
iOS14 Social 
hirdetés KISOKOS

Kedves Ügyfelünk! 

Ebben az anyagban összefoglaltuk az iOS14 operációs rendszert érintő fontos 
változásokat, melyek kihatással lehetnek az online marketing tevékenységekre is, 
főleg az applikáció alapú felületeken megjelenő hirdetésekre, mint a Facebook 
vagy Instagram. Összefoglaltuk azokat a teendőket, amiket a legkevesebb adat- és 
hatékonyságvesztés érdekében szükséges lesz elvégeznünk. 
Kérdés esetén keresd tanácsadódat bizalommal!
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Mi is történt pontosan?

2021 első negyedévében az Apple bevezeti az iOS 14 operációs 
rendszerben megtalálható App Tracking Transparency 
keretrendszert, amely korlátozza, hogy milyen felhasználói 
adatokhoz férhetnek hozzá a külső felek, például a Facebook. 
Ezen felül a felhasználóknak külön engedélyezniük kell adataik 
megosztását, amire egy felugró figyelmeztetés fogja őket 
emlékeztetni, és meg is tekinthetik, pontosan mely adataikhoz 
férnek hozzá a cégek. 
Az ilyen mértékű szembesítés minden bizonnyal negatív 
reakciókat fog kiváltani a felhasználókból és nagyobb eséllyel 
fogják elutasítani az adatik megosztását is. 
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Miben fogjuk érzékelni a változást?

Felhasználói oldalról a követést letiltó emberek valószínűleg egyre irrelevánsabb 
hirdetéseket fognak kapni, hiszen a visszacélzást nehezíti az új rendszer. A 
Facebook és az Instagram sokkal kevesebb adatot fog tudni gyűjteni, ez 
befolyásolja a konverziós események általuk való fogadását és feldolgozását, 
a hirdetések pontosabb célozhatóságát, ennek hatására pedig a kampányok 
teljesítménye csökkenhet. 

Célzás és teljesítmény

A 2020. decemberi (saját ügyfelek, 48 fiók) számokat vizsgálva a Facebook-ról 
érkezők 24%-a, míg az Instagram-ról érkezők 27%-a lehet érintett ebben a 
változásban, tehát ők azok, akiket Apple mobil készüléken érünk el, vagyis 
potenciálisan le tudják frissíteni az iOS 14 adott verzióját.

Ha a teljes magyar piacra nézzük, akkor a 13-65+ korosztályból (6 100 000 fő) 
600 000 fő.:

A számok azt mutatják és mi is úgy gondoljuk, hogy bár általában konverziós 
szempontból értékes felhasználók az Apple iOS-t használók, de egyrészt 
alapból nem lesz tiltva a Facebook és Instagram app-okat használók követése 
(a felhasználók tilthatják ezt le) és nem is minden iOS felhasználó frissíti a 
telefonját a ‘problémás’ 14-es szoftver verzióra. 
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Összesített eseménymérési megoldás
A Facebook a változásokra reagálva elkezdi az iOS rendszerű készülékeken 
összesített eseménymérés keretében feldolgozni a képpontból származó 
konverziós eseményeket. Ezzel egyszerre támogatja a felhasználók adatvédelmét, 
és lehetővé teszi az eredményes kampányok futtatását, a webes események 
mérését az iOS 14 rendszerű készülékeken.
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Mit tehetünk ellene?

Az alapértelmezett hozzárendelési ablakok is megváltoznak: az eddig elérhető 7 
napos átkattintás és az 1 napos megtekintés helyett csak a 7 napos átkattintás lesz 
majd elérhető az összes konverziós és katalógus alapú kampányoknál. A webhelyek 
konverziós eseményei a konverziók megtörténtének időpontja alapján jelennek 
majd meg a jelentésekben, nem pedig a hirdetések megjelenésének időpontja 
szerint. Ezen kívül 24-48 órás késés is előfordulhat az iOS 14 felhasználók által 
történő külső konverziók esetében. Továbbá a művelet és a megjelenés szerinti 
bontás sem lesz elérhető a külső webes konverziók esetében, ebbe pedig 
beletartoznak a demográfiai bontás is, például életkor, nem és régió.

