
4+6 TIPP

A 2023-AS

SOCIAL MEDIA ÉS 

GRAFIKAI TRENDEKHEZ



Ha social mediával foglalkozol, vállalkozó vagy és

te magad tartod kézben a közösségi oldalak

menedzselését, vagy csak egyszerűen érdekel a

terület, akkor mindenképpen ajánljuk a HD

marketing által készített kisokost, amelyben

összegyűjtöttünk nektek tippeket a 2023-as évben

várható social media és grafikai trendekhez

kapcsolódóan. 

Így év végéhez közeledve is nehéz megjósolni,

hogyan fognak alakulni a platformok a következő

évben, azonban hoztunk néhány előrejelzést,

amivel érdemes lehet kalkulálnunk. Ezek az idei

évben áttörő sikert jelentettek vagy észrevétlenül

kulcsszereplőjévé váltak az social mediában

használt eszközeinknek.

Készülj fel te is velünk 2023-ra, jó olvasást kívánunk!

BEVEZETŐ



REELSEK TOVÁBBI 

NÖVEKVÉSE1
A videók népszerűsége egyre növekvő

tendenciát mutat a social media

felületeken. Az eddig elmaradottabb

platformok is igyekeznek fejleszteni a

funkción. 

A rövid formátumú, lebilincselő videók

számítanak most az egyik legjobb

választásnak a felhasználók eléréséhez.

Ezek az eredményeket is kedvezőbb

költségen mérik, virálisan is könnyebben

terjednek és nagyobb leköteleződést

váltanak ki a felhasználókból.

2023-ban érdemes időt és energiát

szentelnünk arra, hogyan tudjuk beépíteni

ezeket a kis videókat a tartalmaink közé a

különböző felületeken és a

legmeggyőzőbben tájékoztatni a

közönséget, felkelteni az érdeklődésüket.



SZEMÉLYRE SZABOTT 

HIRDETÉSEK2
Az organikus kommunikációhoz mára már

elengedhetetlen a fizetett promóció is

szinte minden felületen. A felhasználók

elvárása azonban egyre magasabb a

hirdetések felé.

Már ebben az évben is kiemelten fontossá

vált az, hogy minél személyre szabottabb

fizetett üzenetekkel találjuk meg a

felhasználókat, hiszen rengeteg

hirdetéssel találják magukat szemben, így

ki kell tűnjünk a zajból. Jó módszer a

FOMO koncepcióját alkalmazni, a

kimaradás érzetét kelteni a

felhasználókban.

Személyre szabni az üzeneteket

leghatékonyabban a remarketing

közönségek számára tudjuk, akik már

valamelyest érdeklődnek a márkánk iránt

és információink is lehetnek róluk.



KITERJESZTETT

VALÓSÁG ELTERJEDÉSE3
Az AR egyre erősebben fogja uralni a

közösségi médiát is. Tökéletes módja

annak, hogy termékeinket kipróbálhatóvá

tegyük és ezzel közelebb vigyük

márkánkat a felhasználókhoz.

Összességében egy teljesen új élményt

kínál a közönségnek.

A Meta felületein bárki számára elérhető

az AR szűrő / effektusok készítése, amit

tökéletesen alkalmazhatunk az organikus

és fizetett kommunikációba beépítve,

ezzel is új utat nyitva a felhasználókkal

való kapcsolattartáshoz.  

A Pinterest is felkínálja a DIY 3D rögzítés

lehetőségét és folyamatosan fejleszti

funkcióit.

Érdemes tesztelni minden lehetőséget,

ami az AR világát illeti.



ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

KIEMELT SZEREPE4
Az ügyfélszolgálat szerepe jelentős

átalakuláson van túl és az új formátuma

valószínűleg a közeljövőben is változni

fog. A kapcsolattartás helye mára már a

közösségi média felületek, ide érkeznek a

kérdések üzenetek és kommentek

formájában. 

A kapcsolat menedzsmentet érdemes

minél hatékonyabban fejleszteni: azonnali

üzeneteket, sablon válaszokat, GYIK

szekciót és chatbotokat alkalmazni.

Emellett minél aktívabban részt veszünk a

platformokon folyó kommunikációban,

annál jobban növelhetjük a

márkaismertségünket és javíthatjuk az

imázsát.



2
AI ÁLTAL

GENERÁLT KÉPEK

A 2022-ben debütáló, mindenki 

számára elérhető AI által generált 

képek továbbra is toplistásak 

lesznek. Egy egyszerű módja

az egyedi kreatívoknak.

Ezekkel a formákkal egyedivé 

tehetjük tartalmainkat. Egy plusz 

réteget adnak a vizuális 

megjelenésnek, anélkül, hogy

elvonnák a figyelmet a fókuszról.

VASTAG ABSZTRAKT 

FORMÁK1

SZÍNES RETRO 

ILLUSZTRÁCIÓK3
Már egy ideje a grafikai trendek közé 

tartoznak a retro stílusú elemek. Ezúttal 

azonban a 90-es évek trendjei kelnek életre, 

változatos színpalettákat és nosztalgikus 

képeket alkalmazva.



Élethű, három dimenziós ábrák, 

amiket ma már könnyen 

elérhetünk a különböző szerkesztő 

programok által. 

3D FORMÁK

ÉS ELEMEK4

5
ANIMÁLT

TARTALMAK

SZÜRREALISTA 

MAXIMALIZMUS6
A minimalista dizájnok ideje lejárt.

A megújult lehetőségek segítenek 

kitolni a képes vizuális 

történetmesélés határait.

Mondanunk sem kell már, hogy ki 

kell törnünk a statikus képek 

világából! Erre nagyszerű megoldás 

a motion graphic, és az animációk.
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