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Bevezetés

Minden olyan márka, szervezet, amelyik ma fogyasztói kommunikációt szeretne folytatni, 

ott kell hogy legyen az online csatornákon — és itt most nem a saját honlapra gondolunk, 

hanem a digitális világ egyéb csatornáira. Ott kell lennie, mert a közönségét is ott találja 

meg, a közönség pedig elvárja, hogy az interneten is megfelelő információhoz jusson. Ha 

ezt nem kapja meg, könnyen átpártol máshová. Mára sok vállalat, intézmény feladta a 

hiábavaló küzdelmet, hogy a célcsoportját arról igyekezzen meggyőzni, hogy rendszeresen 

látogasson el weboldalára. Mivel lehetne rávenni az embereket, hogy hetente többször 

céges weboldalakat figyeljenek, és ők keressék meg azokat az információkat, amelyekre 

valóban szükségük van? Még a nagy ismertséggel bíró hírportálok is belátták, hogy 

forgalmuk egyre nagyobb mértékben a közösségi oldalakról érkezik; ez annál is fontosabb, 

mivel ma már a világ népességének egyötöde tagja valamilyen közösségi oldalnak, és ez a 

szám folyamatosan emelkedik.

Hazánkban 2010-ben figyelhettünk meg nagyobb áttörést a közösségi médiában, a 

legtöbb márka, szervezet ekkor kezdett komolyabb energiát fektetni a Facebookban rejlő 

lehetőséget kiaknázására, és kezdte el népszerűsíteni magát ezen a platformon. Ekkorra 

már a kritikus tömeg is összejött a hazai felhasználókat illetően, és csak idő kérdése volt, 

hogy az egyébként korábban indult iWiW-et beelőzze. Érdekesség, hogy a 2000-es évek 

első évtizedében népszerű magyarországi közösségi oldal lehetett volna az, amivé a 

Facebook vált, ha más környezetben született volna meg és komoly tőketámogatást kapott 

volna az induláskor, így azonban mára elvesztette egykori fontos szerepét. Pedig sokaknak 

az iWiW egykor szinte egyet jelentett az internettel, ma pedig a Facebook igyekszik erre a 

szerepre törni. 

Természetesen megjelentek egyéb új webkettes eszközök is, változatos közösségi 

csatornák, és a tartalmak létrehozóinak, terjesztőinek ma már olyan új területekre is kell 

figyelniük, mint a keresőoptimalizálás és keresőmarketing. Közben pedig a célközönség 

hírfogyasztási szokásai, információforrásai is megváltoznak, és ezzel is lépést kell tartani. 

Egy nemrég megjelent kutatás például arra hívta fel a figyelmet, hogy az ún. Z-generáció, 

az 1992 után születettek már csak elvétve tájékozódnak nyomtatott forrásokból, valamint 
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az online lapokat is ritkán olvassák, s ez utóbbiakat is leginkább akkor, ha a Facebookon 

találnak rá. És egyre inkább elmondható, hogy vannak olyan célcsoportok, akikkel már 

szinte csak a közösségi média csatornáin lehet érintkezni, s ahhoz, hogy hatékonyan 

beszéljünk hozzájuk, át kell alakítani a kommunikációnkat.

A fentiek következtében ma már nem elég, ha egy intézmény jól felépített és karbantartott, 

gazdag tartalommal ellátott honlapot üzemeltet. A jó honlap szükséges, de már rég nem 

elégséges feltétel ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk lépni a közönséggel. A 

tartalomtulajdonosnak kemény harcot kell vívnia a konkurenciával — és itt most 

konkurencia alatt minden egyéb hír- és impulzusforrást értünk, nem pedig a többi 

színházat —, hogy üzeneteit célba juttassa. A közösségi média eszköztárát használva 

sikeres kommunikációs és marketingstratégiát lehet felépíteni, és vannak olyan színházak, 

múzeumok, kulturális intézmények, akik ezt az eszköztárat ügyesen használják. A kutatás 

egyik kimondott célja, hogy ezt a tudást osszuk meg a szcéna szereplőivel.

A vizsgálat során feltérképeztük, melyik intézmény milyen módokon van jelen az webkettes 

és a közösségi médiatérben, hogyan képes kapcsolatba kerülni potenciális közönségével, 

az érdeklődőkkel, a sajtóval és további partnereikkel. Igyekszünk bemutatni néhány best 

practice-t is, melyekkel szorosabb kapcsolat alakítható ki a kultúrára nyitott 

célcsoportokkal. Megvizsgáljuk, milyen csatornákat használnak és hogyan; a honlapok 

mennyire segítik a látogatókat; jelen vannak-e az intézmények a közösségi oldalakon (azon 

belül hol); van-e kívülről is érzékelhető, kialakult online kommunikációs stratégiájuk; illetve 

hogy online hogyan lehet kapcsolatba lépni velük.
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Módszertan

A Next Wave 2010-ben végzett egy kutatást hasonló témában, akkor a Kreatív 

magazinban közzétett felhívásunkra, miszerint készül a hazai média- és 

reklámügynökségek webkettes jelenlétét bemutató térkép, negyvenegy cég küldte el a 

jelentkezését. A Next Wave ezt követően a piaci szereplőket házon belül kidolgozott 

módszertan alapján helyezte el a térképen.

Az ebből született rövid tanulmány közvetlen hatása jól látható volt: az ügynökségi 

szereplők közül sokan ekkor kezdtek el komolyabban foglalkozni a közösségimédia-

jelenléttel. Akkori kutatásunkban kialakítottunk egy módszertant, ami alapján pontoztuk is 

az egyes szereplőket, illetve össze is hasonlítottuk az egyes szektorokat. A kutatásból 

kiderült, hogy a piackutató szakma és a médiaügynökségek szinte alig, a PR- és 

reklámügynökségek már inkább, a digitális és integrált, illetve specializált ügynökségek 

pedig sokkal aktívabbak a webkettes térben.

Jelen kutatásban a megrendelővel egyeztetett 20 színházat hasonlítjuk össze, melyek 

között találunk kicsit és nagyot egyaránt, akiket nehéz lenne összehasonlítani — bár 

gyakran épp azt tapasztaljuk, hogy a kisebb szereplők azok, akik ügyesebben használják ki 

a közösségi média nyújtotta lehetőségeket. Sokszor elég egyetlen agilis munkatárs, aki 

érti, amit csinál, ugyanakkor az is igaz, hogy a kisebb szereplők kisebb marketingbüdzsével 

rendelkeznek, így a marketingaktivitásukat is inkább olyan helyen végzik, ahol nem kell 

súlyos összegeket fizetni külön csak a megjelenésért. Ők már tudják, hogy a saját média 

mennyire fontos, viszont pont ők érnek el sokszor kevesebb embert. Itt tartjuk fontosnak 

megjegyezni, hogy önmagában a közösségimédia-aktivitás nem lehet elegendő egy színház 

számára a kommunikációja során, de mint kiegészítő elem a marketing területén, nagyon 

fontos szereppel bírhat.

Részben a fentiek miatt, részben pedig azért, mert ezt a tanulmányt elsősorban egy 

elővehető bedekkernek szánjuk, ezúttal nem pontozunk, nem rangsorolunk. Kiemeljük 

természetesen azokat a színházakat, akik profibban folytatják a kommunikációt a 

szakmával, a nézőkkel és a potenciális közönségükkel; kimondjuk a negatív kritikát is. De 
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nem szerettünk volna értékelni, mert tudjuk, hogy nem azonosak a lehetőségek, az egyes 

intézmények profilja is különböző és nem lett volna fair így bármilyen versenyt indítani. 

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a fenntartói oldal részéről ért elvonások másképp érintik 

az egyes intézményeket, és a marketingre fordítható büdzsé is nagy szórást mutat a 

különböző színházakban. De éppen azért ajánljuk a színházak figyelmébe az online 

marketing- és kommunikációs csatornákat, mivel jobban mérhető és többnyire 

költséghatékonyabb módszerekről van szó a hagyományos csatornákkal összevetve. 

A vizsgálatba bevont intézmények

Mielőtt a vizsgálatba belefogtunk, a kutatás megrendelőjével egyeztettünk, mely 

intézményeket vonjunk be a felmérésbe. Az időszak, melyben a színházak webkettes 

aktivitásait vizsgáltuk, öt hetet ölelt fel 2012. január 16. és február 19. között. Az alábbi — 

vidéki és fővárosi; független, állami, illetve önkormányzati fenntartású — intézményeket 

vontuk be a kutatásba:

Budapesti Kamaraszínház (Budapest, minisztériumi fenntartású színház): Tivoli, 
Ericsson Stúdió és Shure Stúdió

Csokonai Színház (Debrecen, önkormányzati fenntartású színház)
Gárdonyi Géza Színház (Eger, önkormányzati fenntartású színház)
Játékszín (Budapest, minisztériumi fenntartású színház)
Katona József Színház (Budapest, önkormányzati fenntartású színház): Katona József 

Színház, Kamra és Sufni
Krétakör (Budapest, független színház)
Madách Színház (Budapest, önkormányzati fenntartású színház)
Magyar Színház (Budapest, minisztériumi fenntartású színház)
Művészetek Palotája (Budapest, befogadószínház)
Nemzeti Színház (Budapest, minisztériumi fenntartású színház)
Operettszínház (Budapest, önkormányzati fenntartású színház)
Orlai Produkció (Budapest, kereskedelmi színház)
Örkény Színház (Budapest, önkormányzati fenntartású színház)
Pécsi Nemzeti Színház (Pécs, önkormányzati fenntartású színház)
Radnóti Színház (Budapest, önkormányzati fenntartású színház)
Stúdió K (Budapest, független színház)
Szputnyik Hajózási Társaság (Budapest, független színház)
Thália (Budapest, befogadószínház): Thália Színház és Mikroszkóp Színpad
Trafó (Budapest, befogadószínház)
Vígszínház (Budapest, önkormányzati fenntartású színház): Vígszínház és Pesti 

Színház
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Kommunikáció és marketing: legyen saját médiánk!

Az elmúlt évek média-ökoszisztémájában három pillérre támaszkodhatunk, ahol mindegyik 

pillérnek megvan a maga szerepe és fontossága.

Az első pillér a fizetett média (paid media) — ez az, ami alatt általában médiát értünk 

köznapi értelemben. Ennek több formája létezik, de alapvetően a klasszikus fizetett 

reklámokról  (televízió, rádió, sajtó, óriásplakát vagy egyéb kültéri reklám, banner, PR-cikk, 

stb.) van szó, ahol többnyire azt a felületet kell megfizetnünk (bérelnünk), ahol az üzenet 

megjelenik. Korábban többnyire ez volt az a pillér, amit legtöbben használt. 

A második pillért a saját média (owned media) jelenti, amikor az üzenet tulajdonosa a saját 

felületét használja fel céljainak elérésére. A saját felület sokféle lehet, színházak esetében 

ez lehet a hirdetőtábla, a kirakat, egy színházi shop vagy kávézó, a jegy hátulja, saját 

kiadvány; de ide lehet sorolni a weboldalt és a saját közösségimédia-csatornát is. Nem 
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véletlen, hogy sok kisebb vállalkozás, márka számára ezek a felületek kiemelt jelentőséggel 

bírnak, ugyanis nem kell külön fizetni a platform létrehozásáért, de az üzenet 

elhelyezéséért sem. Az is igaz, hogy ezek az üzenetek nem feltétlenül jutnak el a célba — 

bár ez a fizetett médiára ugyanúgy igaz lehet —, ezért érdemes a másik két pillérre is 

támaszkodni, esetleg azokkal megtámogatni a saját médiánkat.

A harmadik pillér a kivívott média 

(earned media). Ez mindig is létezett, 

a szóbeszéd és a szájreklám régen is 

ismert volt, bár nehezen lehetett 

mérni a hatását. A kivívott médiában 

az emberek egymás között osztják 

m e g a z ü z e n e t e i n k e t , a z a z 

tek inthetők a szóv ivő inknek, 

nagyköveteinknek, vagy éppen 

kíméletlen kritikusainknak. Ezért az a 

c é l , h o g y o l y a n t a r t a l m a k a t 

jelenítsünk meg a másik két 

m é d i á b a n , a m i t a z e m b e r e k 

örömmel osztanak meg másokkal. (A 

kivívott médiában nem feltétlenül 

pozitív környezetben jelennek meg tartalmaink — lásd Új Színház-ügy. De akár 

meghökkentő, és olcsó offline kampányokkal is el lehet érni, hogy beszéljenek rólunk, ezt 

tette 2007-ben az atlantai Alliance Theatre is szokatlan és roppant sikeres Cuttin’ Up című 

előadásához készített ambient kampányában.)

A közösségi média térnyerésével már technikailag is könnyen megoldható — és részben 

mérhető —, hogy tartalmainkat megosszák az emberek, ezért a feladatunk az, hogy olyan 

formában juttassuk el üzeneteinket, hogy azok könnyen továbbadhatóak, megoszthatóak 

legyenek; és legyen miért továbbadni vagy megosztani azt. Ugyancsak sikeresebb lesz az 

üzenetek célba juttatása, ha sikerül bevonni az embereket a kommunikációba, mert egy 

baráti, ismerősi ajánlás mindig hatásosabb és hitelesebb, mint bármilyen „hivatalos” 

üzenet. 

10

http://creativity-online.com/work/alliance-theatre-giant-afro-picks/4530
http://creativity-online.com/work/alliance-theatre-giant-afro-picks/4530


A közösségi média előretörése éppen abban hozott újat, hogy a korábbi egyirányú — vagy 

vélt egyirányú — kommunikáció egyeduralma megszűnt. A fogyasztók, vásárlók hangja 

sokat számít, és mivel az online csatornákon a véleményük minden eddiginél szélesebb 

körhöz eljuthat,  akár hangosabb is lehet, mint az eredeti üzenet, amire a reakció született. 

A vállalatok, intézmények ezt a tényezőt már nem hagyhatják figyelmen kívül. Számos 

példa van már arra — idehaza is —, amikor a fogyasztói reakcióknak köszönhetően egy 

vállalat megváltoztatja korábbi döntését a fogyasztói nyomásnak engedve.

Ha a közösségi médiában szeretnénk szerepelni önállóan megjelenve, érdemes előre 

átgondolni azt, hogyan és mit csináljunk. Érdemes tisztázni, hogy

• mik a kitűzött céljaink, és ehhez mekkora kapacitással rendelkezünk,

• milyen eszközöket kívánunk igénybe venni hozzá,

• kik a felelősek a megjelenésekért,

• mennyire belsős feladat ez, illetve mennyire kiszervezhető,

• kiket érdemes bevonni a feladatba, kikkel tudunk együttműködni,

• milyen tartalmaink vannak, illetve milyeneket kell létrehoznunk,

• milyen reális eredményeket várhatunk el,

• milyen mérőszámokat alkalmazunk a sikeresség mérésére,

• milyen policy-t és nyelvezetet alakítunk ki,

• milyen szerepet szánunk a közösségimédia-jelenlétünknek a többi kommunikációval 
integrálva,

• honnan és kiktől tudunk tanulni.

Illetve azt is érdemes végiggondolni, hogy egyáltalán érdemes-e belevágnunk. Ugyanis ha 

ezt kényszerként éljük meg, és nem értjük a fontosságát, akkor annak az eredménye is 

olyan lesz: a siker is elmarad, de emiatt nem a közösségi médiát kell hibáztatni. Sokan 

ugyanis abba a hibába esnek, hogy a közösségi médiában jellemzően egy 

marketingeszközt látnak, holott ezt inkább egy kommunikációs platformnak kell tekinteni, 
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aminek megvannak a saját szabályai; ugyanakkor harmonizálnia kell a többi 

kommunikációnkkal.

 

Az amerikai sportszcénában például hamar felismerték, hogy nem a mérkőzésekről és a 

jegyeladásról kell írni a közösségi médiában, hanem a mérkőzés élményéről (atmoszféra, 

insider anyagok, zenék, vicces sztorik, képek, stb.) kell üzeneteket megfogalmazni. Ezek 

nemcsak érdeklik az embereket — ellentétben a marketingízű üzenetekkel —, de érzelmileg 

is megérintik őket, és alkalmasak a valódi elköteleződés kialakítására. Ezt kell megértenie 

mindenkinek, aki sikeres közösségimédia-jelenlétet szeretne elérni. Ugyancsak érdemes 

felismerni, hogy bár maga a felület többnyire ingyenes, a sikerhez nyilvánvalóan 

befektetett időre, pénzre, szakértelemre és energiára lesz szükség, melyeknek megtérülése 

közvetlen módon nem mérhető.