Hozzárendelések, lebontások

A fiókok domainenként összesen 8 eseményt használhatnak majd. Az ezeken 
felüli eseményekről csak részleges jelentéseket fogunk kapni. Az egyéni 
közönségek létrehozásához használhatunk majd eventeket a priorizált 8 
eseményen felül is.  A 8 eseményt alapjáraton a Facebook fogja meghatározni, de 
az eseménykezelőben prioritási sorrendbe tudjuk ezeket állítani. Ha például egy 
felhasználó több eseményt is befejez, például Kosárba helyezés és Vásárlás, 
akkor a magasabb prioritást élvező esemény fog csak megjelenni a jelentésben, 
erre tudunk optimalizálni.. Ha pedig egy esemény megváltozik, akkor ezzel elindít 
egy 72 órás „lehűlési időszakot”, mielőtt a kampányokban megjelenne ez a 
változás. Érdemes lesz az alsóbb szintű konverziókra, vagy akár landing page 
viewra is optimalizálni.

Mérhető konverziók csökkenése
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A 28 napos hozzárendelést használó hirdetőknek érdemes az „Ablakok 
összehasonlítása” funkció segítségével megnézni, hogy a hirdetéseiknek 
tulajdonított konverziók hogyan viszonyulnak a különböző hozzárendelési 
ablakokhoz. Ezzel előre láthatjuk a jelentett konverziókban bekövetkező 
változásokat, amelyek a 7 napos ablakra való áttérés miatt következhetnek majd 
be. Ne felejtsük el exportálni a korábbi 28 napos hozzárendelési ablak 
adatait, ezt bármikor megtehetjük, továbbra is elérhetőek maradnak ezek az 
adatok számunkra.

Attribúciós ablakok

Optimalizálás
Azonosítsuk azokat a kampányoptimalizálási stratégiákat, amelyek tesztelést 
igényelhetnek, például az alternatív közönségopciók vagy különböző 
licit-stratégiák. Határozzuk meg, mely optimalizálási stratégiákat (például 
licit-típusokat, összegeket, közönségdefiníciókat, optimalizálási eseményeket) 
kell tesztelni az új teljesítményszintekkel az új „best practice” kidolgozása 
érdekében.

Események
Készítsük fel a hirdetési fiókot a konverziós események mennyiségének 
korlátozására és határozzuk meg, melyik lesz az a 8 Facebook Pixel esemény, ami 
számunkra a legrelevánsabb. Ajánlott kijelölni azokat, amelyek üzleti eredmények 
szempontjából kritikusak, majd mérjük fel, hogy kell-e változtatnunk a kampányon 
vagy a mérési stratégián. Kezdetben a Facebook minden konverziós eseményt 
tartalmazó domaint automatikusan konfigurál majd, legfeljebb 8 webkonverziós 
eseményre, az elmúlt 28 nap kampányköltése alapján. Ezután azonban érdemes 
akciótervet létrehozni arra vonatkozóan, hogyan lehet optimalizálás céljából 
webtartományonként 8 Facebook Pixel eseményt felhasználni.

Tartományellenőrzés
Az első és legfontosabb dolog, amit minden hirdető megtehet, hogy a weboldal 
domain-t igazolja a Facebook felé. Ha egy domain olyan pixel eseményekkel 
rendelkezik, amely több Business Manager vagy hirdetési fiók tulajdonában van, 
legalább az egyik tulajdonos igazolásával lehetséges csak az eseménykonfiguráció 
szerkesztése. Javasolt, hogy minden hirdető igazolja a domainjét, ezzel a konverziós 
események és ezek beállításaival kapcsolatos esetleges jövőbeli
fennakadások elkerülhetők. Részletek a folyamatról: 
https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification



04
TEENDŐK

1, Vizsgáljuk meg, minket mekkora mértékben érint a változás.

Bontsuk le a hirdetéskezelőben eszközökre az eredményeket (pl. Elérés, Landing 
page view, Konverzió). Így látni fogjuk, hogy arányaiban mennyi Apple 
készüléket használó van a célközönségünkben. Ne feledd, közülük nem mindenki 
tud, vagy akar iOS 14-re frissíteni, és a frissítők közül sem mindenki fogadja el az 
App Tracking Transparencyt!

Ezután érdemes a “régi” 28 napos és az ”új” 7 napos kattintási ablakot is 
összehasonlítani, hogy arányaiban mennyi konverziót veszítünk majd. 
Természetesen ezek a konverziók nem tűnnek el, csupán nem a facebook-hoz 
íródnak. 

2, Erőforrásközpont

A hirdetéskezelő fiókban megjelenik az “Erőforrásközpont”, ahol személyre 
szabottan követhetjük a teendőinket, figyelmeztető üzeneteket kapunk a további 
változásokról. 

HD marketing - 2020.01.25.

Mi folyamatosan követjük a változásokat a téma kapcsán, és a lehető legfrissebb 
információkat megosztjuk veletek. Bármilyen kérdés, probléma esetén keresd 
bizalommal tanácsadódat!


