
KÖRZŐ NÓRA
INTERNET HUNGARY 2019

MÁR MEGINT EGY ÚJABB SOCIAL



01

MIÉRT SZERETJÜK A 

KIHÍVÁSOKAT?

03

HOGY VEGYÜNK RÉSZT 

BENNE? 

HA KICSÚSZIK A

02

KEZÜNKBŐL AZ

IRÁNYÍTÁS



AZ ELMÚLT ÉVEK EMLÉKEZETES CHALLENGEI1

1 milliárdszor láttuk, 100 millió 
dollár adomány az ALS alapítvány 
számára, 3 millióan kerestek a 
Wikipedian az ALS bénulásos
betegségre



MIÉRT VAGYUNK ODA A KIHÍVÁSOKÉRT? 1

▪ Egy újabb ok, hogy posztoljunk! 
▪ Mi is megmutassuk! 
▪ Tartozzunk egy közösséghez!
▪ Kiálljunk egy jó ügyért!
▪ Népszerűsítsünk valamit!
▪ Állást foglaljunk!
▪ Utánozzuk kedvenceinket!
▪ Kihívásból verseny → imádunk elsők lenni!
▪ Van miről beszélni!



#TRASHTAG AZ EDDIGI LEGHASZNOSABB VIRÁLIS KIHÍVÁS1

A kihívást idén tavasszal Byron Román 
indította Redditen. Elsősorban az unatkozó 
tiniket akarta rávenni, hogy kitűnhessenek 

valamivel az interneten.    

25 000 
Instagram poszt

340 000 
megosztás az eredeti poszton

Virálissá vált nemzetközileg
Fiatalokat be lehetett vonni
Példát mutatni
Gyakorlati haszna van

MÁRKAKÉNT:

El tudtunk köteleződni
Nem volt veszélyforrása
Könnyű kivitelezés
CSR, Employer Branding tevékenység is egyben
Az a ciki, ha kimaradunk!
Felhasználók pozitív vélekedése!
+ ingyen engagement, elérés, hype



3 INDÍTSUK MI A KIHÍVÁST!

HA BEDURVUL A DOLOG 

VESZÉLYFAKTOROK



2 HA MÁRKÁNKBÓL LESZ VESZÉLYES KIHÍVÁS

#KylieJennerLipChallenge

#birdboxchallenge

„Az új irányelvek értelmében a jövőben 

azokat a videókat is kérdés nélkül 

eltávolítják, amik traumatizálhatják és 

érzelmi stresszt idézhetnek elő a fiataloknál” 
- 2019. január



2 HA NEM JÁRUNK UTÁNA, HOGY MIT NÉPSZERŰSÍTÜNK

#tenyearschallenge

A Facebook saját szülinapja indokán.
Mindenki imádta megmutatni, hogy
mennyivel jobban néz ki. Háttérben a
tömegesen feldolgozható információk
vannak: pl. hogy változik az arc,
arcfelismerő algoritmus fejlesztése, életkor
jobb beazonosítása.

#faceappchallenge

A Faceappot használó „örökös,

visszavonhatatlan, nem kizárólagos,
jogdíjmentes, világszerte felhasználható,
átruházható, engedéllyel rendelkező
licencet”, azaz jogot ad arra, hogy a képét
a FaceApp használhatja, reprodukálhatja. +
bizonytalan hátterű orosz fejlesztő cég.



HOGY VEGYÜNK RÉSZT BENNE MÁRKAKÉNT?

KULCSSZÓ: KREATIVITÁS



3 HOGY VEGYÜNK RÉSZT BENNE?

TERMÉKÜNKKEL

▪ Kell némi kreativitás
▪ Kevés energiabefektetés
▪ Pozitívumok kihangsúlyozása

#tenyearschallenge

#faceappchallenge



3 HOGY VEGYÜNK RÉSZT BENNE?

REAKCIÓ

▪ Reagáljuk le kreatívan a 
kihívást, megoldási 
javaslatot adva. 

▪ Pl: utazási irodaként ajánljuk 
fel, hogy velünk többé már 
nem álom az utazás, és nem 
kellenek challengek!

▪ Pl..edzőteremként:  Ha még 
nem megy a koala challenge, 
gyere el hozzánk!

▪ Ugyanúgy virális lehet egy 
ilyen humoros reakció!

#koalachallenge
#fakeplanechallenge



3 HOGY VEGYÜNK RÉSZT BENNE?

CHALLENGE A
KOLLÉGÁKKAL

▪ Betekintés a márka 
mindennapjaiba

▪ CSR és employer branding
▪ Pozitív üzenet, követendő 

példa
▪ Trendekkel haladni tudó 

márka

#trashtag

#tetrischallenge



3 HOGY VEGYÜNK RÉSZT BENNE?

INDÍTSUK MI A KIHÍVÁST!

▪ Ismerjük a célt, a szabályokat
▪ Kordában tudjuk tartani
▪ Jó  célt szolgál
▪ Virálisan terjed
▪ User generated content
▪ Közösségépítés
▪ Ingyen reklám a márkának, terméknek
▪ Könnyen versennyé alakíthatjuk, az 

emberek pedig imádnak nyerni!

#mutasdmeg



SZEMPONTOK AMIKET VIGYÜNK MAGUNKKAL

Mit népszerűsítünk?

Az influencerünk mibe vesz részt?

Mik a veszélyfaktorok?

Milyen a megítélése a challengeknek?

Ingyen elérés, hype

Egy új arcunkat mutathatjuk be

Állást foglalhatunk

Kiállhatunk egy jó ügyért



KÖ R Z Ő  N Ó R A

social media manager

KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!


