Fitness
marketing
tippek neked!
Köszönjük, hogy letöltötted fitness
marketing tanácsainkat! 2022 neked
is új lehetőségeket tartogat!

SPP Design
Kérdésed van, segítség
kell, keress minket!

Hozd ki az új évből a
maximumot tanácsainkkal!

info@spp.hu
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A sikerhez vezető út első

Ha elégedett vagy a létrehozott

Tudjuk, valójában ez érdekelt,

Köszönjük, ha végigolvasod

lépése, hogy kialakítsd

képpel, mutasd meg magad és

de sajnos az első két pont

tippjeinket. Reméljünk

magadról vagy az

szolgáltatásaidat a világnak!

nélkül nem működik. Használd

útmutatónk segítségedre lesz!

üzletedről azt a képet, ami

Meg kell győznöd azokat, akik

ki a létrehozott kommunikációs

Engedd meg, hogy mi is

te vagy, amivel ki fogsz

még nem edzenek/ jógáznak/

csatornákat. Adj hírt magadról,

bemutatkozzunk. Ha úgy

tűnni a többiek közül.

TRXeznek/ crossfiteznek stb.

legyél jelen és elérhető! Hozd

érzed, a feladatok bármelyik

veled és nálad! MINDEN

létre (első?) hirdetési

nem menne, keress minket!

felületen!

kampányod.

I. Előkészületek
1.

Alakíts ki magadról egy hiteles képet!

2.

Fogalmazd meg milyen értéket adsz!

3.

3/1

3/2

Mi az üzenet, amiről a hirdetéseid szólni
fognak?

Belevághatunk?

3/3

1. Hiteles kép
Úgy is mondhatjuk, hogy hozd létre az arculatod. Képzeld el
szakmai önéletrajzként. Fogj egy papírt, ceruzát, és írd össze:
•

a szakmai tapasztalataidat,

•

az elért eredményeidet,

•

amire büszke vagy!

Ha fitness termed van, írd össze
• hol található, mióta működik,
•

mikor van nyitva,

•

milyen eszközök/ oktatók állnak rendelkezésre,

•

melyek a forgalmas időszakok.

Miért van erre szükséged?
Minden felületen ugyanaz az információ fog megjelenni, amitől a
megjelenésed hitelességet sugároz.
Mindenkinek fontos, kire bízza a testét, így fontos, hogy kiépítsd a
szükséges bizalmat.

2. Érték és 3. Üzenet
Ez a két lépés szorosan összefügg, mivel a megfogalmazott értékeidet fogod az üzenetben közzétenni, így szemléljük
őket egy folyamatként.

A. Szolgáltatások, árak

B. Érték

Sorold fel a szolgáltatásaidat! Mondd meg

Válaszd ki azt a területet/ szempontot, aminek

pontosan, mit tudsz nyújtani a vendégnek és

szakértője vagy (max 2-3!). Lehet ez kedvező

mennyiért. Az árazásod legyen átlátható,
egyértelmű.

ár, jó helyszín, saját fitness eredmények,
étrend kidolgozás, személyre szabott online
oktatás stb., amelyik neked működik.

D. Üzenet
A fentiek alapján fogalmazd meg az üzeneted,
amivel vendégeket fogsz szerezni. Több is
eszedbe jut? Többféle kommunikációt/ hirdetést is
kipróbálhatsz a későbbiekben!

C. Siker sztorik
Ha van már mögötted egy vagy több elégedett
vendég, szerezd meg az engedélyüket, hogy
siker történetüket megoszthasd vagy kérj tőlük
véleményt, amit később felhasználhatsz.

II. Közzététel
1.

Hozz létre üzleti profilt!

2.

Legyen saját weboldalad!

3.

Jelenj meg a közösségi médiában!

Jöhet?

3/1

3/2

3/3

1. Hozd létre az üzleti profilod!

Hozz létre új Google
cégem profilt!
https://www.google.com/int
l/hu_hu/business/

Kötelező Google
Cégem profil
(ingyenes)!
Add meg alap adataidat: név,
nyitva tartás, elhelyezkedés
stb. Ha tudsz, tölts fel
képeket!
Az érdeklődők azonnal látják
a nyitvatartásod, a
weboldalad, felhívhatnak,
tervezhetnek hozzád
útvonalat stb. Véleményeket
gyűjthetsz, bizalmat keltve az
érdeklődőkben.
A hirdetéseknél kiemelten
fontos lesz (keresésoptimalizálás)!