Azon sem árt elgondolkodni, hogyan tudjuk az embereket bevonni aktivitásainkba. Ehhez 

azonban olyan tartalmat kell kialakítani, ami nemcsak népszerű és izgalmas, de könnyen 

aktivitásra is buzdít. Az ilyen tartalmak ráadásul inkább megosztásra kerülnek, ezzel a 

kivívott médiánkat tudjuk erősíteni. Az ausztrál La Jolla Playhouse például egy olyan 

versenyt hirdetett meg, amiben azt kérték a nézőket, hogy mutassák be élettörténetüket 
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fotók, videók, műalkotások és blogok segítségével, majd szavazni lehetett a legjobbakra. A 

győztes pályázatot pedig a Pulitzer-díjas szerzőjük, Doug Wright darabjába is beépítették. 

A közösségi médiás lábakon álló kampányra 345 pályamű érkezett be, és roppant 

sikeresnek találtatott. Az akció nemcsak szórakoztató, és színházi szempontból is izgalmas 

volt, de a sok megosztás segítségével széles körű publicitást is kapott. Fontos, hogy a sajtó 

is sokkal jobban érzékeli az ilyen, megszokottól eltérő kezdeményezéseket, és ez tovább 

növelheti az elérést.
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Kreatív ötletekből nincs hiány másutt sem, a magyarországinál fejlettebb digitális kultúrájú 

országokban már néhány éve foglalkoztatja a színházakat, miképp használhatják a 

közösségi médiát céljaik elérésére. Nem ellenséget látnak benne, hanem egy hasznos 

eszközöket tele lehetőségekkel, még ha elsőre kicsit szokatlannak is tűnnek. Úgysem lehet 

kontrollálni, vagy erőből meghatározni, hogy ki mit írjon rólunk ezeken a csatornákon, jobb 

tehát ha magunk tudjuk alakítani a diskurzust. A recept régi: Ha nem tudod legyőzni, 

csatlakozz hozzá!

A kreatív közösségimédia-használatra további érdekes 

külföldi példákat lehet sorolni. Az amerikai Booth 

Theater Next To Normal című Broadway-musicaljének 

például elkészült a Twitter-változata is, ahol 140 

karakteres részletekben jelent meg a darab. Minden 

nap megjelent néhány sor 35 napon keresztül. Egy hét 

után már több mint 30.000 követője lett a darab 

Twitter-csatornájának, a 35. napon pedig már 

145.000. Ezután a szereplők elkezdtek válaszolni a 

közönség kérdéseire is, amivel végül azt is elérték, 

hogy félmilliónál is nagyobb közönséget szereztek 

maguknak a Twitteren.

A Royal Shakespeare Company Such Tweet Sorrow címmel adaptálta Rómeó és Júlia 

történetét: hat színész öt héten át a Twitteren improvizált az eredeti történetet nem, de a 

szövegkönyvet megváltoztatva.

A Theatre Royal Stratford East pedig egyenesen külön tweetzónákat hozott létre a nézőtér 

felső részén, ahol engedélyezett, hogy a Twitteren akár előadás közben, élőben közvetítse 

gondolatait a közönség. Ennek megítélése ugyan vegyes, de sokak szerint a színház így is 

közvetlenebb kapcsolatot tud teremteni a közönséggel, és virtuális közösségeket hoz létre 

egy-egy darab köré.

Amikor a közösségi médiában szeretnénk valami szokatlannal kitűnni, javasolt 

végiggondolni azt is, hogy pontosan kik a versenytársaink. Vajon tényleg egy másik 
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színházzal kell harcolnunk a közönség kegyeiért? Véleményünk szerint nem, sokkal inkább 

az emberek figyelméért, szabadidejükért és pénzéért megy a verseny — jóval szélesebb 

körben. Versenytársnak minősül ugyanis mindenki más, aki elvonja a figyelmet rólunk, aki 

képes lekötni az embereket. Nemcsak a mozi vagy a tv a konkurenciánk, hanem bárki, aki 

ügyesebben kommunikál az emberekhez, mint mi, ugyanis korlátozott az az 

információmennyiség, amit be tud fogadni az emberi agy egy nap során. Ezért is fontos 

valami egyedit, ötleteset és jól láthatót kitalálnunk — azt gondoljuk, hogy bár a 

színházaknál ha nehéz helyzetben is vannak, kreativitásból nem szabad, hogy hiány legyen. 
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Facebook

A 2004-ben a Harvardon egyetemi hálózatként induló szájt mára a világ vezető közösségi 

oldala lett: több regisztrált felhasználója van, mint bármilyen más oldalnak: A lassan 

egymilliárdhoz közelítő felhasználóból majdnem négymillió magyar, ami azt jelenti, hogy a 

hazai internetezők kb. kétharmada regisztrált a Facebookon, ezzel nemcsak nemzetközileg, 

de idehaza is a legnépszerűbb oldallá vált, amin keresztül minden életkori csoportot el 

lehet érni.

(Google Trends 2012. március 11.)

A korábban vázolt saját média megteremtésére a Facebook jelenleg talán a legfontosabb 

eszköz. Ugyanakkor a Facebook-jelenléttől felesleges csodát várni, hiába van ott négymillió 

honfitársunk, ha az üzeneteink nem jutnak célba. Az alábbiakban pontokba szedve 

elmondjuk, mitől remélhető, hogy Facebook-oldalunk sikeres lesz.

• Saját oldalt („Page”) kell létrehozni, nem egyéni profilt. Egyrészt utóbbi szabálytalan, 

és ezzel azt kockáztatjuk, hogy egyszer csak törölhetik a profilunkat. Ráadásul 

valakit/valamit kedvelni mást jelent, mint ismerősnek jelölni. Utóbbi kétirányú 

kapcsolatot feltételez, és az adminisztrátornak minden egyes bejelölést vissza kell 

ilyenkor igazolnia. Ha nem oldalt alakítunk ki, akkor statisztikákat sem látunk a 

posztjainkról, nem tudjuk, hány embert értünk el vele, és milyen sikerrel. A 

Facebookon csak belső vagy külső oldalakat tudunk hirdetni, személyes profilt nem. 

Márpedig ezekre a hirdetésekre szükségünk van a tagtoborzáshoz.
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• Használjuk a Facebookon igénybe vehető reklámokat. Ha szeretnénk új tagokat 

toborozni oldalunkra, ahhoz sajnos nem elég a jó tartalomfejlesztés. Persze ez is 

hozhat új lájkolókat, de valószínűleg nem akkora mennyiségben, mint azt szeretnénk. 

Az organikus növekedés — mely abból ered, hogy a rajongóink interakcióba lépnek 

velünk (lájkolnak, hozzászólnak, megosztanak, és ezt ismerőseik is látják, így mi is 

radarra kerülünk), vagy a keresőben ránk keresve találnak meg — viszonylag lassú 

folyamat, érdemes felgyorsítani ezt egy tagtoborzó kampánnyal. A Hirdetőknek 

feliratú link alatt találjuk meg az reklámozáshoz létrehozott modult: a Facebookon 

lehetőség van demográfiai célzásra, így belőhetjük, kiket célzunk meg nem, életkor, 

hely alapján, de amiben a Facebook egyedülálló, hogy érdeklődési kör szerint is 

szűrhetünk . érdemes ezeket a szűrési lehetőségeket kombinálni. Beállítható az is, 

hogy azoknak jelenjen meg a hirdetés, akiknek ismerősei már oldalunk rajongói (a 

hirdetés alatt pedig megjelenik, melyik ismerős lájkolta már az oldalt), ilyenkor 

általában nagyobb arányú átkattintás érhető el, mivel az emberek szívesebben 

csatlakoznak olyan oldalakhoz, melyekhez ismerőseik is. Egy kampányhoz akár több 

hirdetést is rendelhetünk, egyrészt tesztelés céljából, hogy melyik szöveg a 

sikeresebb, de a különböző célcsoportoknak más és más szöveget is be lehet állítani. 

Érdemes a hirdetéseket — melyek általában az oldal jobb felén jelennek meg — 

időnként lecserélni, mert ezek is ki tudnak égni. Miután kész a szöveg és a célcsoport 

meghatározása, következik a licitálás. Be kell állítsuk, mekkora összeget vagyunk 

hajlandóak megadni egy átkattintásért (és bár lehet megjelenés alapon is fizetni, ezt 

általában ritkán használják). A Facebookon megjelenő hirdetéseinknél csak akkor kell 

fizetnünk, ha valaki rákattint a reklámra. Ekkor a kattintó a céloldalra kerül (ami lehet 

külső oldal is, csak akkor pont nem a toborzás valósul meg), ahol érdemes egy olyan 

felületet létrehozni, ahol bemutatkozunk és egy lájkot kérünk az emberektől. Ezt egy 

Welcome típusú alkalmazással lehet elkészíteni (lásd a Madách Színház példáját). 

Érdemes azzal is számolni a büdzsé tervezésekor, hogy nem minden átkattintó fog 

lájkolni minket, ezért is fontos, hogy a fogadóoldalon (landing page) olyan 

cselekvésre ösztönző üzenet várja az odaérkezőt, ami arra készteti, hogy megtegye 

azt, amit mi kértünk (pl. csatlakozást). A licit meghatározásakor a Facebook ad egy 

javaslatot arra, hogy mekkora licitösszeget célozzunk be ahhoz, hogy megjelenjenek 

a hirdetéseink. Ennek összege a célcsoport népszerűségétől függ, mert minél többen 
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hirdetnek erre a célcsoportra, annál nagyobb az ára a hirdetésnek. Kampányainkhoz 

napi büdzsét is be lehet állítani, így jobban kontrollálhatjuk a pénzünket. Érdemes 

tudni, hogy a Facebook által javasolt licit a későbbiekben lassan feljebb kúszik, ezért 

érdemes folyamatosan követni kampányunk alakulását. Ha elindítunk egy kampányt, 

még nem jelennek meg egyből a reklámjaink, mert ehhez szükség van még egy 

elfogadási folyamatra a Facebooktól, ami néhány órába is telhet, de ennél 

gyorsabban kevés helyen indíthatunk el hirdetést. 
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• Egy oldalhoz több adminisztrátort is lehet rendelni, ezzel megoszthatjuk a 

feladatokat. Rendszeresen kell frissíteni a tartalmat, ami az adminisztrátori joggal 

bíró online community manager(ek) feladata, aki nemcsak a tartalmakat posztolja, de 

figyeli a reakciókat. Az oldal gondos házigazdájaként meg kell válaszolja a felmerülő 

kérdéseket, és törölnie kell a spam üzeneteket. Ne essünk abba a hibába, hogy 

kampányszerűen posztolunk, inkább folyamatos jelenlétet alakítsunk ki rendszeres 

posztolásokkal, az ugyanis nem szerencsés, ha egyszerre sok bejegyzést rakunk fel, 

majd csendben vagyunk sokáig. Az üzeneteinket érdemes előre megtervezni, így lesz 

időnk arra, hogy a szükséges anyagokat (kép, videó, szöveg) időben be tudjuk 

szerezni és a munkát is ésszerűen megoszthatjuk egymás között. Ugyanakkor 

gondoljuk végig azt is, ki az, aki adminisztrációs jogokat adunk, mert aki ezt 

megkapja, az onnantól intézményünk nevében kommunikálhat.

• Érdemes mindvégig személyes — de semmi esetre sem bizalmaskodó — hangnemet 

használni a Facebookon. Üzeneteink legyenek lehetőleg egységes stílusúak, és 

ezekben érdemes direktben is megszólítani a közönséget. Próbáljunk meg reakciókat 

kiváltani, ösztönözzünk interakciókra. Ez azért is különösen fontos, mert azok, akik 

ugyan lájkoltak minket, de nem lépnek velünk kapcsolatba, egy idő után nem látják 

üzeneteinket a hírfolyamukban. Ezért kell oldalunkra a minőségi tartalom, mert így 
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sokkal nagyobb az esélyünk, hogy eljussunk így másokhoz is. És ezért nem érdemes 

csak lájkolásra építő alkalmazásokban gondolkodni, mert ha valamilyen 

nyereményjáték céljából jönnek az emberek az oldalunkra, nem valószínű, hogy meg 

is tudjuk őket tartani hosszabb távon. A lájkolásnak egyébként is egyre kisebb a 

jelentősége, hasonló, de mégis más új funkciók bevezetésén gondolkodnak a 

Facebooknál is egy ideje.

• Nem szabad a falon lájkolásra épülő versenyeket, játékokat meghirdetnünk, mert ezt 

tiltja a Facebook szabályzata. Érdemes áttanulmányozni, mit szabad és mit nem, 

erről részletesen írnak a Facebook Promotions Guidelines-ban. Minden ilyen jellegű 

aktivitásunkhoz alkalmazást kell fejleszteni, amivel érdemes ezekhez értő külsős 

fejlesztőket megbízni. A szabályok megsértésével ugyanis azt kockáztatjuk, hogy 

oldalunkat akár törölheti is a Facebook.

• A Facebook híres arról, hogy hirtelen bejelent egy változást, és nem nagyon érdeklik 

a felhasználói reakciók. Általában szoktak biztosítani egy átmeneti időszakot a 

felkészülésre — lásd például a 2012 márciusában az oldalakhoz is bevezetett 

Timeline-t, mely 2012 áprilisától már automatikusan átáll, akár szeretnénk, akár 

nem. Ezért érdemes folyamatosan követni, milyen változásokra és új fejlesztésekre 

lehet számítani, mert így előre fel tudunk ezekre készülni. Rengeteg cikk, blogposzt 

születik arról, hogyan érdemes a Facebookot használni, sok hasznos tippet 

találhatunk, ezek követésére érdemes kinevezni egy felelőst. (Ezt elősegítendő a 

tanulmány végén megadtunk néhány linket, ahol angolul és magyarul lehet olvasni 

online újdonságokról, így a Facebookról is.)

• Kössük össze weboldalunkat is a Facebookkal, építsük be oda is az ún. social 

plugineket (Like gomb, Like Box, stb.), ez is elősegíti, hogy tartalmaink minél 

szélesebb körben terjedjenek el. Ne mulasszuk el jól láthatóan feltüntetni a színház 

weboldalán, hogy milyen más — folyamatos és rendszeres kommunikációra 

alkalmasabb — csatornákon érhetnek el minket az érdeklődők.

• Tartalmaink lehetőleg ne egyszerű bejegyzések legyenek, ezekre ugyanis kevesebb 

visszajelzés is várható a közönségünk részéről, eleve kevesebb emberhez is jutnak el, 

és jobban el is sikkadnak a szimpla szöveges üzenetek. Lehetőleg használjunk 

érdekes képeket, videókat és linkeket a posztjainkhoz.
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• Ne csak üzenőfali posztokban gondolkodjunk, hanem fejlesszünk érdekes, az 

oldalunkhoz kapcsolódó és a célcsoport számára is releváns alkalmazást. (Érdemes 

megnézni a Madách Színház oldalát, ők hogyan csinálják ezt.) 

• Facebook-oldalunk legyen informatív és felhasználóbarát. Töltsük ki az információs 

mezőket, és adjunk meg oldalunknak egy egyedi, beszédes URL-t. Ez utóbbit sokan 

elmulasztják megtenni, pedig egyszerű és fontos lépésről van szó, hiszen így sokkal 

könnyebben megtalálnak minket a Facebookon.

Az egyes színházak Facebook aktivitásai a vizsgált időszak során

A rajongók száma, illetve a beszél róla adatok 2012. február 20-i állapotokat mutatnak. A 

vizsgált időszak, melynek posztjait elemezzük a 2012. január 16. és 2012. február 19. közé 

eső öt hét. Az egyes linkekre kattintva a színházak Facebook-oldalára jutunk. 

Budapesti Kamaraszínház (Rajongók száma: 534; beszél róla: 48)

A vizsgált időszak alatt kettő poszt jelent meg összesen, az egyik a teátrum lehetséges 

csődjéről, a másik arról, hogy átmenetileg sikerült megmenekülniük — ez utóbbit 

viszonylag sokan lájkolták és osztották meg. Azóta viszont semmilyen posztot nem 

publikáltak.

Csokonai Színház (Rajongók száma: 2268; beszél róla: 108)

A Csokonai Facebook-oldalán a vizsgált időszak során 15 poszt született, ami azt mutatja, 

hogy az intézménynél fontosnak találják a folyamatos és rendszeres kommunikációt a 

közösségi oldalon. A bejegyzések többsége a weboldalukon megjelent cikkek ajánlója saját 

előadásokról, interjúkról, műsornaptárról, a DESZKA-fesztiválról. A teátrum Facebook-

falán nemcsak saját posztok megjelenítése engedélyezett (nem tiltják le, hogy mások is 

publikáljanak ide, aminek lehet haszna is, de veszélye is van, ha nincs, aki rendszeresen 

figyelje ezeket), a rajongók beírásai mellett a Magyar Játékszín posztjai is rendre 

megosztásra kerülnek itt. A vendégposztokról érdemes tudni, hogy a teátrum oldalának a 

falán ugyan megjelennek, de nem jelennek meg a rajongók hírfolyamában, azaz csak akkor 
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láthatják ezeket a posztokat, ha külön rámennek a Csokonai oldalára a Facebookon és ott 

böngésznek. Ezért ha egy hírt meg szeretnénk jeleníteni egy másik oldal falán, sikeresebb 

eredményt érünk el, ha annak adminisztrátorát kérjük meg arra, hogy tegye ki, mintha mi 

magunk tennénk fel oda.

