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Gyakorlati tippek, melyekkel emlékezetes maradsz a 

látogatód fejében, sőt kapásból úgy megkedvel, hogy 

nem is akar majd máshoz menni.



BEVEZETŐ

Ezt a tudásanyagot azért állítottam össze, hogy átlásd, mi a szerepe és hogyan 
lehet jól összerakni egy bizalmat építő bemutatkozást.

A rólunk oldallal kapcsolatban a legtöbb cégvezető, de még a legtöbb 
marketinges fejében is van egy olyan képzet, hogy a cégről magáról kell, hogy 
szóljon.  A legáltalánosabb probléma, amelyet az átlagos honlap, vagy webshop 
ilyen találni, az az, hogy semmi másról nem szól, mint arról hogy mióta vagyunk 
jelen a piacon és mit csinálunk.  Pont ez az, ami a vevőt nem érdekli és ettől tűnik 
a legtöbb ilyen oldal egy kényszerből letudott kötelező tiszteletkörnek.

A “Rólunk oldal” a bemutatkozó szöveg a 
weboldalak toplistás része szinte minden 
iparágban, és hihetetlenül sok múlik 
rajta, a döntési folyamatban.

Rólad szól, de nem pont úgy, ahogy eddig gondoltad

Gondolkodjunk másképp - egy Cégünkről szóló oldal nem csak rólad, vagy a 
cégedről szól. Arról szól, hogy miért érdemes figyelni rád, miért vagy érdekes a 
vásárlónak.  Egy erős, konkrét  márkaüzenet, hogy miért Te vagy az ő embere, aki 
megoldja a problémáját. 

Az online világban is magadat kell először eladni, nem azt amit csinálsz - a 
bizalom megteremtése az első lépés a vevővé válás útján. Először benned fog 
bízni, csak aztán a termékedben.
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Ebben az útmutatóban alaposabban 
körüljárjuk a témát 
• A “Rólunk” oldal szerepét a márkaépítésben

• Mit tartalmazzon egy jó rólunk oldal és mit nem érdemes 

• Néhány gyilkos elrettentő példa és indoklásuk

• Feladatok,  ami nyomán összerakhatod a sajátodat

A “Rólunk” oldal betekintést nyújt a márkádba és megmutatja mögötte álló 
embereket. Alap tartalmi elemek:

• Hogyan kezdődött, mi volt az alapötlet?

• Mi teszi egyedivé?

• Mik a márkád értékei és küldetése?

• Mit nyernek veled a vevőid, ügyfeleid?

Nem kell hosszan ragozni a kezdést, elég 1 jó főcím és egy bekezdés, amiben 
elmodod, hogy mit üzensz. 

Utána lehet egy rövid, személyes történet felvezetése, ami  remek módja annak, 
hogy a figyelmet és az első bizalmi kapcsot létrehozd. 

A sztori mindig érzelmekre hat, olvasása után az ügyfelek már nem tekintenek 
vadidegenként a márkádra. Akkor jó, ha ugyanarra az értékekre, nehézségekre 
vagy győzelmekre vonatkozhatnak, amelyekkel ők is szembesültek. Segít nekik 
azonosulni.

Mire a jó a Rólunk 
oldal?
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Miért van szükséged 
Rólunk oldalra.

Nem érdemes 

kihagyni, a  

“Rólunk” oldal 

kulcsfontosságú 

az ügyfelekkel 

való kapcsolatok 

kiépítésénél. Ha 

még mindig az jár 

a fejedben, hogy 

szükséged van-e 

erre az oldalra a 

webhelyeden, akkor 

nézzük meg pár 

pontban, miben tud 

neked segíteni egy 

ütősen megírt rólunk 

oldal: 

4.
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Kedvelt az új látogatók körében

Több száz weboldal Analitics adatai nyomán mondom, hogy nagyon 
sok ember keresi fel a rólunk oldalt. Minél személyesebb dolgot, vagy 
szolgáltatást árulsz, annál több. Az emberek kíváncsiak, és nem csak 
a termék érdekli őket. 

Bizalmat erősít és csökkenti az esetleges ellenszenvet

Magyarországon még gyanakvóbbak is, mint a világban általában. 
Szeretnének többet megtudni, mielőtt döntenének, kivel 
dolgoztatnak, kinek adják a pénzüket, szóval leellenőrizni amit lehet. 
És ez nagyon jó, mert azt jelenti, hogy tudatos vásárlóid lesznek, 
akiknek megadhatod a kontroll érzését is. Máris előnyben vagy 
azokkal szemben, akik kihagyják ezt a lépést.

