
 
A „Telepocak karácsonyra” sales oldal szövégének elemzése  

 

 

 

 

 

 

 

  

A hajtás feletti részen három olyan 

tényező van, ami beszippanthatja a 

látogatót: 1. A vizualitás (a jótékonysági 

sütiskönyv, mint packshot), 2. az 

erőteljes fősor és 3. az olvasóra 

koncentráló CTA: „én is segítek”. A 

szöveg elbírna még egy kis 

magyarázatot, de a teljes képhez 

hozzátartozik, hogy a látogatók 

feltehetően úgy érkeznek, hogy a 

forgalmi forrásokból (pl. posztból, 

hírlevélből, chat üzenetből) már tudják, 

hová érkeznek, és mire számíthatnak. 

A hajtás alatti részen egy őszinte, 

személyes, mély érzelmeket, sőt 

könnyeket kiváltó történet a felütés. 

Szöllősi-Kiss Orsi ételfotós azt meséli el, 

hogyan született a Telepocak akció egy 

híradóbeli tudósítás hatására, melyben 

éhező gyerekekről volt szó. 

Az oldal az akció történetével 

folytatódik, kiemelve azt a fontos tényt, 

hogy ötven alkotó azonnal csatlakozott 

és egy hónapig dolgoztak. A számok 

hitelesítő, figyelemfelkeltő szerepét 

nem lehet eléggé kiemelni: nem „sokan 

és sokáig” dolgoztak, hanem ötvenen és 

egy hónapig. Ez a konkrét információ 

jóval nagyobb eséllyel ragadja meg (és 

nyűgözi le) az olvasókat. 

Elképzelhetetlen lenne az oldal a 

kampányban létrejött felhasználói 

tartalom, azaz az adományképpen 

megvásárolható sütiskönyv képei nélkül. 

A képek többet mondanak a szónál, a 

szöveg ezért már csak a valóban új 

információkra koncentrál: például, hogy 

akár évtizedes családi receptekről van 

szó, vagy hogy a képek többsége 

telefonnal készült (ez azt is üzeni: a 

pazar látványon ennek ellenére/ épp 

ezért ámulhatunk). 

https://etelfotozastanfolyam.hu/telepocak/?fbclid=IwAR1t-H-YS9hUUc7a-MzkQuU_xT724PUNjbZJiVQdEYzib9iRTF_V5jsuCwQ


 

 

„Kik vagytok ti?” – szól a következő 

blokk címe ismét az olvasó fejével 

gondolkozva. Vagyis miután 

felkeltették érzelmeinket, és 

megtudtuk, hogy mi az ajánlat 

lényege (a sütiskönyv bevételéből 

vesznek élelmiszert a 

rászorulóknak), a bemutatkozással 

folytatódik az oldal. Megtudjuk, kik 

az akció megálmodói, és azt is, mi a 

személyes kötődésük a témához. 

Kinga a konyhapénzhez ért, Orsi  

„sütfőzfotóz” – mindketten anyukák, 

„5 gyerekkel és óriási lelkesedéssel, 

hogy a lehető legtöbb gyereknek 

enni adjanak. 

Az „Így készült” blokkban a 

felhasználói tartalomként 

létrejött sütiskönyv készítéséről 

van szó. Érdemes rácsodálkozni, 

hogy a „fergetes hangulatot” 

nem leírni próbálják, hanem 

megmutatni! Méghozzá az 

alkotók közti chatbeszélgetések 

részleteivel.  

Ez a rész Kádár Tímea 

marketinges javaslatára került be 

– árulta el Szöllősi-Kiss Orsi 

ételfotós, aki  nemcsak az akció 

egyik szervezője, de egyúttal a 

sales oldal szövegének írója is. 



 

 

Közeledünk az űrlap, vagyis 

az elvárt konverzió (az 

adományozás) felé, ez a rész 

a gyakorlati tudnivalóké. A 

„Hogyan segíthetek” rész 

célirányos, az olvasót 

megszólító, pontokba 

szedett (könnyen olvasható) 

szöveg. Figyelemreméltó az 

utolsó, kockázatot csökkentő 

mondat: „a gyűjtés 

alakulásáról folyamatosan 

tájékoztatunk.” 

Az űrlap feletti szöveg 

egyértelmű: „Itt tudsz 

segíteni”. Az alcím felesleges 

túlzások vagy finomkodás 

nélkül konkretizálja (és 

nagyon fontos, hogy össze is 

foglalja) a segítséget: óriási 

segítséget nyújtunk 

valakinek, akinek nélkülünk 

talán egy fillérje sem lenne 

ennivalóra. A kétféle csomag 

nemcsak összegében 

különbözik, de egyedi 

értékajánlatot kapott. Az 

1000 Ft-os támogatással az 

adományozó egy család egy 

nap élelmét biztosítja. A 

15 000 Ft-os adománnyal az 

ünnepek idejére 

gondoskodik az ellátásukról. 

Az űrlappal nem ér véget az 

oldal. A „Mi történik a 

vásárlás után” rész viszont 

valójában még a vásárlás 

előtti félelmeket csökkenti. A 

szöveg mindössze 3 

bekezdés, amire a zárszó is 

frappánsan reflektál: 

„folyamat rövidebb, mint 

amennyi ideig elolvasni 

tartott”.  