Kép

Adataid

Telefon, térkép, útiterv,
weboldalad

A profilt a
www.business.google.com
oldalon tudod majd kezelni.

2. Legyen saját weboldalad

ARCULAT

1.

ÉRTÉK (szolgáltatás + ár)

2.
3.

KAPCSOLAT

Miért van rá szükséged?

Minden más, amit szeretnél

4.

Professzionális megjelenést biztosít.
Google keresés során könnyebben rád lehet találni (a
megfelelő kereső optimalizálás kritikus pont).
Későbbi hirdetéseid az oldaladra fognak mutatni.
Közvetlen kapcsolatba léphetnek veled.
Írhatsz blogot, aminek a tartalmait meg tudod osztani.
Ha online órákat is tartasz vagy videókat értékesítesz,
kell egy felület, ahova feltöltöd őket.
Később kialakíthatsz webshopot a videók/ saját
termékek/ bérletek/ étrendek stb. vásárlására.
Lehet időpont foglaló rendszered!
… soroljuk még?

Kérd ajánlatunkat!

3. Hozz létre közösségi média fiókokat! 2/1
Az üzletet nem szabad keverni a magánélettel, hozz létre céges fiókokat! Minél több felületen vagy jelen, annál több embert
érhetsz el, DE! Minden fiókodban folyamatosan kell majd kommunikálnod, inkább gondold át, mire fogod használni, kinek
célzod, és ez alapján válassz! Nézzük meg a leggyakoribb felületeket.

Facebook

Kötelező! Szöveges + képes posztok, galéria, videókurzus, élő videó,
csoport a vendégeidnek. Hirdetéssel látogató generálás a
weboldaladra, helyi vendégek célzása, termék értékesítés stb. Ez a te
felületed! Közönsége főleg 25-45 évesek.

Instagram

Főleg képmegosztásra való és a fiatalabb, 18-35 éves korosztály van
jelen. Ha ez a te célcsoportod, mindenképp regisztrálj! Trendi képek
megosztásával hamar népszerű lehetsz.

Twitter

Fiataloknak, fiataloktól, A leginkább trend követő felület, vicces
videókkal, mémekkel. Ha ez nem a te tereped, inkább hagyd ki!

3. Közösségi média 2/2
Youtube

Ha online edzést tartasz, edző videókat osztasz meg vagy
videóblogot készítesz a vendégek fejlődéséről, kötelező! Fontos,
hogy a videóidnak megfelelő minősége legyen vagy az ellenkező
hatást érheted el. Ismertség növelésre, közösség építésre
(feliratkozók) tökéletes. Közönsége 15-40 évesek.

Messenger
Sokan nem hoznak létre Facebook oldalt, csak az üzenet küldést
használják. Beépíthetsz automatikus válaszokat (chat-bot).

Gyűjts kedveléseket!
Pinterest

Inkább vizuális keresőként működik, képeket, linkeket tudsz
megosztani. Közösség építésre kevéssé alkalmas, de forgalmat
generálhatsz, ha ezt választod. Közönsége 15-35 éves nők.

Gyűjts feliratkozóka

Linkedin
Inkább üzleti kapcsolati háló kiépítésére alkalmas, így neked
nem javasoljuk. Közönsége 25-35 évesek.

Gyűjts követőket!

III. Ügyfél szerzés
1.

Ossz meg tartalmat!

2.

Kezdeményezz beszélgetést!

3.

Hirdess!

3/1

3/2

3/3

A lényeg!

1. Ossz meg tartalmat! 1/2

Miután létrehoztad új, üzleti fiókjaidat, elsőként a profil képedet és a borító
képedet kell beállítanod. Megjelenése és tartalma egyezzen a weboldaladdal
(színek, blog stb.)!

Első benyomás

Profi megjelenés
Emlékezetesség

A. Profilkép
Minden hirdetésednél és az oldaladon is ezt
fogják először látni! Ezért fontos, hogy minőségi
képet használj, amit később veled fognak

Profilkép

Borító kép (cover)

azonosítani! Ha van logód, használd, ha te vagy a
cég arca, légy felismerhető, jól látható!

B. Borítókép (cover)
Az első benyomásnál kritikus! Mindig tervezd
meg, mit akarsz itt mutatni, az aktuális
üzeneteddel kapcsolatban (hirdetés témája,
legfrissebb eredményeid stb.) Folyamatosan
frissítheted!

