – közvetlen 
termékoldal linkeléssel.



Display Esettanulmány

Lexus Debrecen 2021 tavaszi display kampány
Az elmúlt hónapokban nagy sikereket értünk el a Lexus
Debrecen Google display kampányával, ahol alapos, 
célcsoport viselkedés alapú célzásunknak köszönhetően a 
display hirdetésünk 66.000 megjelenést ért el rövid idő alatt 
olyan portálokon, mint 
a napi.hu, index.hu, portfolio.hu és haszon.hu!

Így a weboldalon direktben vásárolt garantált elhelyezés 
helyett töredék áron tudtunk megjelenni az üzletemberek 
célcsoportjának látókörében.

http://napi.hu/
http://index.hu/
http://portfolio.hu/
http://haszon.hu/


Facebook / Instagram 
Posztok és hirdetések

Ügyfeleinknél PPC kampányokat és 

közösségi média posztokat készítünk és 

kezelünk szövegírással és grafikával 

teljeskörűen.

Változatos formátumok Facebook, 

Instagram, TikTok és LinkedIn csatornákra.



Lead Mágnesek

Nem tartjuk szerencsésnek a ‚csali-
tartalom’ kifejezést, amely elterjedt a 
gyakorlatban. Hiszünk abban, hogy 
igazi értéket jelentő tartalmat 
szolgáltassunk fogyasztóinknak. Ezzel 
tehetünk szert minőségi lead-ekre. 

Cégünk letölthető eKönyvek
szerkesztésével több esetben is nagy 
mennyiségű leadhez juttatta 
ügyfeleink. Ingyenesen letölthető 
kiadványok közvetlen vagy landing
oldalakról! 



Hírlevelek

Egyedi hírlevelek érdekes –
releváns tartalommal!

Tartalmi szerkesztés, 
grafikai munkák, adatbázis 

építés, tesztelés és 
kiküldés!

Időzített üzenetek 
vásárlóinak!

37,6% 
megnyitási ráta

5,5% 
klikk ráta



Blog cikkek – Szakmai 
tartalom és SEO boost!

Itt a munka a háttérmunkától a szövegírásig és 
elfogadtatásig mindent magába foglal. A szöveg 
hossza 1 flekk, ami egy gépelt oldal terjedelmű 
szöveget jelent. Néhány referencia:

https://magnetfaktor.hu/magnet-tolgyes/

https://www.lafarge.hu/hir/rendkivuli-
helyzetben-is-tovabb-dolgozunk-a-lafarge-nal

https://o2verticalgarden.com/blog/post/csinald-
magad

https://magnetfaktor.hu/magnet-tolgyes/
https://www.lafarge.hu/hir/rendkivuli-helyzetben-is-tovabb-dolgozunk-a-lafarge-nal
https://o2verticalgarden.com/blog/post/csinald-magad


Webfejlesztés és SEO

WordPress, Joomla, WiX & Weebly alapokon készítünk 
weboldalakat és landoló oldalakat. Valamint SEO 
optimalizálást is végzünk új vagy meglévő oldalakon.
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www.myeffectivo.com/blog


