A GAGYIN TÚL JAVASLAT A MAGYAR
WEBES PIAC
FEJLESZTÉSÉRE
Kollár László – MS HU

A probléma

Forrás: http://www.newconcept.hu/blog/honlapkeszites_ingyen

Ahogy az IPSOS látja

• http://www.online-marketing-akademia.hu/blog/2011/02/kkv-online-marketing-kutatas/

A Marketing Kommandó és az MS
közös felmérése

Akit érdekel az egész:
https://skydrive.live.com/view.as
px?cid=471D1162A22F4F1B&re
sid=471D1162A22F4F1B%2149
77

Fatengelyes kőkörszak - olcsón

A favágó fejszéje életlen, de...

A webre költött pénz nevesítve

1 doboz Marlboro ára: 610 Ft...

Kis pénz, kis foci...
•
•

•
•
•
•
•

•

A KKV-k által a webre, mint marketing eszközre költött pénz minimális.
Az értéklánc egyes elemei nem válnak szét és a felsőbb rétegek (online
marketing tervezés, üzleti folyamatokba való integrálás - amitől az egész
működne), hiányzik.
A piac szereplői bizalmatlanok egymással, esetenként irreális
követelményeket támasztva mind a két fél részéről. (ti. legyen ingyen...)
A KKV-k zöme tudja, hogy mit kéne tennie, de – idő/erőforrás hiány miatt –
nem lépi meg ezeket.
Terhelési elvárások, SLA, terméktámogatás, dokumentáció, oktatás,
garancia, számla = nope.
A kiszolgáló oldal is fregmentált, az átlagos éves árbevétel 22 M Ft körül van,
ami kb. 3-4 fős átlagos cégméretnek felel meg. *
A szolgáltatói oldal „hozzuk ki a maximumot az ügyfélből” szemlélete a
vertikális modell felé tolja a webügynökségeket. A gond a vertikális integráció
és az átlagos cégméret közötti ütközés, ti. egy 3 fős cég nem tud
specializálódni.
Végeremény: az elkészült website-ok nem érik el a várt hatást, ti. nem lesz
versenyképesebb tőle a cég, inkább csak egy kipipálandó penzum.

Hogyan lehet növelni és stabilizálni az egy
ügyféltől származó árbevételt?

1.
2.

Ha belátja, hogy enélkül nem megy.
Ha minőségi szolgáltatást kap tűlünk.

A gondolattól a visszatérő ügyfélig

Céljaink
• A magyar webre költött* pénz megduplázása három év

alatt.
Az értéklánc Jelenlegi állapot

A három éven belül elérni
kívánt állapot

Marketingkommunikációs és
médiatervezés

• gyakorlatilag nincs jelen a KKV-k esetében

• Az on-line és off-line marketing kommunikációs
tevékenység harmonizálása
• Keresőmotor optimalizálás
• Web dizájn – jobb felhasználói élmény
(Internaktivitás)
• új kommunikációs elemek az ügyfelekkel való
kapcsolattartásban

Web fejlesztés és
dizájn

• Zömében múlt századi sablonok
váltogatása – a dizájner és a fejlesztő
ugyanaz a személy
• Web site development and maintenance

• A cégre szabott honlap dizájn
• A dizájner, a fejlesztő és az üzemeltetői
feladatok elválnak egymástól

Értéknövelt
szolgáltatások

• A tartalom menedzsment munka statikus
dokumentumok feltöltését jelenti, csak
ritkán használnak tartalom
menedzsment rendszert (CMS)

• tartalom menedzsment rendszer alkalmazása
• Elektronikus fizetési felület és banki kapcsolat
megléte

HW és SW
infrastruktúra

• Szolgáltatás provizionálás
provizionálás
• HW és SW birtoklás, karbantartás és •• Szolgáltatás
HW
és
SW
birtoklás,
karbantartás és támogatás
támogatás

Kollokáció – fizikai • fizikai elhelyezés, internet hozzáférés,
infrastruktúra
áramellátás és légkondicionálás, őrzés

•

fizikai elhelyezés, internet hozzáférés,
áramellátás és légkondicionálás, őrzés

Online kommunikációs munkacsoport
az IVSZ-en belül
• A KKV-k üzleti

döntéshozóinak képbe
helyezése az on-line
marketing alapjairól.
• Online önképzés
• Szervezett képzés az

Iparkamarákon keresztül
• KKV-knak szóló
magazinokban
cikksorozatok

• Egy webfejlesztői

piactér létrehozása
• Ahol a webes értéklánc

elemei koncentráltan
lelhetők fel
• objektív szempontok
alapján történő szolgáltató
minősítéssel
• website vásárlási workflow
támogatással
• Támpont a vevőnek - A

webfejlesztő cégek
minősítése (lásd a külön
előadásban)