Kérd ajánlatunk
online arculatra!

1. Tartalom 2/2
A. Miről?
Tartsd szem előtt, milyen értéket és
üzenetet választottál és csak olyan témákat
válassz, amivel tudsz azonosulni. Az
olvasód érezze, hogy neki szólsz, érezze,
hogy te fogsz segíteni neki! Posztjaiddal
elsősorban nem vendéget vadászol, hanem
bizalmat és hűséget építész!

B. Szerkezet
Gondolj úgy az oldaladra, mint a blogodra.
Tervezd meg előre miről és mikor fogsz írni.
Készíts ütemtervet (így nem felejted el)!
Kiemelve az akciókat vagy különleges
alkalmakat (nyereményjáték)!
Válassz ki 3-5 (releváns) témát! Pl.
órarend, táplálkozás, sikersztoriid,
vélemények stb. A kulcs a következetesség!

A. Miről?
Adj meg címet (jelezd miről lesz szó).
Rövid szöveg legyen, tördelve (címsorokkal,
kiemelésekkel).
Fontos, hogy tudjon az olvasó tenni valamit:
írjon üzit, ossza meg, nézze meg a
weboldalad, foglaljon időpontot stb.
Ha szeretnél, használj emojit.

D. Képek
A képes posztok 40 százalékkal több
megosztást kapnak, tehát használj képet a
posztokban!
Releváns, szép, igényes képet tegyél fel!
Mérete min. 1200x1200 px vagy 1080x1350
px. (Legalább olyan méretű, hogy ne legyen
homályos a megjelenésnél.)

2. Kezdeményezz
beszélgetést!

Érdeklődés

Kommunikáció
Visszatérő vendég

Néhány ötlet:
Tegyél fel kérdéseket (mi a véleményed,
kipróbáltad már, mit tapasztaltál stb.).
Készítsd kérdőívet.
Készíts zárt csoportot, ahol a vendégeidnek
megosztod az aktuális infókat, kérdezhetnek,
megbeszélhetik az eredményeiket, tehetnek fel
képet a sikerükről stb.
Készíts interjút a vendégeiddel.
(Élő) videóidban kérj megosztást (Youtube
feliratkozás is).
Próbáld ki a Messenger chat botot (automatikus
üzenet küldés).

3. Hirdess! 1/2
1/4
https://business.facebook.com/
A Hirdetések menüben válaszd a Hirdetés
létrehozása pontot! Válassz célt: új weboldal
látogatók/ értékesítés/ egyéb (foglalás).
2/4
A felugró ablakban válaszd ki a
célcsoportodat! Add meg a vendégeid
jellemző korát, érdeklődését (fitness, fogyás,
jóga, edzés, stb.). Válaszd ki, honnan várod
az érdeklődőket, csak a lakóhelyed
környékéről, vagy mindegy, mert online
dzésekkel foglalkozol.
3/4
Tölts fel képet! Fontos, hogy jó minőségű,
figyelemfelkető, szolgáltatásodhoz
kapcsolódó legyen. Mérete: Facebook,
Instagram 1080x1080 px, Twitter: 1200x1200
px.

3. Hirdess! 2/2
4/4
Állítsd be, mennyit akarsz költeni. Fontos,
hogy a világ összes pénze se lesz elég, ha
nem a te célcsoportodat állítod be vagy rossz
minőségű képet töltesz fel!
Próbáld ki először kicsiben: válassz mondjuk
napi 3-5000 forintos keretet egy hétre és
nézd meg az eredményt! Később használd
ezt kiindulópontnak.
Sosem biztos, hogy elsőre átütő sikert érsz
el! Ne csüggedj! Kirpóbálhatsz több hirdetési
variációt (másik kép), más korcsoportokat
stb.

Téma ötletek
Szolgáltatásaid, nyitó akció, ingyen
letölthető terv, bemutatkozás, foglalás stb.
(inspirációért nézd meg a képeket)

Köszönjük a figyelmed!
Reméljük hasznosnak találtad tanácsainkat! Ha úgy
érzed, nem boldogulsz a feladatokkal, kérd ajánlatunkat!
Weboldal tervezés és készítés
100.000 forinttól 1-2 hét alatt
Arculat készítés (logó, facebook képek)
50.000 ft-tól
Közösségi média pack (hirdetés + oldal)
150.000 ft-tól

Ajánlatot kérek!

SPP Design
http://fitness.spp.hu
www.spp.hu

info@spp.hu