Gárdonyi Géza Színház egyéni profil (Ismerősök száma: 1349)

A Gárdonyi Géza Színház — mely a Facebook-oldalát 

Gárdonyi Géza Színház-Blognak nevezte el — személyes 

profilt hozott létre, és nem oldalt (Page), ami azt a 

veszélyt hordozza magában, hogy elvileg bármikor 

törölheti a Facebook az oldalukat. Másrészt egy 

személyes profil eltérő lehetőségeket nyújt, mint egy 

oldal. Nem lehet lájkolni, hanem ismeretséget kell kötni, 

ami kölcsönös kapcsolatot feltételez, azaz vissza kell 

igazolni minden egyes bejelölést. Valamint nem lehet 

reklámozni a Facebookon az oldalt, statisztikákat sem 

lehet róla kérni, és önálló alkalmazások sem fejleszthetők 

hozzá.

Az öt hét alatt öt poszt jelent meg a Gárdonyi profiljának 

a falán, melyben a blogjukat és a színházba járást 

népszerűsítik. A legsikeresebb — legtöbb reakciót kiváltó 

— poszt egy fotó volt, mely a színház jövőjére vonatkozó szavazás eredményét mutatta: a 

válaszolók azt szeretnék, ha megmaradna a színház önálló társulata. Összefoglalva 

elmondható, hogy nem igazán profi a Gárdonyi Facebook-jelenléte.

Játékszín egyéni profil (Ismerősök száma: 217)

A bizonytalan jövőjű Játékszín is elkövette azt a hibát, hogy személyes profilt hozott létre, 

és nem oldalt (Page), aminek hátrányairól fentebb már részletesen írtunk. A Játékszín 

visszafogott aktivitást mutatott a Facebookon a vizsgált öt hét során, három poszt 

született, amiből az egyik a lehetséges bezárásról szóló cikk linkje, egy másik arról szól, 

hogy év végéig megmenekül a színház, a harmadik pedig egy link a havi műsorra egy olyan 

üzenettel, hogy már kaphatók jegyek a márciusi előadásokra.
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Katona József Színház (Rajongók száma: 7578; beszél róla: 474)

A vizsgált színházak Facebook-aktivitásai közül a Katonáé tűnik a legalaposabbnak a 

tartalmakat illetően. Egyrészt rendszeres az aktivitás — szinte minden nap kerül ki 

valamilyen poszt, gyakran naponta több is —, másrészt a tartalom is gazdag és változatos. 

Az öt hét alatt kirakott 56 poszt nem egyszerűen szöveges ajánlókkal megtámogatott 

linkek előadásajánlókról, hanem ennél sokkal változatosabb anyagokat osztanak meg a 

közönséggel: találunk itt videórészleteket előadásokról és próbákról; írott és rádiós 

interjúkat; jó minőségű fényképeket; felhívást külsős rendezvényre; idézeteket mások 

előadáskritikáiból; nyereményjátékokat, melyek a színházhoz kötődnek; és gyakran 

szólítják meg a rajongóikat is. Ez utóbbit meg is hálálják, mert nem találunk olyan posztot, 

amire ne reagálnának. Az is látszik, hogy az oldal adminisztrátorai folyamatosan figyelik, 

hol jelennek meg írások a Katona előadásairól és művészeiről, hol adják le valamelyik 

előadásuknak a tévéfelvételét, ezeket pedig büszkén osztják meg. Tudják, hogy érdemes 

hétvégén is kommunikálni, ekkor az emberek is jobban ráérnek, illetve ebből is az derül ki, 

hogy nem egyszerűen kötelező, letudandó feladatnak tartják a kommunikációt a 

Facebookon. Jól érzik, hogy mire van igénye a színházba járó embereknek. (Ezért nem 

véletlen, hogy a SocialBrands Facebook Analitika, mely 28 szempont alapján elemzi a hazai 

Facebook-oldalakat, és nem a taglétszám alapján rangsorol, hanem figyelembe veszi a 

tartalmakat és az aktivitásokat is, az általunk vizsgált időszakot követően, az év 10. 

hetében a valamennyi magyarországi Facebook-oldal értékelésekor a 14. helyre sorolta a 

Katona oldalát.)

Krétakör (Rajongók száma: 2510; beszél róla: 673)

Amilyen ritkán frissül a Krétakör weboldala, annál aktívabbak a Facebookon. Úgy tűnik, 

hogy inkább itt igyekeznek kommunikálni a közönségükkel, ami logikus lépés, hiszen a 

Facebook egy könnyebben kezelhető platform, mint egy weboldal, és sokkal inkább van 

interakcióra képes, mint egy honlap. A Krétakör-rajongók pedig többnyire lelkesen 

reagálnak is a hírekre. (A kisebb színházakra és társulatokra egyébként inkább jellemző, 

hogy bár kevesebb rajongójuk van, azok elkötelezettebbek, hálásabbak is.) Ettől 

függetlenül azonban érdemes lenne azonban a saját honlapon is frissíteni a tartalmaikat. A 

perszonalizált URL — facebook.com/Kretakor — alatti oldalon a Szünet nélkül című 

konferencia felszólalóinak videófelvételei is elérhetők, melyek a Krétakör YouTube-
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csatornáján is megjelentek. A filmszemle zárórendezvényeként megtartott többórás 

eseményen a hazai kulturális szféra szakemberei fejtették ki 6-6 

percben véleményüket a magyar kulturális élet helyzetéről, 

lehetőségeiről, problémáiról. Ezenkívül merész fotókkal ellátott 

játék, interjú, előadásajánlók, kritikák, színházi videórészletek és 

felhívások teszik ki a tartalmak többségét, melyek közé mások is 

írhatnak, nemcsak az oldal adminisztrátorai. A kreativitásáról 

híres Krétakör meglehetősen közvetlen hangnemet használ a 

kommunikációra, de nem aknázza ki az összes lehetőséget, 

lehetne gazdagabb és vizuálisan érdekesebb anyagoknak is helyt 

adni a falon.

Madách Színház (Rajongók száma: 5785; beszél róla: 912)

24 poszt jelent meg január 16. és február 19. között a Madách 

Facebook-oldalán. Ők is tudják, hogy nemcsak hétköznap 

érdemes posztolni, és azt is, hogy akkor lehet igazán kapcsolatot 

kialakítani a közönséggel, ha változatos és rendszeres 

tartalommegosztás zajlik az oldalon (bár épp január első három 

hetében nem került ki semmi az oldalra, de ez történetesen 

nagyrészt az előre meghatározott vizsgálati időn kívül esik). A 

posztolt tartalmak között van nyereményjáték, a MadáchTV 

videói (az Én, József Attila című produkcióról sorozatban 

vallanak a szereplők), fényképek próbákról, tévéfelvételek, 

jegyinformációk, és ami egyedülálló, hogy alkalmazásokat is 

készítettek az oldalhoz. Ez utóbbi egyáltalán nem jellemző a 

színházak Facebook-oldalaira, talán azért, mert az 

alkalmazásfejlesztés egészen más jellegű feladat, mint a 

tartalomfejlesztés. Pedig ilyen alkalmazásokra is szükség van, ha 

szórakoztató tartalmakkal szeretnénk ellátni a közönséget. 

Ebben a játékban azt tudhatja meg a rajongó — miután lájkolta 

az oldalt —, hogy melyik darabjuk szereplője lenne. A játékos 

alkalmazásnak a lényege a szórakoztatáson kívül az újabb 
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rajongók toborzása is. Az említetten kívül további alkalmazások is szerepelnek az oldalon, 

a Madách Szakértő nevű applikációból az derül ki, mennyire jártas az ember a musicalek 

világában, az eredmény pedig ki is posztolódik képként a játékos falára. Ezáltal a játékos 

ismerősei is látják az eredményt, és így tud virálisan terjedni a játék, ezzel pedig újabb 

rajongókat lehet szerezni. (Az ilyen típusú játékok sikerei azonban kétesek, mert nem 

biztos, hogy hosszabb távon meg lehet tartani ezeket az embereket, és ha „túlságosan is jól 

sül el a játék”, akkor könnyen zavaró tud lenni, ha boldog-boldogtalan oldalán ez szerepel; 

lásd a „Tudd meg az indián neved” típusú alkalmazásokat. Érdemes olyan játékot, 

alkalmazást fejleszteni — ahogy a Madách is tette —, ami az oldal tartalmát illetően is 

releváns, ugyanakkor elég érdekes ahhoz, hogy kitöltsék az emberek.)

A Madách TV alkalmazásban a színház YouTube-csatornáján található videói vannak 

feltöltve ízléses, brandingelt dizájnnal. A Madách Színház Facebook-oldala egyébként is 

szép dizájnnal rendelkezik és egyértelműen a weboldalukra emlékeztet. Az aktuális 

előadások is akkurátusan fel vannak sorolva, melyek kattintásra további részletesebb 

információkat adnak — egészen úgy működik minden, mint azt egy hagyományos 

weboldalon megszoktuk. Külön üdvözlő oldaluk is van, aki először jár itt, azt rögtön ez 

fogadja, nem az üzenőfal, ami segít abban, hogy a látogatóból rögtön rajongó is legyen. A 

madáchosok az online jegyvásárlási lehetőséget is beépítették az oldalra — pontosabban a 

képre kattintva átkerülünk a Madách weboldalának jegyvásárló részére. Sikerült az önálló 

URL-t is beállítani a facebook.com/madachszinhaz címet használják. Összességében 
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elmondható, hogy kialakításra ez a legprofibb oldal a vizsgáltak közül, jól látszik, hogy 

komoly munka van mögötte — melyet külsős vállalkozás készített.

Magyar Színház (Rajongók száma: 3108; beszél róla: 79)

Az oldal január 17-én indult el, és rengeteg poszt került fel az öt hét során, szám szerint 67. 

A tartalmak egy része a saját weboldalukra mutató link, képek és galériák előadásokról, 

találunk játékot, interjút, eseményajánlót, tévés ajánlót de az ezekhez tartozó 

kísérőszövegek gyakran elég szimplák és generikusak, nem igazán csábítanak arra, hogy 

kattintson az ember a belinkelt tartalomra. A fotóknál találjuk a legtöbb rajongói 

visszajelzést. Egyébként lehetőség van arra is, hogy mások posztoljanak a színház 

Facebook-oldalának falára. A saját honlapra mutató linkek többnyire rövid blogszerű 

bejegyzésekre vezetnek, ahol sajtómegjelenéseket gyűjtenek. A kései indulás ellenére 

szépen gyarapodnak az oldal rajongói, de jó lenne, ha a tartalmakhoz mellékelt szövegek, 

és maguk a tartalmak is változatosabbak lennének, és érdemesebb lenne a tartalmakat is 

jobban elosztani, nem egy nap 3 bejegyzést kitenni kicsit kampányszerűen, valamint 

hétvégén is érdemes lenne feltenni érdekes anyagokat. Az viszont mindenképp dicséretes, 

hogy az oldaluk elérhetőségét perszonalizálták, a facebook.com/magyarszinhaz cím 

könnyebben megjegyezhető.

M ű v é s z e t e k Pa l o t á j a 
(Rajongók száma: 11034; 

beszél róla: 252)

A f a c e b o o k . c o m /

MupaBudapest cím alatt 

elérhető oldalon tízezer 

feletti rajongót találtunk, 

e z z e l a s z á m m a l 

egyértelműen a MüPa vezet 

a vizsgált intézmények 

rangsorában, ehhez képest 

a z o n b a n a r a j o n g ó i 

reagálások meglehetősen visszafogottak. 21 posztot jelentettek meg az öt hét során, ezek 
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közt a legtöbb előadások ajánlója. Szívesen posztolnak videókat, melyből gazdag 

archívuma van a MüPának a YouTube-on, ezek egy része teaser a MüPa oldalán futó élő 

webcastokhoz — ilyen szolgáltatást csak ők nyújtanak a vizsgált színházak közül.

Nemzeti Színház (Rajongók száma: 5577; beszél róla: 414)

A Nemzeti Színház Facebook-bejegyzései nem a legváltozatosabbak, de szerencsére nem is 

teljesen sematikusak. Vagy a saját honlapukra linkelnek podcastot, programajánlót, 

interjút, vendégszereplést, kitüntetésről szóló hírt; vagy közérdekű közleményt (pl. 

visszaélnek Alföldi Róbert nevével a Facebookon) tesznek ki, de töltöttek fel Facebook-

videót is, továbbá fényképeket előadásokról és próbákról. A 21 saját poszt mellett rajongói 

bejegyzéseket is találunk, viszont hiányoljuk az ezekre történő reakciókat, válaszokat. A 

Nemzeti pedig kihasználhatná, hogy egy nagy múlttal rendelkező színház, rendkívül 

gazdag archívummal, és sokkal több érdekes tartalmat feltehetnének a Facebook-

oldalukra.

Operettszínház (Rajongók száma: 8803; beszél róla: 407)

A vizsgált január-februári öt hét alatt tíz hír linkjét (interjú, Szinetár-születésnap, előadás 

ajánlója, stb.) rakott ki az Operettszínház az üzenőfalára, a legtöbb valamelyik 

előadásuknak az ajánlója. A posztolás kissé rutinszerűnek tűnik ebben a formájában, az 

olyan rövid ajánlók a kirakott linkek mellé, mint „Új cikkek és rengeteg friss fotó az 

operett.hu weboldalon!” vagy épp „Beszámoló a 100. Szép nyári nap előadásról — sok 

fotóval!” legalábbis erre utalnak. Ennek ellenére viszonylag sok a rajongói visszajelzés 

ezekre (többnyire lájk formájában), ami arra utal, hogy a Facebook-közönségük elkötelezett 

feléjük. Ennek ellenére érdemesebb lenne változatosabb, gazdagabb szövegeket a linkek 

mellé tenni ajánlóként a facebook.com/operettszinhaz címen működő oldalon.

Orlai Produkció (Rajongók száma: 304; beszél róla: 44)

A kevés rajongó ellenére viszonylag magas az látogatói aktivitás a facebook.com/

orlaiprodukcio című URL alatt. Idén először január utolsó napján posztoltak, onnantól 

viszont rendszeres az aktivitásuk: 15 alkalommal jelentettek meg tartalmakat a falukon, 

melyek közt találunk színházi fényképeket és fotóalbumokat, előadás leírásokat, melyeket 

a honlapjukról linkeltek be, videós ajánlót, linket kritikáról, valamint kedvezményre 
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jogosító jelszót is. Egyes produkcióik külön Facebook-oldallal is rendelkeznek (A nagy 

négyes és a Czukor Show).

Örkény Színház (Rajongók száma: 1427; beszél róla: 15)

2010-ben jött létre az oldal, de 2011 áprilisa óta nincs aktivitás a színház részéről, azóta 

csak vendégposztok jelentek meg az üzenőfalukon, szerencsére ezt még nem lepték el a 

spamek.

Örkény Színház egyéni regisztráció (Ismerősök száma: 2571)

Az Örkény Színház elkövette azt a hibát, hogy személyes profilt hozott létre, és nem oldalt 

(page), aminek számos hátránya és veszélye van, ezekről fentebb már szóltunk. Az Örkény 

aktivitása egyébként is meglehetősen visszafogott volt, az öt hét alatt összesen 3 

alkalommal posztoltak, két videós posztot és egy képet. 

Pécsi Nemzeti Színház (Rajongók száma: 2826; beszél róla: 190)

Az öt hét alatt 19 bejegyzés jelent meg a Pécsi Nemzeti Színház Facebook-oldalán, ezek 

közt találunk fotókat premier után ünneplésről, előadásról szóló YouTube-videót, plakátot, 

interjúk linkjét a honlapról. Az ezekhez tartozó kísérőszövegek azonban meglehetősen 

sablonosak és unalmasak. (Sokkal több olyan izgalmas tartalom kerülhetne fel, mint amit a 

jeltolmácsolt előadásukról írtak.) Bár a rajongók is írhatnak a falukra, nemigen jeleznek 

vissza, pedig egy válasz vagy egy ügyesen elhelyezett viszontlájk elvárható, ha szeretnénk 

magunkhoz vonzani a közönséget. 

Radnóti Színház (Rajongók száma: 2394; beszél róla: 46)

A Radnóti Facebook-oldalán 14 poszt jelent meg, de februárban egy időre elhallgatott az 

oldal, ugyanis február 7. és 29. között nem jelent meg rajta semmi, ami komoly hiba. A 

feltöltött tartalom jelentős része külső oldalakra mutató link (leginkább a színház egyik 

médiatámogatójának, a Magyar Narancs online felületére), ahol a színházzal foglalkoznak, 

illetve a saját oldalukról előadások információit teszik be. Találunk még képeket próbákról, 

videót előadásról, de komoly elköteleződét ezzel a tartalommal nehéz elvárni a 
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közönségtől — még ha tudjuk is, hogy a színházba járók ilyen szempontból egy 

kimondottan hálás társaságnak számítanak.