Szabad terepet kapsz megmutatni, miért vagy egyedi 

Iparágon belül meg tudod magad különböztetni, hiszen senki sem 
pont olyan, mint te, még akkor sem, ha nagyon hasonló dolgokkal 
foglalkoznak. El lehet mondani, mi az igazi versenyelőnyöd a piacon.

Megerősíted és építed a márkát

Az vagy, az leszel, amit mondasz magadról. Ez a lap nagyszerű hely 
annak defi niálására, hogy pontosan kik vagy, és mit tudsz tenni. Adsz 
egy ideális képet magadról, amiben mindig legyen egy hajszálnyival 
több. Akkor jó, ha elolvasva motivál, hogy igen ilyen vagyok, és látom 
a következő lépést is amit veled, a leendő ügyfelemmel közösen 
teszünk meg!

A jó rólunk oldalnak megvan a maga pszichológiája mindkét irányba. 
Feléd is és a vevőd felé is. Talán épp ezért a legnehezebb megírni. 
érezd és sikeres lépcső legyen a vevőd döntési folyamatában:



Milyen részeket tartalmazzon a rólunk 
oldal 
A Rólunk oldalad fel lehet szerelni mindazzal, amit fontosnak tartasz a 
márkádról.. Ha nem vagy biztos benne, hogyan érdemes elkezdeni, itt van néhány 
olyan javaslat, amely jól használható

De ne felejtsük el, hogy ez a lista korántsem teljes, inkább csak ötletadó. Az 
iparági sajátosságoktól, a célcsoport, vagy egyéb szempontoktól függően több 
olyan dolog is lehet, amelyet érdemes használni a márka piaci pozíciójának 
érvényesítéséhez.

Egyedi, hozzáadott értéket mutass!

1.

2.

3.

4.
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Keresd meg céged egyedülálló és legerősebb üzleti lehetőségét, és 
erre felhívva építsed fel a rólunk oldal szövegét. Mondd el, hogy miért 
pont a kiterjesztett garancia az erősséged.

Ha abban tűnsz ki, hogy termékeid megújuló anyagokból származnak, 
magyarázza el, miért fontos a környzetkímélő technológiád.

Ha az az erősséged, hogy valamit elutasítasz, pl. a tartósítószereket, 
vagy az állati összetevőket, akkor arra fókuszálj.

Ha olyan a célcsoportod, akiknek a helyzetén tudsz javítani, pl. gyermek 
mellett dolgozó nők, nyugdíjasok, vagy borsodi szállítmányozó vezetők, 
akkor ezt emeld ki



A rólunk oldalon legyen arckép 

Az emberi szem természetesen vonzza az arcokat, már a pár napos 

kisbaba is felfigyel az emberi arcra. Ez nagyon mélyen belénk van kódolva. 

Az alapítók vagy az egész csapat arcképe nagyon fontos bizalmi elem. 

Sokszor kérdezték már, hogy muszáj magamról egy képet kitenni?  - Igen, 

legalább 1 valós arc kb 20%-kal javítja a hitelességet. 

Jó kép kell, tiszta, éles, világos. Hogy milyen legyen, az szintén a márka 

része. Mástól lesz jó, más kell egy könyvelőirodának, egy kalandpark 

túravezetőjének, egy esküvőszervezőnek, vagy egy séfnek.

Ha olyan a helyszín, akkor kell onnan is pár jó kép. Pl a szaküzlet, vagy 

egy étterem jó példa erre, egy irodaház sokadik emeletét nem fontos 

hangsúlyozni.

Márkatörténet, a te egyedi utad

A stílus tesz egyedivé, mindenkinek megvan a maga útja, amin eljutott a 

jelenbe. Minden történet különleges, mint a tiéd, ezért fontos felhívni a 

figyelmet rá. Ezt lehet többféleképp:

6 O L DA L   -  N U N  M O N I K A   



7 O L D A L   -  N U N  M O N I K A

A márka történetében 
fontos események a 
következők lehetnek:
• Honnan született meg az ötlet?

