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A Tricky egy közösségi szemléletű,  
full-service reklámügynökség 
• 6 év 
• 7 reklámdíj 
• 20 fős csapat 
• Több mint 1200 kampány 
• 20+ rendezvény 
• 50+ Facebook oldal management 
• 25 000+ Facebook/Instagram poszt
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Mitől lesz sikeres egy promóció?
• Releváns insight 
• Jó alapötlet  
• Egyértelmű üzenet  
• Könnyű bevonódás 
• Érthető  játékmechanizmus 
• Igényes kivitelezés 
• Vonzó nyeremények 
• Hatékony médiamix
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01. Releváns a 
rajongóknak 



Építkezni kell a korábbi 
közösségi visszajelzésekből 
és a játékosok reakcióiból! 
Le kell vonni a tanulságokat és 
finomhangolni az újabb ötleteket! 
Ne ragaszkodjunk feltétlen a 
meglévő mechanizmusokhoz!

01. Releváns a rajongóknak 

Nikon Pénzvisszatérítés



02. Kreatív 
alapötlet



A játék legyen egyedi és látványos. 
Adjon lehetőséget szórakozásra, 
felfedezésre vagy összefogásra!   
Egy közös rekordkísérlet vagy társadalmi 
célú jótett is nyújthat extra motivációt az 
érdeklődőknek. Ráadásul jó a PR értéke is!

02. Kreatív alapötlet

Parmalat Galaxis



02. Kreatív alapötlet

Ballantine’s Angyal Detkilométer BestByte Wishlist



02. Kreatív alapötlet

Nikon 7 Fotópályázat Generali GixerMixer POLICE NightDrive



03. Csatornákra 
hangolt üzenetek 



Egy kampányt nem kell minden 
csatornán ugyanúgy kommunikálni! 
Érdemes kihasználni a közösségi 
oldalakban lévő potenciált és új 
eszközöket használni! 

Például: mikro-játékok, chatbot, canvas, 
carousel, 360 videó, Instagram sztori, poll és 
egyéb kreatív megoldások. 

03. Csatornákra hangolt üzenetek 

Parmalat Fit 30 Napos Kihívás



03. Csatornákra hangolt üzenetek 

FB traffic hirdetés FB poszt FB canvas Youtube pre-roll Instagram játék

Parmalat Fit 30 Napos Kihívás



04. (Mobil)optimalizált 
regisztrációs felület 



Ma már többen böngésznek 
telefonról, mint asztali gépről. 
Az idősebb célcsoport is egyre 
többször érkezik mobilról, a fiatalok 
pedig óriási arányban. 
Épp ezért mobilra kell koncentrálni – 
mind designban, mind hirdetésekben. 
Érdemes social regisztrációt is 
beépíteni!

04. (Mobil)optimalizált regisztrációs felület

Nyírfacukor Édes Angyal POLICE Fragrances Rebel Yell 



+1 TIPP! 
A chatbotok megjelenésével és fejlődésével 
egyre okosabb ötletnek tűnik inkább egy 
meglévő applikációban regisztráltatni a 
fogyasztókat mint egy microsite-on! 

04. (Mobil)optimalizált regisztrációs felület

1. Keress erre Messengeren: 
"Lorem Ipsum Dolor" 
2. Katt az üzenetküldés gombra 
3. Katt az “Indítás” gombra

ÉLŐ TESZT



05. Folyamatos  
social support 



Az emberek egy promóció ideje 
alatt egyre többször veszik fel 
velünk a kapcsolatot Messengeren. 
Ezért fontos, hogy egy aktivitás alatt 
kiemelt social media management és 
online support működjön.  
Cél, hogy minél több platformon 
támogatni tudjuk a játékosainkat!

05. Folyamatos social support



06. Változatos 
közösségi tartalom 



Egy több hónapos promóció során 
létfontosságú, hogy változatosan 
kommunikáljunk a felületeinken. 
Érdemes külön poszt/hirdetés csomagot 
készíteni, amelyet menet közben akár 
finomhangolni is lehet. 
Ne a kulcsvizuált posztoljuk újra és újra!

06. Változatos közösségi tartalom

POLICE Rebel Yell 



06. Változatos közösségi tartalom



07. Vonzó  
influencerek 



Manapság nem teljes az online médiamix 
influencer nélkül. #reklam 
Érdemes promócióknál is megkeresni a 
megfelelő véleményvezéreket! 
Nem csak a követőszám, feliratkozók vagy 
lájkszám a fontos, hanem a követők 
összetétele: nem, kor, érdeklődés. 
Ha jól választunk (és szigorúak vagyunk), az 
influencerek kiváló eredményeket hozhatnak.

07. Vonzó influencerek

Fit Müzli Instagram 
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Purple Smoke
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Benetton 
Purple Smoke



08. Mobil fókuszú 
médiamix 



Hasznos, precíz, mérhető, költséghatékony: 
A promó során használjunk minél több mobilhirdetést, melyekkel 
pontosabban tudjuk megszólítani és aktivizálni a célcsoportunk.   
Ha a korábbi tippekből a legtöbb stimmel, mobil- és social készen 
fogjuk várni a játékosokat.

07. Mobil fókuszú médiamix

Formátumok, amik nekünk nagyon beváltak: 
• Facebook: Messenger; mobil carousel, lead hirdetés, traffic  
• Youtube: 6 mp. pre-roll videó  
• Instagram: reach hirdetés, story hirdetés 
• Spotify: Audio Everywhere hirdetés

+1 TIPP!
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