Stúdió K (Rajongók száma: 1352; beszél róla: 52)

14 posztjuk közül öt darab egy napon jelent meg, ezek a Facebookon pedig létrehozott 

események. Szerencsésebb lenne időben jobban elosztani ezt, mert az oldalon érződik, 

hogy kicsit kampányszerűen kerülnek fel rá a tartalmak. Ezek közt van interjú is, de 

leginkább ajánlók képekkel, videóval, linkekkel. Pozitívum, hogy önálló URL-t alakítottak ki 

facebook.com/studio.k.szinhaz címen.

Szputnyik Hajózási Társaság (Rajongók száma: 736; beszél róla: 22)

Öt hét alatt kilenc hír a Szputnyik Facebook-falán: hét poszt (rövid kedvcsináló szöveggel 

ellátott linkek interjúhoz, fotókhoz, videóhoz, eseményajánló) és kettő a Facebookon 

létrehozott esemény. Utóbbiak esetében minimális interakciót találunk, mivel ezek 

kimondottan kamaradarabok, nem várható el, hogy sokan visszaigazolják a részvételüket 

ezeken az eseményeken — de ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy nem érdemes ezt 

csinálni, csak épp nem várható komoly RSVP-aktivitás. A videós kedvcsináló egy 

bemutatóhoz 11 ember pozitív reakcióját váltotta ki, ami ugyan nem tűnik soknak, de eleve 

kevés a rajongók száma is. Egyértelműen a videós tartalmak a legnépszerűbbek a 

Szputnyik posztjai között.

Thália (Rajongók száma: 5348; beszél róla: nincs adat)

A Thália tartalmai is változatosak és gazdagok, az előadások ajánlóin kívül Cseh Tamás-

megemlékezés, tévés hírek, profi képek és albumok, cikkek, kritikák, interjúk, videós 

ajánlók szerepelnek a falon. A tartalmat fejlesztők ügyesen használják ki, hogy a képpel 

ellátott bejegyzések inkább megragadják az emberek figyelmét — érdemes úgy posztolni, 

hogy melléteszünk valamilyen kapcsolódó fotót is, ezeknél az interakciók is magasabbak. 

Játékot is indítottak, és engedélyezik, hogy mások is posztoljanak az oldalon. Ugyan a 

Mikroszkóp Színpadnak is van külön oldala február eleje óta, itt is megjelenik pár rájuk 

utaló hír, viszont a Mikroszkóp Facebook-oldalát nem linkelik, nem népszerűsítik. Az oldal 

URL-jét a felhasználóbarát facebook.com/thaliaszinhaz címre állították be.
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Trafó (Rajongók száma: 4944; beszél róla: 240)

67 poszt öt hét alatt a Trafo House nevű Facebook-oldalon — azaz majdnem átlagban napi 

két bejegyzés. Ez arra utal, hogy a Trafónak bőven van mondanivalója, emellett pedig a 

Fidelio, a Tünet együttes, a Ludwig Múzeum és a rajongók is rendre elhelyezik posztjaikat 

az utóbbi időben viharos hónapokat megélt Trafó oldalára. Játék, programajánló, interjú, 

előadásrészlet videón, plakátok, képgaléria, kritika, illetve vendégposztok teszik ki a 

bejegyzések többségét. Ami különösen érdekes, hogy még a Művész mozi programját is 

ajánlják egyszer. Jellemzően a posztok nem csak szöveges ajánlók, hanem vagy link vagy 

kép is van a szöveg mellett. A játékot sokan osztották meg, de egyébként a rajongói 

interakció visszafogottnak mondható. Az oldal nevét perszonalizálták, a facebook.com/

officialtrafo nevet könnyebb megjegyezni.

Vígszínház (Rajongók száma: 9203; beszél róla: 611)

27 poszt jelent meg a vizsgált 35 nap alatt, ezek közt sok olyan van, amelyik egyik 

színészük születésnapján közölt képgaléria — ezek nagy népszerűségnek örvendenek az 

egyébként is szép számú közönség előtt. Posztolják a kitüntetéseket, az elért sikereket is; a 

külső szemlélőnek egy erős társulat képe köszön vissza ezen a Facebook-oldalon, egy olyan 

színházat látunk, amelyik büszke a kollégáira. Számos kiemelkedően jó fotót találunk az 

előadásokról, próbákról, szeretik használni a 

Facebook videós alkalmazását, amikor rövid 

részleteket töltenek fel, hosszabb videóknál 

pedig a YouTube-ról linkelik azokat. Sok a 

rajongói interakció az oldalon, és a színház 

dolgozói közül is van, aki magáénak érzi a 

felületet, mert rendszeresen kommenteli a 

híreket. Ez utóbbi egyébként egy fontos 

szempont, a kollégák aktivitásai élőbbé, 

dinamikusabbá tehetik az oldalon folyó 

kommunikációt. Az oldal nemcsak a Vígszínház 

patinás múltjának és jó hírének köszönheti a 

sikerét, hanem a közvetlen és személyes hangnemnek is.
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A Facebook mint kommunikációs csatorna fontosságát minden színház felismerte, hiszen 

jelen van a világ legnagyobb közösségi platformján, ugyanakkor nem mindegyik érti 

eléggé, hogyan is kommunikáljon, nem mindegyik használja ki a kapcsolattartás 

lehetőségeit a közönséggel. A kommunikáció gyakran egyirányú, és általában nemigen 

szoktak reagálnak a hozzászólásokban érkező kérdésekre, pedig a közösségi médiában 

való jelenlétnek éppen ez lenne a lényege. Többen rájöttek már arra, hogyan kell izgalmas 

és érdekes tartalmakat publikálni a Facebook-oldalukon, mások még mindig inkább 

sablonos és marketingízű posztokat tesznek ki. Az alkalmazásokban rejlő lehetőségeket a 

Madách Színházon kívül senki nem igyekezett kiaknázni. 

Nem látunk mögé, kik az oldalak adminisztrátorai, de érdemes lenne mindegyik színháznak 

önálló stratégiát kialakítani, amibe jobban bevonják a művészeket is. Ezeknél nem is kell 

feltétlenül valamilyen költséges megoldásban gondolkodni, lehetne élőben kérdezni 

művészektől az oldalon, sokkal jobban be lehetne mutatni a kulisszák mögötti világot, 

teret lehetne adni a többi dolgozónak is, és vizuálisan is igényesebb oldalakat lehetne 

elkészíteni. Ez természetesen egy tanulási folyamat része, és azt reméljük, hogy idővel 

egyre professzionálisabb tartalmak jelennek meg a hazai színházak Facebook-oldalain is.

Időközben az oldalak egy része megváltozott: a Facebook 2012 márciusában vezette be a 

Timeline-t/Idővonalat az oldalakra is, opcionálisan át lehetett alakítani azokat, áprilistól 

pedig automatikusan átáll erre az új rendszerre minden oldal.
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Twitter

A Twitter gyakorlatilag az sms-ből született technikailag, szokás az internet sms-ének is 

nevezni, mivel 140 karakterben kell tudatni a világgal — illetve követőinkkel — amit közölni 

akarunk velük. A 2006-ban indult szolgáltatás a világ egyik legismertebb és 

legelterjedtebb közösségi médiaeszköze, érdekes módon azonban idehaza nem futott be 

olyan karriert, mint a Facebook. 2008-tól működik Magyarországon is, 2009-re már 

felfedezte a geek szubkultúra is magának, később pedig a hírességek és főleg a fiatalok 

sajátították el, illetve ki. A növekedés jelentős volt, de manapság is csak százezres a 

felhasználótábora — pedig már a Twitter felülete is elérhető magyar nyelven —, ehhez 

képest a Facebook többmilliós felhasználói bázist tudhat Magyarországon.

A Twitter nemzetközileg majdnem félmilliárd regisztrált felhasználóval büszkélkedhet, 

ebből több mint 100 millió csak az Egyesült Államokban található. Másodpercenként 11 új 

Twitter-fiók születik, ami azt jelenti, hogy napi szinten 1 millió új fiók keletkezik. Egy friss 

kutatás szerint például az Egyesült Királyságban kb. minden harmadik internetezőnek van 

Twitter-profilja — bár ez nem jelenti azt, hogy minden harmadik brit rendszeresen meg is 

oszt valamilyen tartalmat, mert sokan csak olvasnak —, idehaza nem lehet ilyen szép 

számokról beszámolni. Ugyanakkor azt sem lehet állítani, hogy a csatorna használata nem 

fontos, mert lehetséges, hogy egy színháznak a twitterezésbe belefektetett energiája úgy 

tűnik, nem térül meg, mert nemigen valósul meg igazi konverzió, de a Twitteren 

megosztott, a saját honlapra mutató linkeknek a keresőoptimalizálás szempontjából is 

fontos szerepe lehet. (Ez utóbbiról később ejtünk szót.) A Twitter egyszerűségéből, 

elterjedtségéből és a hálózati logikából fakadóan jelenleg ez az egyik leggyorsabb 

hírtovábbító eszköz, a hírversenyben a szerkesztőségek sem tudnak már lépést tartani a 

Twitterrel — mely az újságírók számára is fontos eszközként szolgál. (Érthető, miért is volt 

olyan fontos eszköz az arab forradalmak idején 2011-ben.) 

A Twitter.com oldalon 40-60.000 egyedi látogató fordul meg naponta hazánkból, ez a 

szám azonban annyiban csalóka, hogy a userek nagy része nem a weben, hanem már 

mobil eszközökön használja a szolgáltatást, illetve jelentős még a Twitter mashup-ok 

forgalma is (pl.  yamm.hu). Az aktív felhasználók jelentős része tinédzser, ezt mutatja a 
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legtöbb követővel rendelkező sztárok listája is, amit Éder Krisztián (SP) vezet 26.027 

rajongóval, rögtön a nyomában Fluor Tomi barátjával, akinek 25.636 követője van — 

idehaza ők ketten messze kiemelkednek mindenki közül. (Nemzetközileg Lady Gaga a 

legnépszerűbb, akinek 20 milliónál is több Twitter-követője van.) De nemcsak a sztárok és 

véleményformálók használják a Twittert napi kommunikációra, hanem a média is, illetve 

több intézmény is fontosnak tartja, hogy csiripeljen ezen a platformon. 

A Twitter hatékony használatát könnyen meg lehet tanulni, részben ugyanazok a szabályok 

érvényesek itt is, mint más közösségi média platformokon, de néhány dologra külön is 

érdemes figyelni. 

Jótanácsok a hatékony Twitter-használathoz

• Fontos a névválasztás, igyekezzünk olyan nevet használni, ami valós és nem 

megtévesztő, így a keresőrobotok is könnyebben ránk fognak találni. (Ma már 

gyakran előfordul, hogy egyes cégek vagy non-profit intézmények esetén ha a 

nevükre keresünk rá, nem a weboldalt hozza ki első találatként, hanem valamelyik 

közösségi média profiloldalt.)

• Töltsük ki az adatokat a profilunkon és rendeljünk hozzá egy képet (avatart), aminél 

szerencsés a logónkat használni. Mindenképp fontos, hogy egyértelműen 

beazonosíthatók legyünk az ismeretlenek számára is, így sokkal könnyebb követőket 

szerezni.

• A Twitter lényege az aszimmetrikus kapcsolatokon alapul, azaz nem kell 

visszaigazolni semmilyen ismeretséget, idegeneket is követhetünk anélkül, hogy ők 

viszontkövetnének. Azonban hasznos dolog követőinket viszontkövetni, mert így 

könnyen reagálhatunk kérdéseikre, és az elköteleződés mértékét növeljük, ha 

időnként bevonjuk őket is a párbeszédbe. Kövessük a Twitteren a szakma más 

szereplőit is.

• A párbeszédhez tartozik az is, hogy nemcsak magunkról beszélünk, hanem mások 

érdekes tweetjeit is megosztjuk, továbbítjuk, amennyiben az kötődik valamilyen 

módon ahhoz a diskurzushoz, amit mi alakítottunk ki. Ugyanúgy, ahogy a Facebook 
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posztok esetében, itt is igaz, hogy a monologizálás unalmas, a mindig ugyanolyan 

rutinszerű posztok semmilyen valódi elköteleződést nem fognak eredményezni.

• Igyekezzünk tömören fogalmazni, hiszen a 140 karakter korlátot jelent, ugyanakkor 

próbáljunk meg interaktivitást belevinni a mondandónkba. Ha például kérdésként 

fogalmazunk meg valamit, nagyobb eséllyel kapunk rájuk reakciókat.

• Ha szeretnénk követőket szerezni, vagy felhívni a figyelmet magunkra, dobjunk be 

egy kedvező ajánlatot (pl. ajánljunk fel kedvezményes színházjegyet), követőink meg 

fogják osztani azt, így jobban radar alá kerül a tevékenységünk, és többekhez el 

fogunk jutni. Ezt a technikát azért nem szabad túl gyakran sem alkalmazni, mert nem 

a nyereményvadászokat célozzuk meg.

• A rendszeresség és a változatosság a Twitteren csiripelésnek is alapkövetelménye. 

Nem vigyük túlzásba a folyamatos posztolást, ne automatizáljuk (lehetőség van arra, 

hogy a Twitterre is elküldjük azokat az üzeneteinket, melyeket máshol publikálunk) a 

megjelenést. Érdemes a rólunk megjelent cikkeket, kritikákat, blogbejegyzéseket, 

híreket is linkkel kitenni, hogy egyetlen kattintással elérhető legyen a követőink — 

vagy a Twitter-profilunkra rátévedők — számára a tartalom.

• Használjuk a hashtag-et (#). Ez a magyarul kettős keresztnek is nevezett szimbólum 

fontos elem a Twitter kommunikációban — kicsit olyan, mint a blogok esetében a 

címke. Mivel rengeteg témában születnek bejegyzések, érdemes kiemelni a 

sajátjainkat, ha valamilyen témában szeretnénk megnyilvánulni. Könnyebben 

megtalálhatók üzeneteink így, mert kategorizálni tudjuk azokat téma alapján, illetve 

az is olvashatja, aki minket ugyan nem követ, de az adott témára rákeres — ezzel akár 

új követőket is tudunk szerezni. Persze ezt is csak értelmesen és túlzások nélkül 

érdemes használni, nem szabad mindent értelmetlen kategóriákba pakolni, egy 

üzenethez nem szerencsés túl sok kategóriát megadni. Konferenciáknál gyakran 

előfordul, hogy a résztvevők élőben megosztják élményeiket, és ilyenkor az adott 

konferenciához rendelt hashtag-et használják üzeneteikben. Így ha erre a kulcsszóra 

keresünk rá, láthatjuk az összes tweetet egy felületen.

• Végül még egy jótanács, melyet már a Facebook esetében is említettünk: a Twittert 

ne marketingeszköznek tekintsük. Ha például jegyeladásra akarjuk használni, előre 
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borítékolható, hogy sikertelenek leszünk. A Twitter egy kommunikációs eszköz, de 

nemigen alkalmas arra, hogy jegyeket adjunk el a segítségével. A Twitter használata 

abban segít, hogy egy szervezetről informálisabb, közelibb képet kaphassanak a 

követői, illetve hogy gyorsan híreket továbbítsunk a segítségével. Nem szabad a 

közönséget potenciális jegyvásárlóként kezelni, sokkal inkább a kultúra szenvedélyes 

kedvelőinek. Inkább azt mutassuk meg nekik, milyen egy színház élete, használjuk ki 

a kreativitásunkat itt is, ne csak a színpadon, csempésszük be a jó művészetet a 

Twitterre is! 

Hazai színházak a Twitteren

Egyáltalán nem jellemző, hogy a színházaink kommunikálnának a Twitteren intézményi 

szereplőként. Bár látható némi aktivitás egyes színházaknál, de többnyire ezek is 

meglehetősen visszafogottak. Emögött természetesen az is meghúzódik, hogy idehaza a 

Twitter nem annyira népszerű, mint más országokban, és valószínűleg ez is visszafogja az 

aktivitást a teátrumok részéről.

Krétakör

Profin és rendszeresen 

használják a Twittert, 

1000 feletti tweettel és 

3 5 0 k ö v e t ő v e l 

rendelkeznek — össze 

v a n k ö t v e a fi ó k a 

Facebook-oldalukkal, ami 

azért i s jó , mert a 

Fa c e b o o k - r a j o n g ó i k 

könnyen tudnak klikkelni 

a Twitterre is, és így ezen 

a csatornán is el tudják érni őket. Viszont nem nagyon van differenciálás a Facebookra és a 

Twitterre kikerülő tartalomban, talán annyi, hogy a Twitteren reagálnak mások üzeneteire 

is. 
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Magyar Színház

Látszik, hogy a Magyar Színház is felfedezte magának a Twittert még 2010-ben, és 

használta is az eszközt, de nem rendszeresen, és főleg nem oda-vissza kommunikációra. 