• Az első termék, az első probléma

• Az első nagyobb dobás, pl a 100. ügyfél

• Pályázat, díjak

• Nemzetközivé válás lépései

Ilyenkor nagyon nagy kísértés túlírni a dolgot, de lássuk be, 
hogy az olvasó türelme véges. Tartsd a szöveget röviden, 
relevánsan és pontosan. Kerüld el az öntömjénezést, a túlzó 
dicséretet, dicsekvést, vagy épp a túlzó szerénységet. használj 
rövidebb, érthető mondatokat és tagold a szöveget.

Engedd be a színfalak mögé a látogatód

Olyan világban, ahol az internet annyira elterjedt, mint most, a 
gyártás átláthatósága erős értékesíthető eszköz lehet. 

A sok márka számára, amelyekspeciális célközönségek 
számára szeretnék vonzóvá tenni a termékeiket, a 
fenntartható anyagok felhasználásának bemutatása, képek 
az ételkészítésről egy étteremben, a pálinkaüzem belülről a 
lepárlókkal, vagy éppen az ipari automatizáció folyamatának 
ismertetése igen erős hívószó. A tudatos fogyasztók jobban 
szeretik ezt a fajta átláthatóságot.



Ha van fi zikai üzleted azt is 
mutasd be
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Földrajzi elhelyezkedés, mint 
szimpátiafaktor

Meglepődnél, ha megtudnád, mennyire javít bizonyos ügyfeleknél az összképeden, 
miután megtanulják, hol van a vállalkozásod. Ha megemlíted, honnan származik az 
árud, akkor tovább építhető a bizalom. “Eredeti, kézműves magyar termék X-ből.” 
Kekszeinkhez a mézet a Fejér megyei Y-ból hozzuk…”

Az olvasóban megmozdul valami, mert mindent kötnünk kell előző élményekhez: 
Ó, Siófokon van az irodájuk, ott voltunk nyaralni!, Bécsi receptek szerinti új 
cukrászda, imádom Bécset! -  Itt azt lehet kihasználni, hogy az ő régebbi, pozitív 
érzéseit vetíti ki rád. Természetesen ez akkor extra, ha a terméknél nem alapvető 
jellegzetesség, honnan származik. Pl a Tokaji bor más eset. Nem tagadhatom 
el ennek az ellenkezőjét sem, ha az adott hellyel már negatív élménye volt, azt 
is vetíti, ugyanúgy, de mivel nem ez az egyetlen pont, ahol meggyőzzük, így más 
elem könnyedén kompenzálhatja a “hibát”. 

Mutasd be a boltod, a helyed, mondd el, hogy a terméket, honnan szállítják, 
hogyan gyártod, mert ez csökkenti a vevő vonakodását, lebont egy gátat az elől, 
hogy vásároljon tőled.
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A rólunk oldal befejezetlen, ha 
nem mondod meg, mi legyen a 
következő lépés, miután elolvasta
Az okos marketinges kihasználja azt a kis pozitív pillanatot, amit 
elért. Valószínűleg nem akarod, hogy ha már eljutott az oldal 
aljára, akkor elengeded a kezét képletesen. Ez a pont - a Rólunk 
oldal alja - marketing szempontból fontos hely, ahol az olvasó 
még aktív és kapcsolódott a márkához, ezért bölcsen használjuk 
ki. Eljött az ideje, hogy kérj tőle valamit:

1. egy gombbal visszajuttatod a termékek közé nézelődni, máris 
más szemmel fog látni

2. fel is ajánlhatod, hogy küldesz neki még valamit időnként, 
iratkozzon fel a hírleveledre

3. tehetsz oda egy kapcsolatfelvételi formot

4. vagy egy kattintható telefonszámot

5. térképet a boltodhoz, szalonodhoz, rendelődhöz, éttermedhez



10.  O L DA L   -  N U N  M O N I K A

A közösségi média oldalunk hozzászólásai lementve nem pont ide valók. 
Különösen az nem, ahol mondjuk egy teljesen más szituációból származó 
kommentek vannak. Az sem szerencsés, ha ugyanazokat a képeket teszed ide, 
mint a privát Facebookodra. lehet, hogy találkoztál egy híresség ismerősével, de 
nem ez a fő erénye a cégednek. Lehet, hogy egyéb területen értél el sikereket, de 
ha nincs sok köze az adott vállalkozáshoz, akkor inkább hagyd ki.