Mit tanítanánk?
• Marketing 101 – márka, ügyfélszegmentálás, marketing mix,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ügyfélszerzés és megtartás költsége
Az online kommunikáció, mint a cég marketingjének szerves része
(weboldal, social media, Youtube, mobil alkalmazások)
A mérésről – ki és honnan jött hozzánk, miből lett üzlet
A keresőoptimalizálásról – hogyan találjanak el hozzánk
A website vásárlás, mint projekt – specifikáció, SLA, a vevő feladatai
A minősített szállítók a piacon
A website karbantartása – a tartalom frissen tartása, kapcsolata más
marketing eszközökkel (DM, after sales tracking, cross selling)
A website <> web alkalmazás – az online fizetés, az online
ügyfélkezelés, az ügyfélelégedettség mérése
A meglévő piacokon túl – az egész országba és külföldre is szállítunk
A PC-s kliensen túl – a mobil eszközökre való optimalizálás

A változások vélt iránya
Ha igaz, hogy:
•A web egy alkalmazás és
kommunikációs platform.
•Amelynek az
infrastruktúrális része
commodiy-vé válik.
•Az online marketing
megkerülhetetlen.
•Erre a KKV-k ráébrednek,
igényesedni fog a piac. (lásd
ABS és légzsák 15 éve és
ma.)

Akkor:
•A webes jelenlét piaca
egy sokszereplős
értéklánccá válik.
•A jelenlévők többsége
szakosodni fog(a jó SEO
szakember <> jó HW
üzemeltető.)
•A szakosodás iparági
értelemben is lezajlik. (az
nem lesz elég, hogy jó
statikus weboldalt tudok
gyártani.)

A webfejlesztő cégek minősítésének
javasolt elemei:
• A fejlesztő cég szerződéstervezete, a főbb projekt mérföldkövek, az
•
•
•
•
•

•
•

ügyfél oldali részvétel rögzítése, fizetési feltételek,
a domain név tulajdonjoga, a site tartalom ügyfél oldali
módosíthatósága, támogatott működési környezetek rögzítése,
a funkcionális tartalom változáskezelésének rögzítése, a
hoszterfüggetlenség biztosítása, a szerzői jogok kezelése
A webfejlesztő által vállalt garanciák (a dokumentált forráskód
átadása, helpdesk rendelkezésre állása, a verziókövetés óradíja)
A hoszter által vállalt garanciák (SLA a rendelkezésreállásra valamint
a hazai és nemzetközi sávszélességre, földrajzi redundancia)
A cég által a weboldalhoz adott szolgáltatások (keresőoptimalizálás,
domain név regisztráció, hoszterek közötti váltás ügyintézése,
távfelügyelet, csatolás közösségi site-ok címtáraihoz)
Az ügyfelek (csak azonosítható cégek ill. magánszemélyek)
visszajelzései (ala ebay)
A cég pályázatokon elért eredményei (pl. Év honlapja, MATISZ
efesztivál, MATISZ Felhasználóbarát Honlap)

Mellékletek – a vitához

Amit a vevőnek mérnie kéne...
Business Metrics
•ROI – a website-on realizált átbevétel / a site teljes költsége
•sales – a site-on keresztül kötött üzlet
•leads – a site-on keresztül bejött lead
•conversions – pl. a lead-ek száma/a látogatók száma
•subscribers – a direct mailjeidre feliratkozók száma

Usability metrics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

returning visitors
pageviews per visit
time on page
time on site
bounce rate
form/shopping cart abandonment
rate
next pages
links clicked (heat maps)
eyetracking
internal searches

SEO metrics
•number of backlinks
•quality of backlinks
•Google cache date
•Google bot visit frequency
•Last time Google bot visited
•Pages indexed
•PageRank “pass rate”
•Alexa Rank
Source:

http://www.seoptimise.com/blog/2008/08/33website-success-metrics-instead-of-rankings-googlepagerank-and-traffic.html

Hol mérettetheti meg magát egy hazai
webfejlesztő* ma?

•Design
•Impresszió
•Innovatívitás
•Interaktivitás
•Kategóriának
megfelelő tartalom
•Navigáció

MEGFELELÉS A MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNY
CÉLJAINAK
JOGSZABÁLYI MEGFELELTETHETŐSÉG
ELÉRHETŐSÉG
AKADÁLYMENTESSÉG
BIZTONSÁG
FOGYASZTÓVÉDELEM
DESIGN (tartalom és forma egysége)
TARTALOM (felhasználhatóság, aktualitás,
mennyiség, minőség)
TARTALOM SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE
MATISZ

Közönségszavazás
(Árúkereső)

*Gyakran nem e website fejlesztője, hanem a megrendelő nevez be.

Hogyan mérnek mások?

• Design
• Creativity

•
•

• Usability
• Content

•
•
•
•
•
•
•
•

Content
Structure and
Navigation
Visual Design
Functionality
Interactivity
Overall
Experience

•
•
•
•
•
•
•

Design
Innovation
Content
Technology
Interactivity
Copywriting
Ease of use

Inhalt (1 bis 5 Sterne)
Navigation (1 bis 5 Sterne)
Design (1 bis 5 Sterne)
Gründe zur Weiterempfehlung (Skala von 0 bis
10)