Főleg programajánlókat találunk a 17 tweet között, mely a 9 hónap alatt született, és az 

idők folyamán 103 követőre tettek szert. Kár, hogy azóta nem mutatnak aktivitást.

Művészetek Palotája

2010 őszén kezdték el a Twitter használatát, eleinte magyarul, aztán vegyesen magyarul 

és angolul, mostanában viszont jellemzően angol nyelven tesznek ki üzeneteket, és 

előszeretettel reagálnak másokra. Jól érzik, milyen tonalitást kell megragadni az 

üzeneteiknél, egyszerre közvetlenek, mégsem bizalmaskodók vagy jópofáskodók. 

Kihasználták a lehetőséget, hogy saját háttérképet állítsanak be, és a dizájn is 

egyértelműen összhangban áll a saját honlapjukéval, illetve az arculatukkal. 

Pécsi Nemzeti Színház

Bár be van jegyezve a fiók, és rendelkezik 10 követővel is, soha semmilyen aktivitást nem 

fejtett ki eddig a színház a Twitteren.
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Thália

2012-ben egyesült a Thália és a Mikroszkóp Színpad, és a kommunikáció is közösen zajlik a 

Twitteren. A Mikroszkóp teljesen megújult, és ez a kommunikációban is látszik, több 

üzenet szól a Mikroszkópról, mint a Tháliáról. Új előadások, interjúk, YouTube-videók, 

mindenféle hír szerepel a Twitter-csatornán megjelent kb. 250 üzenetben, viszont a 

kommunikáció eléggé egyirányú, pedig láthatóan követnek másokat és őket is követik.

Trafó

A Trafó már 2009 első felében elkezdte használni a Twittert, jellemzően a blogposztjaikat 

tették ki, és eléggé kampányszerűen, azaz olykor 1-2 hónap is eltelt két tweet között. A 

korai indulás ellenére nem született túl sok tweetjük, 2011 szeptemberét követően nem is 

szóltak semmiről egészen idén márciusig. Nem folytatnak kétirányú kommunikációt sem, 

viszont egyedi a dizájnjuk az oldalon. A választott nevük a Twitteren (kortars) nem utal a 

színház nevére, csak a leírás.

Vígszínház

A Vígszínház is használta a Twittert 2010-ben, de látszik, hogy lemondtak róla, mert 2010 

decembere óta nem posztoltak semmit. Pedig igyekeztek bennfentes hírekkel is szolgálni, 

de érdekes módon soha semmit nem linkeltek, és ők is egyirányú kommunikációt 

folytattak — ez abból is látszik, hogy nem is követtek másokat.
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iWiW

A 2002-ben indul WiW akár lehetett volna az, amivé a Facebook vált. A kísérletnek induló, 

fejlesztők által indított afféle munkahelyi side project volt az első közösségi média oldal 

Magyarországon, de nemzetközileg is az elsők közé tartozott. (Az igazsághoz 

hozzátartozik, hogy már a 90-es években léteztek ilyen oldalak, a Classmates például 

1995-ben indult, a SixDegrees pedig 1997-ben.) 

A magyar oldal elsősorban budapesti értelmiségi körökben kezdett el hódítani, sok-sok 

véleményformáló kapott rá itt a közösségi média ízére. A WiW a népszerűség 

növekedésével és a kor kívánalmaihoz való alkalmazkodással próbált teret hódítani 

nemzetközileg is, így 2005-ben iWiW-re (International Who Is Who) változtatta a nevét, és 

igyekezett számos országban megvetni a lábát. 2006-ban a Magyar Telekom T-Online 

üzletága rekordáron vette meg az oldalt, és innentől lett igazából tényező idehaza az online 

világban. Egyre szélesebb réteghez jutott el az oldal, sokan az iWiW miatt vezettették be az 

internetet otthonra is. Az oldal gyakorlatilag egyfajta online telefonkönyvként szolgált, 

2008-ban elérte a 4 milliós regisztrált felhasználószámot, és egyes körökben szinonimája 

lett az internet kifejezésnek („beköttettem az iWiW-et”). Ugyanakkor innentől tekinthető az 

iWiW hanyatlása is, az új tulajdonos ugyanis nem ismerte fel az oldalban rejlő 

lehetőségeket, egész más üzleti elképzeléseket próbált megvalósítani az iWiW-vel, és 

szépen lassan lemaradt a közösségi oldalak versenyében.

A közben megjelenő hazai versenytársak meg sem tudták közelíteni az iWiW sikereit, 2010 

végére azonban végképp elvesztette vezető szerepét a magyarra is adaptált Facebookkal 

szemben. Sokan még ma is használják az iWiW-et, de általánosságban elmondható, hogy a 

véleményformáló közösség már régen elhagyta ezt a terepet és máshová költözött az 

online térben. Láttunk már ilyet, a MySpace jó példa erre. Az egykoron vezető közösségi 

szájt 2011-re jelentéktelenné vált, mert elmaradtak a fejlesztések, melyeket a 

versenytársak viszont hoztak, illetve olyan szinten burjánzottak el a spamek az oldalon, 

hogy a felhasználók inkább elpártoltak egy másik oldalhoz. 

Ma már sokan csak spamtemetőként emlegetik az oldalt, melynek forgalma ma már 

töredéke a 2010-es csúcsévnek. A színházak sem használják ezt a felületet 

kommunikációra, többek közt azért sem, mert az iWiW sosem tette lehetővé egy 
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vállalkozás vagy egy szervezet számára, hogy úgy jelenjen meg ezen a felületen, ahogy az 

elvárható lenne — egyedül reklámozási lehetőséget biztosított, de a saját profilokat nem 

engedte rendesen márkázni. A Facebook erre mindig is figyelt, így nem véletlen, hogy a 

legtöbb üzleti vagy non-profit szereplő is platformot váltott, és nem csupán azért, mert a 

felhasználókat követték.

Összességében elmondható, hogy érdemesebb inkább más felületekre koncentrálni 

energiáinkat, de ha ragaszkodni szeretnénk az iWiW-hez is mint eszközhöz, mert van 

mögötte valódi rajongói bázis, akkor viszont csak úgy érdemes használni azt, ha 

rendszeresen monitorozzuk a klubban zajló dolgokat, frissítjük a tartalmat, dialógust 

kezdeményezünk, és a spameket folyamatosan irtjuk. Ha valaki most kezdene közösségi 

média aktivitásba, azt javasolnánk, hogy ne itt toborozzon tagságot, hanem koncentráljon 

inkább egyéb felületekre.

Színházak az iWiW-en

Krétakör (1)

A profil személyként lett regisztrálva 2007-ben és 2011 szeptembere óta nem lépett be az 

iWiW-re.

Krétakör (2)

A profil személyként lett regisztrálva 2007-ben és 2009 közepe óta nem lépett be az 

iWiW-re.

Madách Színház (1)

A több mint 1000 tagú Madách Színház Kedvelők nevű nyitott felhasználói klub, mely 

2009 márciusában indult. Jelenleg nincs rajta más aktivitás, mint néhány havonta 

elhelyezett kéretlen reklámok.

Madách Színház (2)

A majdnem 500 tagú Madách Színház Tánckarának Fanclubja nyitott (bárki csatlakozhat 

hozzá) és felhasználói klub (nem a színház hivatalos klubja, hanem egy rajongó indította), 
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mely 2008 nyarán indult. Jelenleg nincs rajta más aktivitás, mint spam üzenetek, de 

majdnem fél éve már az sem.

Madách Színház (3)

A Madách Színház Művészei nevű nyitott rajongói klubot is egy rajongó indította 2008 

nyarán, több mint 800 tagja van elvileg, de ez is spamtemetővé vált, de már az is egyre 

kevésbé jellemző, hogy bármilyen üzenet megjelenjen itt.

Magyar Színház

A 2010 végén indított Magyar Színház nyitott felhasználói klubnak 6 tagja van és nem 

mutat semmilyen aktivitást.

Művészetek Palotája

A Művészetek Palotája Palace of Arts néven 2010 őszén elindított nyitott szervezeti klub 

(azaz itt a tulajdonos egyértelműen a MüPa) mintegy 200 tagot rekrutált az idők során, és 

egy éve a tartalommegosztás még úgy működött, ahogy azt egy ilyen platformon el kell 

képzelni, csak épp a kritikus tömeg hiányzott hozzá. Az aktuális fellépések mellé mindig 

valami extrát igyekeztek nyújtani egy-egy YouTube- vagy Soundcloud-linkkel, de több mint 

fél éve már nincs aktivitás (viszont spam sincs) az oldalon, teljesen átköltöztek a 

Facebookra, illetve egyéb csatornákra. Helyes döntés volt.

Nemzeti Színház (1)

A Nemzeti Színházat személyként regisztrálták az iWiW-en 2010 őszén, de 2011 

augusztusában lépett be utoljára az iWiW-re a profil gazdája.

Nemzeti Színház (2)

A 2011 során létrehozott nyitott rajongói klubnak csak 4 tagja van, a klub tulajdonosa 3 

fotót töltött fel az idők során, de 2011 nyara óta semmilyen aktivitást nem találunk itt sem.

Operettszínház (1)

A majdnem 300 tagú Budapesti Operettszínház nevű nyitott felhasználói klub semmilyen 

aktivitást nem mutat egy éve.
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Operettszínház (2)

Egy mintegy 100 tagú zárt klubja is van az Operettszínháznak, az aktivitást csak tagok 

látják, de valószínűsíthető, hogy itt sem történik semmi érdemleges.

Örkény Színház

2010 tavaszán az Örkény Színház is létrehozta saját nyitott klubját, de 2011 ősze óta nem 

történt semmi az oldalon — az alig több mint félszáz tag miatt nem is érdemes.

Pécsi Nemzeti Színház

Az Akik szeretik a Pécsi Nemzeti Színházat [jelöljenek!!!] nevű nyitott felhasználói klubnak 

bár elvileg majdnem 2500 tagja lett az elmúlt négy év alatt, de hosszú ideje csak spamek 

töltik meg ezt a fórumot.

Radnóti Színház

A 2008 Radnóti Színház barátai, ismerősei, dolgozói névvel létrehozott nyitott felhasználói 

klubban eleinte még látni aktivitást, több fotót is feltöltöttek néhány előadásról, mára 

azonban nincs semmilyen aktivitás a másfél száz tagú klubban.

Thália

2009 tavaszán egy rajongó elindította ugyan a Thália nevű nyitott felhasználói klubot, de 

nincs nyoma semmilyen aktivitásnak az oldalon, így 23 tagnál nem is sikerült többet 

verbuválni.

Vígszínház

A Vígszínház (rajongói oldal) [Víg; Magyar Néphadsereg Színháza] néven létrehozott nyitott 

felhasználói klub szebb napokat is látott. A majdnem 4500 tagú klub falán politikai 

üzenetek és kétes pénzkereseti lehetőségeket posztolnak a tagok még ma is, de még 

fórumokat is létrehoztak a spammelők, melyen azonban semmilyen aktivitás nem történt. 

Összességében elmondható, hogy egyik vizsgált színház sem használja már az iWiW-et, és 

várhatóan nem is fognak már ezen a csatornán kommunikálni a közönségükkel. A döntés 

érthető, a kritikus tömeg már régen átvándorolt a Facebookra, ahol egyébként is jobb 

eszközöket találni a kommunikációhoz.
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Blogok és mikroblogok

Az önkifejezés egyik legjobb formája a blog, mely egy olyan weboldal, ahol időről időre 

újabb bejegyzések jelennek meg egy adott tematikára épülve, jellemzően időrendi 

sorrendben. A web és a log szavakból született weblog, majd később blog viszonylag 

kötetlen formát jelent, nincsenek tartalmi, formai és terjedelmi korlátai, a szövegeken túl 

beágyazhatók videók, képek is, ezzel gyakorlatilag egy saját médiafelület hozható létre. A 

blogok többsége szöveges formájú, de ismerünk kimondottan kép- és videóblogokat is. A 

blognak mint műfajnak épp a szabadsága az egyik szépsége, de azért van néhány szabály, 

amit érdemes betartani és végiggondolni.

Mielőtt blogolni kezdünk, gondoljuk végig, hogy ez mivel fog járni. A folyamatos 

tartalomfejlesztés sok energiát igényel, és ehhez megfelelő háttérsegítségre lesz 

szükségünk. Az igazán jó blog mindig valami egyedit kínál, nem pedig máshonnan átvett 

tartalmakat szemléz. Az egyedi tartalomhoz pedig ki kell alakítani egy stratégiát és át kell 

gondolni, milyen eszközöket tudunk felhasználni hozzá. Számos olyan blogot látni, amelyik 

lelkes indulás után hamar kifullad, mert nincs saját mondanivalója vagy kiderül, hogy 

sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, mint az előre sejthető volt. Ezért érdemes csapatban 

gondolkodni, és nem egy embernek kiadni a feladatot. Az idehaza manapság különösen 

sikeres blogok gyakran úgy működnek, mint egy kisebb szerkesztőség, ahol mindenkinek 

megvan a maga feladata. Ha egy színház blogolni kezd, érdemes ebbe bevonni a 

művészeket is, és semmiképp nem a marketingest kell ezzel megbízni. 

Az is megoldás lehet, hogy külsőst bízunk meg ezzel a feladattal, aki azért jól ismeri a 

színház belső világát. Ők úgynevezett blognagykövetekként írhatják a rólunk szóló 

tartalmat, ilyet az Operettszínház esetében találtunk, akik a network.hu rendszerében 

működtetnek webnaplót, sajnos nem túl professzionálisan.

Végül dönthetünk úgy is, hogy nem indítunk saját blogot, de időről időre szívesen 

támogatunk más olyan blogokat, amelyek megjelenítik tartalmainkat.  2012 januárjában 

szűnt meg a havi mintegy 10.000 látogatót vonzó Színészblog, mivel a színházak nem 

szolgáltattak elegendő anyagot a részére. De az is egy megoldás lehet, hogy valamelyik 

hírportállal egyezünk meg, amelyik felületén jelennek meg blogbejegyzéseink.
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Ha ezzel a döntéssel megvagyunk, jöhet a következő gondolat: hol legyen a blogunk? 

Működhet ez saját domain alatt, mint a Krétakör esetében, akiknek a weboldaluk 

tulajdonképpen inkább egy blog — bár egy ideje nem frissítik annak tartalmát. (Korábban a 

blog.hu platformja alatt futott saját blogjuk.) Lehetséges megoldás az is, hogy a 

weboldalunkon vagy ahhoz kapcsolódóan hozunk létre egy blogot — ezt a megoldást a 

Katona József Színház választotta, akik i%úsági blogot indítottak  i%úsági programjuk 

eseményeinek dokumentálására. A Pesti Színház blogja is a Vígszínház oldalán futott, de 

fél éve nem jelent meg új tartalom rajta.

Dönthetünk úgy is, hogy valamelyik blogszolgáltatónál vezetjük a blogunkat, ilyenkor 

érdemes elgondolkodni, hogy hol legyen ez. Idehaza egyértelműen a blog.hu a vezető 

szolgáltató, ha azt szeretnénk elérni, hogy minél szélesebb tömegekhez jussunk el, akkor 

itt érdemes blogunkat vezetni. Viszont ilyenkor a szabadságunk is sérül, a szolgáltató 

feltételeihez kell igazodnunk, például ha azt szeretnénk, hogy kiemeljék posztjainkat az 

Index oldalán a blogketrecben, akkor engedélyeznünk kell, hogy reklámok futhassanak a 

blog oldalán. Ugyancsak meg kell felelni bizonyos formai követelményeknek, és bár 

rengeteg eszköz van arra, hogy saját arculatunkra szabjuk az oldalt, a lehetőségek nem 

korlátlanok. A blog.hu mellett még a Blogspot, a Postr, a Freeblog, a Blogtér, a Blogol és a 

Wordpress a legismertebb szereplők idehaza, de egyik sem ér a blog.hu nyomába.

(Google Trends: 2011-es adatok a magyar blogoszféráról)

A már említetteken túl a blog.hu platformját választotta a Mikroszkóp Színpad is, valamint 

korábban a Szputnyik is a szputnyik.blog.hu címen működött, mielőtt elkészült önálló 
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honlapjuk. A Trafó blogja a Freeblogon fut, a Gárdonyi Géza Színházé pedig a 

korlátozottabb lehetőségeket kínáló Gportálon.

Az is egy megoldás, hogy nem indítunk önálló blogot, hanem mikroblogolunk. Már túl 

vagyunk a blogok hőskorszakán, egyre inkább a rövidebb, de többnyire gyakoribb 

tartalmakat megjelenítő mikroblogok veszik át a helyüket — noha a hosszabb, elemzőbb 

típusú bejegyzéseket posztoló blogok sem tűnnek el. A mikroblogoknak is megvannak a 

maguk platformjai (Twitter, Tumblr, Posterous, stb.), de a közösségi oldalak, leginkább a 

Facebook is tekinthető egyfajta mikroblognak. Rövid posztok elhelyezésére, képek és 

videók beillesztésére ez is alkalmas, és előnye az, hogy sokkal könnyebben elérhető vele a 

közönség, mint máshol: a hazai IP-címről induló Facebook-bejelentkezések már 2009 

őszén megelőzték a blog.hu forgalmát.