Túlzó vélemények

Vevők, vagy ismerősök túlzó imádattól harsogó, egyedüli üdvözítő véleményei 
sem hasznosak. A minden gátlás nélküli dicséret gyanússá tesz, nem ad rólad 
jó képet, mert azt sugallja, hogy erre van szükséged az önbizalomhoz. Kerüld a 
modoroskodó, mesterkélt megfogalmazásokat.

Túl kevés szöveg

Ha pár semmitmondó, közhelyeket ismétlő mondatot teszel fel, az azt 2 dolgot 
jelent: vagy egyszerűen nem értesz hozzá, vagy annyira magasról lenézed a 
vevőt, hogy az szinte fáj. egyik sem jó üzenet.

Túl sok szöveg

Faltól falig teleírt, sorkizárt szövegblokk, részletesen kielemezve, kissé hivatali 
hangnemben a céged története a hatvanas évektől iparági szakszavakkal 
teletűzdelve. Ez az, amit biztosan nem olvas el senki, talán még az sem, aki 
egyszer megírta. 

Közösségi témák, nem 
releváns dolgok

Értékesítés, termékeladás
Cseppet sem javít a márkádon, ha ezen az oldalon direktben akarsz eladni. Bár az 
emberek, akik ezt az oldalt olvassák, esetleg érdeklődnek, ha okos vagy, nem itt 
akarsz rövidtávú sikereket elérni. Tartsd a hangsúlyt a márkán, ez tesz egyedivé 
és fontossá. Azt kell elérned, hogy ő akarjon venni, mert ha nyomulsz, akkor 
hátrálni kezdenek.  
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Lehet egy bemutatkozó szöveget, 
egy ütős rólunk oldalt külsőssel 
megíratni? 
Egy jó rólunk oldal, természetes és könnyed bemutatkozás, nem 
lehet “izzadtságszagú”, vagyis kényszeres, modoroskodó. A 
legfontosabb,hogy a legyen benne némi kreativitás és hagyjunk 
teret az érzelmeknek is. Egy külsős szem mindenképpen jobb 
képet adhat, mint azé, aki benne él és épp ettől nem lát tisztán.

Az újságírói interjútechnikák segítenek

Az ember saját magáról tud a legnehezebben írni. Viszont ha 
valaki más, egy megfelelő képzéssel és empátiával rendelkező 
író kérdez és összefoglal, akkor szokott a végén az a mondat 
elhangzani: Jé, pont ezt akartam mondani, sikerült ilyen jól 
megfogalmazni a lényeget! Végül is ez a lényeg.

Ez nincs ellentétben azzal, amit fent írtunk, hogy kell valamit 
mondani, hogy mit csináljon. Egy kapcsolat form az OK, 
különösen, ha olyan összetett a szolgáltatás, mint egy építész, 
egy könyvelő, vagy egy marketinges - itt mindenképpen helye 
van a személyes bemutatkozás folytatásának. De egy jó 
bemutatkozás után egyből árulni, az nem vall jó stílusra, én erre 
azt mondom, “vigéctempó”.

A fentiek nyomán sok tipp került elő, ám vannak olyan elemek, 
amit ne tegyünk fel, vagy ne a rólunk oldalra. Nézzünk pár dolgot 
ezek közül is:

Mit ne tegyünk egy Rólunk oldalra?
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Ha szeretnél egy jó 

bemutatkozó oldalt, illetve 

egy szakértő szemével 

kielemeztni a konkurenseid 

tartalmát hogy jobb 

lehess náluk, akkor keress 

meg. Átbeszéljük, milyen 

reklámpszichológiai 

eszközök, marketing 

szövegek illenek hozzád!

Bemutatkozó 
szöveg írása

Nun Mónika marketing szövegíró, Google Ad és Analytics certifikációkkal. 
“Az elsők között kezdtem el tartalommarketinggel foglalkozni, a kreatív 
webszövegeket mérhető eredményekkel, analitikával optimalizálni. Tartalom 
alapú SEO kampányt már 2007-ben indítottam, innen egyenes út vezetett a mai 
ROI alapú keresőmarketinghez, a tűpontosan célzott reklámszövegekhez, a taroló 
erejű landing oldalakhoz. Legsikeresebb szövegem egy hónap alatt 11 prémium 
autót adott el, százmilliós értékben. Kollégáimmal több száz témáról írtunk 
már, az egyik legnagyobb referenciatárral rendelkezünk a hazai piacon, mind 
szövegek, mind komplett weboldalkészítés terén.

+36 (20) 318 75 42

nun.monika@digitalpixel.hu


