
A mobilhirdetések szerepe a marketing mixben
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Nomophobia
főnév
Mobiltelefon 
mentességtől, hiánytól 
való félelem
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Médihasználati szokások vs. hirdetési költések
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$1M
Mobil befektetés

5,000
Mobil értékesítési volument @ $100 átlagos értékkel 

$0.5M
Mobil bevétel

Mi a mobil platform teljes gazdasági értéke?
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A fogyasztói életút megértése
Bármikor, bármit, azonnal!  

Online és offline

Eszközök között

Konverzió
Általános
keresés

Brand
keresés

Csatornán belül

Display Konverzió

Csatornák között

Mobil 
keresés

Konverzió
Asztali 

keresés

Asztali 
keresés

Bolt 
látogatás

Konverzió

Kereső



Top beadó Top góllövő
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Source: Consumer Barometer

ESZKÖZÖKÖN KERESZTÜLI 
KONVERZIÓ növeli annak az esélyét, 
hogy mobil konverziót érjen el?

Az ügyfelek megcélzása A 
CSATORNA MAGASABB RÉSZÉN 
megemeli az esélyét az eszközök által 
segített konverzió lehetőségének?

TUDTAD?

Leülünk a vásárláshoz

73% -a mobil felhasználóknak 
számítógépen fejezi be a 
vásárlást.
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https://www.consumerbarometer.com/en/graph-builder/?question=S34&filter=country:mexico%7CC3_114:yes,no
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ONLINE 
KONVERZIÓK

APP 
LETÖLTÉSEK, 

ELKÖTELEZŐDÉS



ONLINE 
KONVERZIÓK

APP LETÖLTÉSEK, 
ELKÖTELEZŐDÉS

ELÉRÉS ÉS 
ISMERTSÉG 
NÖVELÉSE

TELEFONHÍVÁS 
NÖVELÉSE

ÜZLETBEN 
TÖRTÉNŐ 

VÁSÁRLÁSOK

... Ezeknek a mobilfelhasználók által végzett „egyéb” műveleteknek a mérése 
kulcsfontosságú, ha a mobilhirdetések által képviselt értékeket teljes körűen ki 
akarja használni. 



14K
Telefonos 

értékesítés
@ $120 átlagár 

15K
Eszközök 

közötti 
értékesítés 

@ $80 átlagár 

$1M
Mobil befektetés

5000
mobilos értékesítés 

@ $100 átlagár 

$0.5M
Mobil bevétel

43K
Mobil által 
befolyásolt 
értékesítés

4K app 
letöltés
@ $150 
átlagár  

$3.0M

Azaz mi a mobil platform teljes gazdasági értéke?
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Két dolgot érdemes megjegyezni...

[A magyar lakosság 42%-a 
ugyanolyan gyakran használja 

internetezésre a telefonját, mint 
a számítógépét. ]

[A Google AdWords hirdetések 
az okostelefonokon is 

elérhetők és optimalizálhatók. ]



Mobil 
ajánlatkorrekció

Universal app 

Bumper ads

Hívás alapú 
hirdetés

Mobil bannerek 

Hívásbővítmény
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www.madachszinhaz.hu nemzetiszinhaz.hu

Ki szeret színházba járni?
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A felhasználói élmény mindenek felett!

View all 25 Design Principles: 
static.googleusercontent.com

Az oldal keresési funkciója 
bárhonnan elérhető legyen

Megfelelő méretű elemeket 
készítsünk

A bekért adatokat minimalizáljuk 
a formok esetében

A főoldali navigáció legyen 
egyszerű és letisztult

Biztosítsuk az eszközök 
közötti átjárhatóságot

Mobilbarát tippek

Iteráljuk a mérési eredményeinket

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/intl/ALL_ALL/think/multiscreen/pdf/multi-screen-moblie-whitepaper_research-studies.pdf
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/intl/ALL_ALL/think/multiscreen/pdf/multi-screen-moblie-whitepaper_research-studies.pdf


Source:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem
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Akcióterv - Mit tegyünk?

1. Mennyi látogató érkezik jelenleg mobilról vs. más eszközökről?

2. Ellenőrizzük, hogy mobilbarát -e az oldalunk? 

3. Hasonlítsuk össze ráfordításainkat a mobilt használók arányával

4. Ha szükséges, kérjük szakértő bevonását a legjobb mobilhirdetési 
megoldások eléréséhez

5. Méréskor vegyük figyelembe a mobilról érkező forgalom teljes értékét



Source:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem
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Lead 
generálás

Telefonhívások

Mobil 
tranzakciók

Eszközök 
közötti aktivitás

App letöltés

Üzlet látogatások

Weboldal 
forgalom

Felhasználói 
elköteleződés
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A mobil - sokkal több, mint egy eszköz…
Ennek megfelelően fordítsunk rá figyelmet!
És soha ne hagyjuk otthon:) 