(Forrás: Google Trends)
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Foursquare

A Foursuare (4sq) egy geolokációs közösségi szolgáltatás, mely 2011 nyarán lépte át a 

tízmilliós felhasználói tábort nemzetközileg. A Foursquare-alkalmazás ingyenesen 

letölthető bármilyen okostelefonra, ennek segítségével bárki bejelentkezhet (check-in) egy 

helyre. Ezt a bejelentkezést barátai is láthatják, így akár meg is kereshetik, ha éppen a 

környéken vannak. A becsekkolás ösztönzésére különféle jutalmakat ad a rendszer, afféle 

játékos versengés alakul ki a felhasználók közt. A becsekkolásokon túl tippeket is lehet 

hagyni az adott helyen (pl. „Az egyik legjobb színház”) vagy ajánlásokat (to-do lista: pl. „Ha 

itt jársz, feltétlenül próbáld ki a kávét a büfében”). 

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már különböző listák is létrehozhatók — 

például a legjobb színházaké egy adott településen —, ez afféle „mini Lonely Planet”-ként 

szolgálhat idegeneknek, akik nem ismerik a várost.

Az a felhasználó, aki a legtöbbször jelentkezik be egy helyre, elnyeri a mayor 

(polgármester) címet. Ez a cím azonban csak egy állapot, bármikor ki lehet ütni az aktuális 

mayort, ha valaki többször csekkol be az adott helyre. Egy hely mayorje egy igazi (márka)

nagykövet, mivel becsekkolásaival láthatóságot biztosít az adott hely számára, ezért egyre 

több helyen szokás jutalmazni őket valamilyen kedvezménnyel. Máshol az első 

becsekkolást honorálják valamilyen aprósággal, növelve a lojalitást a márkához vagy az 

adott helyhez. Ezek az úgynevezett special-ök, melyből több is létezik, de a már említett 

Mayor Special (az elmúlt 60 napban legtöbbször becsekkoló) és Newbie Special (első 

alkalommal látogató) mellett talán a Loyalty Special-nek van még jelentősége: akik egy 

általunk meghatározott számú alkalommal jelentkeznek be hozzánk, azt jutalmazhatjuk 

valahogy. Ehhez az kell, hogy egy adott helyet a sajátunkénak jelentsünk be a Foursqare 

központjában (természetesen online), és kitaláljuk, mivel honoráljuk leghűségesebb 

embereinket.1
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1  A Foursquare marketinges alkalmazásairól mi is írtunk többször a blogunkon: http://nextwave.hu/blog/ki-lesz-a-

majer/ és http://nextwave.hu/blog/erdemes-becsekkolni/ továbbá http://nextwave.hu/blog/check-in-at-foursquare-

marketing/.
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Mivel jellemzően a helyek többségét nem az üzemeltetők regisztrálják a rendszerben, 

gyakran előfordul, hogy egy hely pontatlanul kerül fel, a másik probléma a duplikáció. (Az 

Ericsson Stúdió például kétszer is szerepel a Foursquare adatbázisában) Visszajelzésekkel 

ezek a problémák is orvosolhatók, a duplikációk is jelenthetők és a Foursquare központi 

üzemeltetői törlik a rendszerből a téves és a duplán felvitt helyeket, ha jelezzük feléjük a 

kérésünket.

A Foursquare sikere abban keresendő többek közt, hogy a fentieken túl egy játékos 

versengést is biztosít a felhasználóknak. Minél többször csekkolunk be helyekre, annál 

több pontot gyűjtünk, és megnézhetjük, hogyan állnak a barátaink a rangsorban, akiket 

igyekszünk beelőzni (mindig az elmúlt hét pontszámait látjuk a listán). 

Érdemes tehát a színházakat felvinni a Foursquare rendszerébe — bár ezt a legtöbb 

intézménynél megtették már a Foursquare-használók. És bár egyelőre inkább csak egy 

niche szegmens érhető el ezen a módon, mivel nem egy költséges eszközről van szó, és 

nem is kell folyamatosan foglalkozni vele, érdemes kihasználni a 4sq adta lehetőségeket.

Színházak a Foursquare-en

Az alábbi linkekre kattintva megtekinthető egy-egy színház Foursquare profilja. Mint az 

látható, a vidéki színházakat nem találjuk a Foursquare-en, ennek oka az is lehet, hogy 

egyelőre még nem annyira elterjedt ez a geolokációs alkalmazás. 

A nagyobb, illetve a fiatalokra és esetleg külföldi közönségre is inkább koncentráló 

színházak profilján látszik, hogy gyakrabban és többen csekkolnak be hozzájuk. Mind közül 

kiemelkedik a Művészetek Palotája, ahol 1160 ember jelentkezett be eddig 2316 

alkalommal (2012. 03. 17.). Ők ráadásul létrehoztak két saját special-t is, és honorálják a 

mayort, illetve azokat, akik rendszeresen látogatnak el a MüPa-ba. Minden ötödik 

bejelentkezés után az infopultban jár egy apró Müpás meglepetés a rendszeres 

látogatóknak, a mayor pedig a következő hétre két kedvezményes jeggyel gazdagodik. 

(Általában elmondható, hogy a múzeumok számára a Foursquare jobban kihasználható, a 

MüPa pedig komplex intézményként nemcsak a színházlátogatókra számíthat, illetve a 

külföldi célközönség is inkább megfordul náluk. Ennek ellenére dicséretes, amit és ahogyan 
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folytatnak a Foursquare-en: egyelőre kevesen használják ki idehaza az ebben rejlő 

lehetőségeket, de a MüPa időben kapcsolódott be ebbe.)

Budapesti Kamaraszínház 
Budapesti Kamaraszínház Ericsson Stúdió (1)
Budapesti Kamaraszínház Ericsson Stúdió (2)
Tivoli Színház
Shure Stúdió
Csokonai Színház: nincs a Foursquare-en
Gárdonyi Géza Színház: nincs a Foursquare-en
Játékszín
Katona József Színház és Katona József 

Színház — Kamra
Krétakör
Madách Színház
Magyar Színház
Művészetek Palotája
Nemzeti Színház
Operettszínház
Orlai Produkció: nincs a Foursquare-en
Örkény Színház
Pécsi Nemzeti Színház: nincs a Foursquare-en
Radnóti Színház
Stúdió K
Szputnyik Hajózási Társaság: nincs a 

Foursquare-en (de a befogadótérként 
működő MU Színház fent van)

Thália
Trafó
Vígszínház és Pesti Színház
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Képmegosztók

A dedikált képmegosztó oldalak szerepe ugyan valamelyest visszaszorult az utóbbi 

években a Facebook térhódításának köszönhetően, hiszen mára a Facebook lett a 

legnagyobb képmegosztó oldal: ma már 6 milliárdnál is több fotó kerül fel az oldalaira 

egyetlen hónap alatt, 2011 nyarára datálták a 100 milliárd feltöltött fénykép számát. 

(Egyedül 2011 újévének hétvégéjén 750 milliónál is több képet töltöttek fel a felhasználók.) 

Ehhez képest a Photobucket csupán 8 milliárd, a Picasa 7 milliárd, a Flickr 5 milliárd 

közzétett fotóval büszkélkedhetett. Idehaza a Flickr és a Picasa a népszerűek (előbbit a 

Yahoo!, utóbbit a Google vásárolta fel), de Magyarországon például az Index is biztosít 

hasonló szolgáltatást az Indafotón nkeresztül. (A képmegosztó oldalak egyébként olykor 

videómegosztóként is funkcionálnak, ilyen pl. a Flickr, de az Indafotót is ugyanazzal a 

profillal lehet használni, amivel az Indavideót.)

Ezek az oldalak többnyire még a Facebook nagy térhódítása előtt indultak el, és azt az 

igényt igyekeztek kielégíteni, hogy az emberek szívesen osztják meg barátaikkal 

fényképeiket. Mondhatnánk, hogy online fotóalbumokról van szó, ennél azonban sokkal 

több funkciót nyújtanak. Ezeknek a szolgáltatásoknak megvan az az előnye, hogy olyan 

plusz elemeket építettek bele, amik nemcsak akkor segítenek, ha képet keresünk 

valamilyen témában, de akkor is, ha azt szeretnénk elérni, hogy a képeinket mások 

megtalálják.

A legfontosabb funkciók ezek közül:

• A címkézés funkciónak köszönhetően könnyebb megtalálhatóságot tudunk 

fotóinknak biztosítani.

• A hely alapján történő címkézés (geotagging), amivel egy térképre helyezhetjük el 

fotóinkat, így ennek alapján is rá lehet keresni képeinkre, illetve mi is szűrhetjük 

kereséseinket ezek alapján.

• Már ismerősöket is meg lehet címkézni (a Picasa már a Google+ rendszerébe lett 

integrálva), így könnyebben eljut hozzájuk a fotónk.

• Dátum szerint is megjelölhetjük a képeinket.

• Képeinket szettekbe, illetve gyűjteményekbe rendezhetjük.
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• Közös érdeklődés alapján csoportokba jelentkezhetünk — vagy mi is alapíthatunk 

ilyen csoportokat —, amelyen belül szintén megoszthatjuk friss képeinket.

• A képmegosztók könnyen integrálhatók, az albumaink különösebb technikai 

képzettség nélkül is beilleszthetők más oldalakba, és egyszerűen megoszthatók.

• A modern képfeltöltők letölthető asztali alkalmazásokkal megkönnyítik a képek 

feltöltését és rendszerezését.

• Speciális képi effektekkel feldobhatók fotóink, illetve egyből szerkeszthetők 

mindenféle képmanipuláló szoftver nélkül (a Picasa asztali alkalmazása ezt engedi).

• Beállítások alapján egyszerűen szabályozható az is, ki láthatja a képet és ki nem.

A Flickr-en lehetőség van arra, hogy képeinknél megadjuk azt, miképp használhatják fel 

mások azt, illetve ha képet keresünk, szűrni tudunk azokra a fotókra, melyeknél 

engedélyezett a másodlagos felhasználás, akár kereskedelmi céllal is. (Ezért is érdemes a 

Flickr-t használni, ha képet keresünk, mert a Google keresőjében nem tudunk szűrni az 

alapján, hogy egy képet milyen szerzői jogokkal ruháztak fel. A Flickr-en belül viszont 

beállíthatjuk, hogy csak olyan képeket adjon ki találatként, amit legálisan is használhatunk 

— bizonyos feltételeket betartva.) Erre a Creative Commons licenc ad lehetőséget, melyre 

később külön is kitérünk.

Színházak és képmegosztók

A vizsgált színházak nemigen használnak fotómegosztó oldalakat, láthatóan inkább a 

Facebookra teszik fel képeiket. 
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A Trafó honlapja elárulja, hogy van saját Flickr-csatornájuk (illetve az oldalra be van építve, 

hogy jelen vannak még a Facebookon, Twitteren, a Last.fm-en, a MySpace-en és a 

YouTube-on is), így könnyen rá lehet találni. A legutóbbi feltöltött album 2011 

decemberében került fel, jellemzően egy-egy workshophoz vagy előadáshoz kapcsolódó 

fényképeket töltenek fel.

A MüPa is nyitott saját Flickr-fiókot, viszont 2011 elején mutattak utoljára bármilyen 

aktivitást itt. 

A Szputnyik Hajózási Társaság a Picasa felületére tölt fel fotókat előadásaikról, amiket a 

Facebookon népszerűsít. Olykor egy-egy színész gyerekkori fotói is megjelennek itt, ami 

igazán jó ötlet, mert személyességet csempész a kommunikációba.
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A YouTube és a videómegosztók

A sávszélesség növekedése, az adattárolók árának folyamatos csökkenése mind elősegítik, 

hogy a videós tartalmak egyre jobban elterjedjenek. Ma már idehaza is készülnek milliós 

nézettségű videók, melyek többsége a YouTube-on terjed virálisan — elég ezeket a videókat 

belinkelni a Facebookra, Twitterre, de könnyen beágyazhatók egy weboldalra is, nincs 

szükség különösebb technikai tudásra hozzá. 

A videós tartalmak megtekintése ugyan kicsit több időt kíván a nézőtől, mint egy szöveg 

elolvasása, mégis elmondható, hogy általában népszerűbbek, mint a szöveges tartalmak. 

Arra azonban érdemes figyelni, hogy ne tegyünk fel túl hosszú videókat, mert nem fogják 

végignézni a látogatóink. Lehet archív anyagokat is megosztani, de még izgalmasabb, ha 

olyan belsős anyagokat teszünk fel, melyeket máshol nem láthatnak a nézők. Érdemes 

valamilyen bennfentes, exkluzív anyaggal növelni a közönség elköteleződését, melyek 

segítenek abban, hogy a színfalak mögé lásson a színházkedvelő ember, megértse a 

próbafolyamatot, de egy-egy előadáshoz is érdemes külön ajánlót készíteni. 

A YouTube 2005-ben indult el világhódító útjára, a következő év végén a Google meg is 

vásárolta. Mára a világ legismertebb videómegosztója lett, március eleje óta pedig már 

magyarul is elérhető. Egy másik hasonló szolgáltatás a Vimeo, mely szebb, letisztultabb 

környezetet biztosít, és fizetős account esetén reklámmentes környezetben jelenhetnek 

meg videóink. Ugyanakkor a YouTube mellett szól az, hogy a nézők legszélesebb tömegei 

jellemzően ezen a platformon vannak jelen, így itt könnyebben tudunk nagyobb 

látogatottságot elérni. Emellett még számos hazai fejlesztésű videómegosztó is létezik — 

Indavideo, Videa, Pixter, Mommo stb. —, de a YouTube-bal egyik sem tud versenyezni. 

Többen használják a Facebookot is videós tartalmak megosztására, mivel direktben is fel 

lehet videókat tölteni, de szerintünk jobb megoldás eleve a YouTube-ra feltenni egy ilyen 

anyagot, és azt linkelni egy Facebook-poszthoz, mivel így olyanokhoz is eljuthat az 

anyagunk, akik nem a Facebookon keresztül állnak kapcsolatban velünk; ráadásul egy 

Facebook videót kevésbé lehet címkézni. A YouTube videókat pedig a Facebook felületén is 

meg lehet nézni, fordítva viszont ez nem mondható el.

Érdemes egy Google-regisztrációt létrehozni a színház részére, mert erre van szükség egy 

YouTube-fiókhoz is. (Egyébként is elmondható, hogy a Google annyi hasznos eszközt 
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biztosít ingyenesen, hogy ma már tényleg elkerülhetetlen egy saját fiók létrehozása.) 

Ezután saját csatornát is létre lehet hozni, melyet megfelelően személyre is szabhatunk. A 

színház arculatát érdemes a YouTube-csatornánkon is reprodukálni. Beállíthatók az egyes 

modulok, betűk színei, de logót és háttérképet is beállíthatunk. Ezt akkor érdemes 

megtennünk, ha van elegendő videós anyagunk, ilyenkor jó a saját csatorna kialakítása. 

Ezen belül az egy tematikához tartozó videókat lejátszási listákba (playlistekbe) lehet 

sorolni, és ezek akár folyamatosan is lejátszhatók lesznek egy folyamban. Be lehet állítani, 

hogy az új videóinkról a feliratkozottak értesítést kapjanak, így nem maradnak le 

semmilyen őket érdeklő újdonságról, de azt is megtehetjük a megújult YouTube-on, hogy a 

csatornánkon kiemelt videót állítunk be — ennek akkor van szerepe, ha azt szeretnénk, 

hogy aki először látogat el a csatornánkra, ezt a fontos anyagot lássa meg először. (Ettől 

függetlenül ha egy videó linkjét osztjuk meg, akkor nem a csatornanézet — így nem is a 

kiemelt videó — fog működni, hanem a konkrét feltöltött filmet fogják látni kattintás után 

a látogatók, ahol a saját grafikai elemek nem látszódnak.)

Fontos még az is, hogy videós tartalmaknál is szisztematikusan használjuk a címeket, a 

leírásokat és a címkéket. Ennek keresőoptimalizálási szempontból van főleg jelentősége 

(erről később lesz szó). Ha valaki keres valamit a YouTube-on (és nem elhanyagolandó, 

hogy a YouTube a második legnagyobb keresőmotor a világon, rögtön a Google után, 

beelőzi a Binget is) vagy valamilyen más keresőben, akkor adjunk neki segítséget, 

könnyítsük meg neki, hogy rátaláljon a tartalmunkra. Ehhez arra van szükség, hogy 

kulcsszógazdag tartalommal lássuk el videóinkat, mert a keresőrobotok ezen szöveges 

információk alapján találják meg a videókat. Fontos az okos címválasztás, és filmjeinket 

mindenképp lássuk el leírással, valamint a videóhoz kapcsolódó kulcsszavakkal. Ez fog 

abban segíteni, hogy jól szerepeljünk a keresők találati listáin vagy a kapcsolódó videók 

közt egy-egy adott kulcsszóra. 

Nemcsak saját tartalmakat oszthatunk meg a YouTube-on, azonban figyelni kell arra, hogy 

mit tölthetünk fel, és mit nem. Ugyan szerepel fent egy szerzői jogi útmutató, azonban 

érdemes mindig előre tisztázni, hogy egy anyagnak ki is a gazdája. A YouTube 

automatikusan kiszűri a szerzői jogvédett tartalmak egy jelentős részét (képes felismerni a 

filmeket, klipeket, zenéket), de végig kell gondolni, hogy például egy külföldi 

vendégelőadás esetén vajon kiket illet meg a publikálási jog. A vitatott esetekben nem 

érdemes saját csatornánkra is feltölteni az anyagot, viszont linkelhetjük, beágyazhatjuk a 
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megfelelő hivatkozás mellett mások videófelvételeit. (Szerzői jogi kérdésekre később is 

visszatérünk.) 

Színházak a videómegosztókon

Több színház — a vizsgáltaknak háromnegyede — létrehozta a maga YouTube-csatornáját, 

ahová felteheti videós tartalmait. Ezeket vizsgáljuk meg most.

Budapesti Kamaraszínház — YouTube

A 25 feltöltött rövid videó mind egy-egy előadás teaserje. A színház logóján és URL-jén 

kívül nincsenek további információk az intézményről, a videók leírása is lehetne 

gazdagabb, a szereplőkön és a rendezőn túl az előadásról is lehetne bővebb információkat 

írni, mert ez is a könnyebb megtalálhatóságot segíti elő.

Csokonai Színház — YouTube

A debreceni teátrumnak 9 

videója van fent a YouTube-on, 

mind 2-3 éve került oda és 

előadásrészleteket tartalmaz. 

Olyan is van, amelyiket a 

YouTube szerzői jogi okok miatt 

l e t i l t o t t . B á r e g y fo t ó a 

s z í n h á z r ó l f e l v a n t ö l t v e 

profilképként, a Csokonairól nem találunk további információkat a csatornán. A videók 

leírásánál is látszik, hogy az adatok ki lettek másolva egy-egy színlapról, pedig itt is 

érdemes lenne több információt megadni, nemcsak az alkotókról, előadókról, hanem 

magáról a darabról is. (Szerencsére ezeket utólag is meg lehet tenni.)

Gárdonyi Géza Színház — YouTube

Az egriek hat videót tettek fel a YouTube-on létrehozott csatornájukra, melyet 2011 őszén 

indítottak el. Ezek előadásrészletek, kedvcsinálók. A YouTube-profil lehetőségeit nem 

használja ki a színház, nincsenek információk róla, és képet sem tettek fel. Vannak videók, 

melyekhez nincs leírás, és címkékből is többet lehetne használni. 
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Katona József Színház — YouTube

A Katonának két videós csatornája is van, először a YouTube-on kezdtek el kitenni a videós 

anyagokat 2010 végén. Ez a nyolc videó egy webnapló a Szirénének című Nádas-darab 

előkészületeiről egészen a premierig. Ezzel azonban leálltak és átköltöztek a Vimeo-ra — a 

honlapjukon is ide linkelnek már.

Katona József Színház — Vimeo

A Vimeo oldala letisztultabb, mint a YouTube-é, és nem zavarnak minket a videókba 

ágyazott reklámok sem. Az előadásrészletek leírásaként a színlapról másolt stáblisták 

kerülnek fel, de találunk itt interjúkat és tévés szereplések felvételeit is.

Krétakör — YouTube

A 128 feltöltött videó egy része konferenciaelőadásokat mutat be (leírások nélkül és 

szegényes címkézéssel), az előadások ajánlóihoz viszont már részletesebb leírások és 

címkék kerültek fel. A 2010 tavaszán indított csatornán találunk még interjúkat, kulissza 

mögötti videókat is. A gazdag tartalmak folyamatosan kerülnek fel, látható a 

rendszeresség, és a színházról is találunk információkat.

Madách Színház — YouTube

2010 nyarán elindult a Madách Tv a YouTube-on — a csatorna neve viszont TheaterMadach 

—, azóta 89 videót töltöttek fel. Előadásrészletek, portrék, interjúk, archív anyagok 

sajtótájékoztatók egyaránt szerepelnek a videók között. A címkézésre fordítanak energiát, 

a videók leírására azonban nem nagyon. A felhasználói néven kívül összesen egy link utal a 

színházra az ismertetőjükben.

MüPa — YouTube

A MüPa — akárcsak a Twitter-csatornáján — a YouTube-on is profi arculatot hoz, 

igyekeznek kihasználni a márkázásban rejlő lehetőségeket, és olyan környezetet 

teremtenek, ami a MüPa dizájnját tükrözi vissza. Ugyanez elmondható a feltöltött 

videókról (161 darab), szépen szerkesztettek (mindegyiken ott a MüPa logója, profi a videók 

vágása is), megfelelőek a címkék és alaposak leírások (ezek egy része angolul van).
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Operettszínház — YouTube 

A 2009 végén megnyitott csatornán 12 videó szerepel, mindegyik alaposan címkézve, és 

többnyire részletes leírásokkal megtámogatva. Többnyire egy-egy előadás rövid bemutató 

filmjét töltötték fel, de találunk itt sajtótájékoztató anyagot is.

Orlai Produkció — YouTube

Az Orlai Produkciónak két saját videója van a YouTube-on, de mások is feltöltöttek róluk 

videós anyagokat. Mindkét videós ajánló alaposan címkézett, viszont leírás helyett csak az 

előadás linkjét találjuk. Saját logó van fent, de az intézményről nem találunk információkat.

Pécsi Nemzeti Színház — YouTube

A 26 felpakolt videó közt találunk színészinterjúkat, előadásajánlókat és ünnepi 

jókívánságokat egyaránt. A videók leírásai elég rövidek, de jól fel vannak címkézve. A 

Színházról viszont kevés információt találunk a csatornaoldalon, nem használják ki a 

platform adta megjelenési lehetőségeket.

Stúdió K — YouTube

A 31 feltöltött videó között több gyerekelőadás anyagát is megtaláljuk. Mivel ezek rövid 

darabok, kompletten fel is lehet őket tölteni, esetleg több részletben. A Ráday utcában 

megrendezett Soho Utcazene Fesztiválon előadott bábjátékok mellett néhány 

előadásrészletet is megnézhetünk. A videók leírása és a címkézés alapos.

Szputnyik Hajózási Társaság — YouTube

A Szputnyik 2008 végén nyitotta meg csatornáját a YouTube-on, az eltelt idő alatt 12 

videót töltöttek fel. A filmek többnyire egy-egy előadás rövid ajánlói, a címkék többnyire 

ugyanazok, a videók leírása meglehetősen szegényes. A csatornamegjelenésnél 

kihasználták, hogy önálló dizájnt lehet kialakítani és a színházról is töltöttek fel némi 

információt, illetve közvetlen linket a honlapjukra.

Thália — YouTube

A Thália igyekezett kihasználni a YouTube-megjelenés lehetőségeit, fent van a linkjük, a 

logójuk, a címük és háttérképnek is Thália Színház feliratú képet illesztettek be. 55 

videójuk közt kabaréjelenetek, előadásajánlók, koncertrészletek, kulisszák mögötti 
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anyagok egyaránt találhatók. Ezek a videók többnyire alaposan fel vannak címkézve, a 

leírások viszont egyik-másik esetben csak a színlapról kimásolt stáblistát tartalmazzák.

Trafó — YouTube

A Trafó számára a YouTube fontos eszköz, 2009 óta 265 videót töltöttek fel csatornájukra. 

Ezek közt van interjú, előadásrészlet, ajánló, próba, koncertrészlet, zenei válogatás — 

összességében nagyon színes a kínálat. A leírások és a címkézések alapossága 

meglehetősen változó, van, hogy alaposak, van, hogy nincs semmilyen információ egy 

videóhoz rendelve. Egyébként magáról a Trafóról nem sokat árul el a csatorna, a profilkép 

egy táncelőadás felvételéből lett kiragadva.

Vígszínház — YouTube

A Vígszínház honlapján van egy VígTV nevű menüpont, melyre kattintva rögtön a YouTube-

csatornájukon találjuk magunkat. A YouTube-on nincs túl sok információ a színházról, a Víg 

és a Pesti logója ugyan fent van, de más nemigen. A videós felhozatal azonban szinte 

páratlan, 177 videót találunk fenn, közöttük előadásrészletek és -ajánlók, próbák felvételei, 

tévéfelvételek, régi archív anyagok, de még nőnapi és újévi köszöntő is, karácsonyra pedig 

sok-sok színész üzenete került fel. A leírások gazdagsága változó, a címkézés is lehetne 

profibb, de a gazdag videóanyag páratlan a színházak közt. (A MüPa rendelkezik hasonlóan 

gazdag videós tartalommal.)

Nincs saját YouTube-csatornája az Örkény, a Radnóti és a Nemzeti Színháznak. A pesti 

Játékszínnek sincsen, de megtévesztő módon létezik Játékszín nevű YouTube-csatorna, ez 

azonban a Budaörsi Játékszíné. A Magyar Színház esetében nem találunk önálló 

intézményi YouTube-csatornát, azonban egy mshavasi nevű felhasználó több próba-, illetve 

előadásrészletet és ajánlót is feltöltött. A videókhoz sokszor nincsenek leírások, vagy csak 

nagyon rövidek, de címkéket találunk. 2010-ben került fel 18 videó, 2011-ben viszont 

ugyanezen a csatornán már a székesfehérvári Vörösmarty Színház két előadásrészletét 

találjuk.
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Közösségi integráció

Érdemes úgy kialakítani a weboldalainkat, hogy azokba beépítjük a közösségi média által 

felkínált, és számunkra hasznosnak ítélt funkcióit. Ma alapvető fontosságú egy 

weboldalnál, hogy annak tartalma könnyen megosztható legyen. Az emberek manapság 

nem szeretnek linkeket másolgatni és küldözgetni, ezért érdemes rögtön olyan eszközöket 

a kezükbe adni, amik segítségével 1-2 kattintással továbbíthatják a számukra fontos és 

értékes tartalmakat, amihez még kommentárt is fűznek.

A Facebook történetének egyik legsikeresebb húzása a Like gombok beépítése volt, 

melyeket külső oldalakra is könnyen be lehet illeszteni. Így a Facebookon is könnyen 

megoszthatunk külső tartalmakat is. Mivel manapság pedig a Facebook az egyik 

legfontosabb forgalmi forrás a weboldalak számára, ezért hiba lenne lemondani erről az 

eszközről. A Like / Tetszik gombon kívül be lehet építeni a Recommend / Ajánlom gombot 

és a Comment formot is (azaz a weboldalon is lehet Facebook-fiókon keresztül 

hozzászólást elhelyezni). Ezek ún. social plugin-ok, de ide sorolható a Like Box is, mely  

meglehetősen elterjedt manapság — ez utóbbinál azt is láthatjuk rögtön, hogy melyik 

ismerősünk tagja már a Facebook-oldalnak. (Érdemes hozzátenni, hogy ezek a pluginok 

o l y ko r l a s s í t j á k a z h o n l a p 

betöltődését, de hiba lenne 

eltekinteni alkalmazásuktól.) A 

w e b o l d a l r a b e é p í t e t t 

kommentelési lehetőséget egyik 

színház oldalán sem találtuk meg, 

de a vizsgálatban nem szereplő 

Centrál Színház például használja.

A Facebookot követve az iWiW is 

létrehozta saját hasonló eszközeit, 

ilyenek a Megosztás és Tetszik gombok, utóbbinak a felirata is 

változtatható (király, zsír, lájk, kúl, ajánlom, stb.).
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Ezeken kívül is érdemes használni a social 

bookmarkleteket. Ezek a közösségi könyvjelzők 

segítenek abban, hogy 1-2 kattintással azonnal meg is 

osszunk másokkal egy adott oldalt a megfelelő 

közösségi média platformokon. Szerencsére ezek 

telepítéséhez sem kell nagy ördöngösség, számos 

ilyen eszköz található a neten, csak bizonyos kódokat kell beállítani, és kiválasztani 

közösségi hálózatokat, melyeket relevánsnak tartunk, és a kódot be kell illeszteni az 

oldalba. 

Az egyik legismertebb ilyen eszközt az AddThis 

biztosítja, — a Csokonai Színház is ezt használja —, de 

az is megoldható, hogy a weboldal programozója 

készítsen ilyet az oldalra — mint a Vígszínháznál. 

Érdemes ezeket a megosztó eszközöket minden külön 

poszt, tartalom, esemény végére beilleszteni, mert ez 

generálja a megosztást, hiszen tényleg 1-2 

kattintással máris továbbíthatják a honlap látogatói a 

számukra fontos tartalmat, márpedig ez a célunk. Ma 

már alapvető elvárás az ilyen felhasználóbarát 

megközelítés minden honlap kialakításánál, hiába 

várjuk el a látogatóktól, hogy majd ők kimásolják a 

fontos linket és elküldik másoknak: ez 2012-ben már 

abszolút elavult szemléletet tükröz.

Ugyancsak fontos, hogy a honlapunkon jól láthatóan feltüntessük, hol mindenütt vagyunk 

még jelen az online — és persze az offline — térben. Egy intézmény honlapja egy üzlet 

kirakatának felel meg, rögtön a nyitóoldalon érdemes megmutatni, hogyan léphet velünk 

kapcsolatba a közönség a Facebookon, hol találja a YouTube-csatornánkat, illetve ha 

másutt is jelen vagyunk, akkor azokat a platformokat is — lehetőleg úgy, hogy egyetlen 

kattintással már elérhető is legyen az a másik felület.

Ugyanígy érdemes beilleszteni egy térképet is, ami megmutatja, hogy a fizikai térben hol  

lehet minket megtalálni — ennek használata mára már elég általános lett. A Google Térkép 
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tökéletes eszköz erre, a legtöbb színház weboldalán a kapcsolat — vagy annak megfelelő — 

menüpont alatt általában meg is találjuk. Ez a térkép nagyítható és ráklikkelve átdob a 

Google térképoldalára, ahol közlekedési információkat is kapunk.

A színházak weboldalainak vizsgálata webkettes integráció alapján

Budapesti Kamaraszínház

A honlap tetején két beágyazott YouTube-videót találunk, valamint lejjebb egy Facebookra 

mutató dobozt, de ez nem Like Box, így nem látni hányan és kik kedvelik a Facebookon is a 

színházat. Ráadásul itt nem is lehet lájkolni az intézményt, csak átkattintás után, ha már a 

Facebookon vagyunk. Maga a kép nem is igen különbözik a szponzorok logójától, de el van 

azoktól különítve.

Csokonai Színház

Egy „Keress minket a Facebookon” feliratú Like 

Box szerepel a honlap alján (ami a rajongók 

fényképét is mutatja), illetve az AddThis 

megosztóeszközöket is megtaláljuk. Ráadásul 

ezek úgy lettek kialakítva, hogy a bal oldali 

oszlopban vannak, mely minden egyes 

aloldalra kattintva megjelenik. Az egyes 

előadások oldalán külön is szerepel Like gomb.

Gárdonyi Géza Színház

Az egri teátrum honlapján semmilyen közösségi integrációs eszközt nem találtunk. (És bár 

az oldalnak van angol és német nyelvű modulja, nincs idegen nyelvű tartalom a 

weboldalon.)

Játékszín

Semmilyen közösségi hálózati integráció nincsen az oldalon, a honlap is elég sablonos és 

információban szegényes, kialakításában és stílusában inkább a 90-es évek weboldalaira 

emlékeztet.
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Katona József Színház

A jobb oldali sávban egy beágyazott Vimeo-videót találunk, amire kattintva a Katona 

Vimeo-csatornájára juthatunk el. Lejjebb a havi műsort mutató naptár, közvetlen alatta 

pedig a Facebook Like Box. Akármelyik oldalra is klikkelünk, ez az oszlop végig látható. A 

Kapcsolat menüpontra klikkelve mind a Katona, mind a Kamra fizikai elérhetőségeit is 

megtudhatjuk, külön-külön Google Térképen.

Krétakör

A Krétakör oldalát rég nem frissítették tartalmilag, maga az oldal eleve egy blogként 

működik. A blog fejlécében linket találunk a YouTube-ra (itt viszont frissül a tartalom), a 

Facebookra és a Twitterre. Az egyes cikkek mellett egy „oszd meg a Facebook!-on” feliratú 

link is szerepel.

Madách Színház

A Madách oldalán alul találunk egy „Kövessen minket a Facebook-on is!” feliratú bannert, 

amire kattintva a színház Facebook-oldalára jutunk. Videós tartalmat is találunk, ez 

azonban az oldalra beépített Madách TV néven futó videólejátszót jelenti. Ezek az anyagok 

egyébként a YouTube-on is elérhetők (ez utóbbin több anyag is szerepel, mint a honlapon). 

A Like gombot az egyes előadásokhoz és fotókhoz is beépítették, így ezek könnyen 

megoszthatók a Facebookon.

Magyar Színház

A honlap úgy lett kialakítva, hogy kis bannerképekre kell kattintanunk az aloldalak 

részletesebb tartalmaiért, így lett beintegrálva egy kicsi térkép is, amire kattintva nagyban 

megtekinthető a Google térképe. Közösségimédia-jelenlétre utaló nyomot azonban nem 

látni a honlapon.

Művészetek Palotája

A MüPa oldalán a kapcsolatra felhívó linkek (RSS, hírlevél, kapcsolat menüpont) jól ki 

vannak emelve a menü fejlécében. Viszont a közösségi hálózatokra mutató linkek eléggé el 

vannak rejtve alul egy kis képen. Ha erre a képre kattintunk, új oldalon találjuk magunkat, 

ahonnan már elérhetők a MüPa csatornái a Twitteren, Facebookon, YouTube-on, a Flickr-
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en és az iWiW-en. (Utóbbi egy törölt regisztrációra mutat.) Az egyes programoknál is 

létezik megosztási lehetőség (iWiW, Facebook és Twitter).

Nemzeti Színház

Az Elérhetőségek / Hol talál minket aloldalon találunk egy beágyazott Google-térképet. A 

közösségimédia-aktivitásokra semmilyen jel nem utal az oldalon. Az előadásokat bemutató 

oldalakon viszont van beépített Like gomb.

Operettszínház

Az Operettszínház oldalán alul a Hasznos információk közt találunk egy Facebook 

elnevezésű linket, amire kattintva az intézmény Facebook-oldalára jutunk, ez nem a 

legszerencsésebb, mert nehéz észrevenni.

Orlai Produkció

A fejlécben találunk egy — fényképeket nem mutató — Facebook Like Boxot, lentebb a jobb 

oldali sávban pedig egy portréképeket is mutató Facebook Like Box social plugint 

láthatunk.

Örkény Színház

Az Örkény Színház oldalán nincs semmilyen utalás arra, hogy jelen lennének valamelyik 

közösségi hálózaton. Bár látunk egy beágyazott YouTube videót, de azt nem a saját 

YouTube-csatornájukból szerkesztették be ide (nincs is nekik), hanem a Színház TV videói 

közül.
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Pécsi Nemzeti Színház

A színház honlapján a menüben találunk egy linket „ITT vagyunk a FACEBOOK-on” 

felirattal, ha erre kattintunk, megtaláljuk a PNSZ Facebook-oldalát. (Ennél azért ügyesebb 

integrációt is el tudunk képzelni a 2011-ben az év honlapja díjjal jutalmazott oldalon.) 

Ezenkívül a kapcsolat oldalon találunk egy Google-térképet.

Radnóti Színház

A Radnóti honlapján alul az oldalsó sávban találunk egy Facebook Like Boxot (képekkel), ez 

az oszlop mindig látszik, bármelyik aloldalra is menjünk. 

Stúdió K

A Stúdió K weboldalán is megtaláljuk a Facebook Like Boxot (képekkel), valamint alattuk 

egy YouTube logót, amire kattintva máris a Stúdió K YouTube-csatornájára jutunk. Ez a két 

csatorna a linkek menüpont alól is elérhető. Az előadásoknál már a legtöbb darab oldalára 

integrálva van a Tetszik gomb, azaz konkrétan az egyes előadásokat is lehet így lájkolni.

Szputnyik Hajózási Társaság

A Szputnyik weboldala meglehetősen egyszerű és semmilyen social integrációnak nem 

látni nyomát, csupán a Kontakt menüpont alá ágyaztak be egy Google-térképet.

Thália

A Thália honlapján rögtön 

legfelül a menü felett találjuk a kis ikonokat, melyekre kattintva a Mikroszkóp Facebook-

oldalára, a Thália Facebook-, Google+- és Twitter-oldalára, valamint YouTube-

csatornájukra juthatunk. A bal oldali sávban pedig alul egy gombot találunk, ami a 

Mikroszkóp blogoldalára vezet. A honlapon szereplő írások (cikkek, kritikák) alján találunk 

Like gombot, de például az előadásoknál már nem. 

Trafó

A Trafó honlapján jobbra legfelül rögtön 

megtaláljuk, hogy mely más platformokon találkozhatunk még a Trafó tartalmaival. Ezek a 
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Facebook, a Flickr, a YouTube, a MySpace, a Last.fm és a Twitter — ilyen széles kínálatot 

semmelyik más színháznál nem találunk.

Vígszínház

A Kapcsolat oldalon itt is találunk Google térképet, de a közösségi médiára mutató elemek 

is jól látszanak a honlapon. A jobb oldali oszlopban — mely minden aloldalon megjelenik — 

megtaláljuk a Facebook Like Boxot (fényképek nélkül), igaz, nem tökéletesen megjelenítve. 

Emellett minden oldalra külön-külön be lett illesztve egy megosztó modul, így a 

tartalmakat egy kattintással meg is oszthatjuk az iWiW-en, a Facebookon vagy a 

Twitteren. A VígTV menüpont pedig átdob a színház gazdag tartalommal ellátott YouTube-

csatornájára.
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RSS

A web 1.0 világában az internetes tartalmak a .com/.hu (stb.) oldalakon jelentek meg, és az 

olvasóknak is ezeket az oldalakat kellett mindig látogatniuk, ha friss hírekre, új tartalmakra 

vágytak. Mondhatjuk, hogy a tartalom és a .com/.hu forma együtt járt. 1999 óta létezik az 

RSS (Real Simple Syndication) technológia, ami lényegében függetlenítette (mondhatjuk, 

hogy felszabadította) a webes tartalmakat az eredeti megjelenési helyüktől. RSS 

használatával egy weblap tartalmát nemcsak a weboldalon tudjuk elolvasni, hanem 

praktikusan bárhol máshol is, ahol éppen nekünk kényelmes.

Az RSS értesítők előnye, hogy megkíméli a felhasználókat attól, hogy a weboldalakat vagy 

blogokat egyenként és rendszeresen kelljen látogatniuk az új tartalom ellenőrzése miatt, 

vagy levélben kelljen értesítést kapniuk erről. Egy RSS hírolvasó (ilyen pl. a népszerű és 

ingyenes Google Reader) képes ellenőrizni az RSS-t használó weboldalakat és blogokat a 

felhasználó helyett, és képes megjeleníteni mindig a legfrissebb tartalmakat. Például csak 

a hetente-havonta frissülő, de egyébként érdekes blogokat nem kell minden nap 

meglátogatni, hogy van-e rajtuk új poszt — ha van, az úgyis megjelenik a feed-olvasóban. 

mint egy e-mail.

Az RSS megteremtette az online tartalmak teljes mobilitását: a webes tartalmak ma már 

könnyen elszakadhatnak eredeti megjelenési helyüktől, hordozhatóvá, továbbküldhetővé, 

megoszthatóvá válnak. Ez a technológia jelenti az alapját a mai közösségimédia-

platformoknak is.

Az RSS előnyei:

• Gyors áttekintése sok tartalomnak (nem kell egyenként végiglátogatni tucatnyi 
weboldalt és blogot)

• Hatékony linkgyűjtés (könyvjelzőkezelés)

• Szűrhető és megosztható (továbbküldhető)

Bár a technológia régi és egyszerű, valamiért nem terjedt el olyan széles körben, mint 

amennyire indokolt lenne. Sokan a mai napig nem tudják, mi az az RSS és a readerek. 
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Ugyanakkor az RSS beépítése egy oldal alá nem igényel komolyabb technikai tudást, vagy 

folyamatos frissítést — a programozásnál egyszer kell csupán ezt megoldani.

Jelenleg az alábbi színházak honlapján találunk RSS-technológiát. (A linkekre kattintva 

megtekinthetők az RSS-feedek.)

Katona József Színház
Művészetek Palotája
Nemzeti Színház
Orlai Produkció
Szputnyik Hajózási Társaság
Trafó

Fontos, hogy az RSS mint technológia a Facebookon is működik, azaz ugyanúgy fel lehet 

iratkozni egyéni felhasználók vagy oldalak a posztjaira, mint a weboldalakon működő RSS-

eknél.
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Hírlevél

A hírlevél az online kommunikációnak még a 90-es évekből ismert módja. Jelentősége 

mára kicsit megkopott, de még mindig használjuk, csak éppen kevésbé figyelünk fel rájuk. 

Manapság már annyi üzenetet kapunk, hogy az e-mailes hírlevelek hatékonysága sokszor 

nem különbözik a postaládákba dobott szórólapokétól. Ha valaki szorgalmasan gyűjti 

listájára a feliratkozókat — ami ma már alapkövetelmény a marketingaktivitások során —, 

azt gondolhatja, hogy üzenetét könnyen eljuttathatja kisebb-nagyobb rendszerességgel 

ezen a csatornán. De a valóság olykor elszomorító, mert gyakran a spamek közt landol a 

hírlevél, sokszor meg sem nyitják azt (de leiratkozni viszont sokszor lusták az emberek) — 

ezért is fontos különbözni mások hasonló aktivitásaitól, érdemes valamilyen egyedi 

tartalmat nyújtani ezen a téren is.

A sikeres hírlevél titka elsőként a jó tárgyválasztás, illetve a névre szóló címzés — ezek 

növelik annak esélyét, hogy egyáltalán megnyissák az emailt a címzettek. Fontos az is, 

hogy egyértelműen látszódjék, kitől érkezik a levél. Az időzítés is fontos, nem szerencsés 

akkor kiküldeni a leveleket, amikor valószínűleg elfoglaltak az emberek, ilyen napnak 

számít a hétfő, a kedd és a péntek: a kutatások szerint a legjobb szerdán vagy csütörtökön 

kiküldeni az üzeneteket. (Igaz, erre már sokan rájöttek, és ők is ilyenkor küldik ki, ezért 

ezeken a napokon több hírlevelet kapnak az emberek.) A levelek kiküldésének időpontját 

egy jobb szoftvernél be lehet állítani — érdemes jó eszközt választani erre. Ne használjunk 

e-mailfiókot tömeges levélkiküldésre, inkább válasszunk egy jó eszközt, mint amilyen a 

MailChimp, melynél 2.000 fős címlistát tárolhatunk, havi 12.000 kiküldött levélig 

ingyenesen használhatjuk, és az ügyfélszolgálatuk is profi. (Emellett rengeteg olcsó, hazai 

fejlesztésű megoldás közül is lehet választani, de meg is bízhatunk egy külsős vállalkozót 

ezzel a feladattal.)

Ne küldjünk túl gyakran hírlevelet, mert annak inkább zaklató jellege lesz, csak olyankor, 

amikor ténylegesen van fontos mondanivalónk. Ugyanakkor érdemes jó előre megtervezni 

a hírlevél aktivitásunkat is, hogy legyen benne valamilyen rendszeresség és ne ad-hoc 

módon, hirtelen küldjünk leveleket — mert ez általában érződni is szokott azok 

hangvételén. Ügyeljünk arra is, hogy leveleink ne váljanak sablonossá, ne írjuk mindig 

ugyanazt és ne csak arról írjunk, hogy milyen előadásokra vásároljanak jegyet az emberek. 
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Ha több célcsoportunk van, akkor érdemes őket külön kezelni és a tartalmat is ennek 

megfelelően összeállítani

Egy profi hírlevélnek nemcsak a tartalomra, de kinézetre is kell ügyelnie. Illesszük bele az 

arculati elemeket is, de nem szabad túl sok grafikus fájllal sem telepakolni, mert nagyobb 

eséllyel landolnak a levélszemét mappában, illetve sok levelező nem is tudja a képeket 

megnyitni. Ezért célszerű mind html, mind txt formátumban elkészíteni a levelet, illetve 

beletenni egy olyan linket, ahol böngészőn keresztül is elolvasható a tartalom.

Fontos a listák folyamatos karbantartása: a leiratkozások, a feliratkozások, és a panaszok 

kezelése vagy éppen a kérdésekre válaszolás. A jó lista az egyik kulcsa a sikeres hírlevélnek. 

Nem érdemes régi adatbázisokkal dolgozni, még kevésbé szerencsés vásárolni ilyen 

listákat, mert jó eséllyel nem a mi célcsoportunk szerepel rajta. Az emailcímek 

mindenhonnan történő összevadászása pedig egyenesen tilos — törvényileg is. Mégis, 

honnan szerezhetünk jó listákat? A honlapon létre kell hozni egy feliratkozási lehetőséget, 

de emellett jegyvásárlásnál vagy bérletvásárlásnál érdemes elkérni az email címet is. Jó, ha 

maga a hírlevél is tartalmaz egy feliratkozási lehetőség linket, így ha valaki továbbítja azt 

egy ismerősének, az egyből fel tud kerülni a listánkra. Ugyanígy minden levél végén kell 

szerepelnie egy leiratkozási linknek is, ez törvényileg is kötelező.

Egy jó szoftver a kiküldött leveleink sikerességét is mutatja, érdemes ezekből tanulni. A 

tanulási folyamatot elősegíti, ha teszteljük a leveleinket. Szokás ún. A/B teszteket készíteni, 

amikor ugyanazt a tartalmat két különböző formában küldjük el a lista (véletlenszerűen 

kiválasztott) 50-50%-ának, majd megnézzük, melyik volt hatékonyabb. 

Végül szót kell ejteni az adatkezelésről is. Hazánk a kontinens egyik legszigorúbb 

adatvédelmi törvényével rendelkezik, 2012-ben pedig még szigorúbb büntetési tételek 

vonatkoznak a gondatlan vagy felelőtlen adatkezelésre, ami több milliós bírságot is vonhat 

maga után. Ezért érdemes tájékozódni a törvényi szabályozásról és külön kell igényelni 

adatkezelési nyilvántartási azonosítót is. 

Színházak hírlevelei

Úgy tűnik, hírlevelet a legtöbb színház szokott küldeni, legalábbis hírlevél feliratkozási 

lehetőséget a legtöbben biztosítanak. Az alábbi lista a linkekkel azt mutatja, hol lehet 
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ezekre feliratkozni (többnyire a színház főoldalán vagy a kapcsolat menüpont alatt). A 

hírlevek gyakoriságáról és minőségéről nincsen információnk (viszont azt elmondhatjuk, 

hogy többnyire online nem érhetők el a honlapokon az archív hírlevelek).

Budapesti Kamaraszínház: nincs az oldalon hírlevél feliratkozási lehetőség
Csokonai Színház (külön közösségi és külön sajtóhírlevél)
Gárdonyi Géza Színház
Játékszín: nincs az oldalon hírlevél feliratkozási lehetőség
Katona József Színház
Krétakör (a Facebookon lehet feliratkozni)
Madách Színház
Magyar Színház
Művészetek Palotája
Nemzeti Színház
Operettszínház
Orlai Produkció: nincs az oldalon hírlevél feliratkozási lehetőség
Örkény Színház
Pécsi Nemzeti Színház
Radnóti Színház
Stúdió K
Szputnyik
Thália
Trafó
Vígszínház
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Keresőoptimalizálás

A keresőoptimalizálás (Search Engine Optimization, SEO) az egyik legmisztikusabb fogalom 

az online kommunikáció terén, melyet a kívülállók többnyire nem értenek, pontosan miről 

is szól. A keresőoptimalizáláshoz sorolunk minden olyan tevékenységet, melyet annak 

érdekében folytatunk, hogy a keresők találati listáján az organikus találatok közt minél 

jobb helyen szerepeljen honlapunk a számunkra fontos kifejezésekre történő keresésre. 

Mindegy, milyen tevékenységet folytatunk, a cél általában ugyanaz: szeretnénk, ha minél 

többen megtalálnák az oldalunkat, de üzleti jellegű tevékenység esetén ez különösen 

fontos. És mivel legtöbbször internetes keresők segítségével — idehaza ez gyakorlatilag 

szinte kizárólag a Google-t jelenti — találjuk meg a tartalmakat, a jó helyezésen nagyon sok 

múlhat. 

A SEO a 2000-es évek első évtizedének egyik kulcstevékenysége volt, minden vállalkozás, 

intézmény szeretett volna „a legjobb helyen szerepelni a Google-ben” és rengeteg 

szerencselovag, csaló vállalkozó ezzel az ígérettel próbálta horogra akasztani a hozzá nem 

értőket. Az igyekezet érthető, mivel sok vállalkozás léte függ attól, hogy jól szerepeljen a 

keresőkben, különösen azok, amelyek direkt internetes forgalmat folytatnak, vagy olyan 

üzleti modellel bírnak, amely erre épít. A jó helyezés a megfelelő kulcsszavakra azért is 

fontos, mert az emberek nem szeretnek hosszasan turkálni a találati listákon, a felmérések 

szerint az első találati oldalt 70%, a másodikat már csak 20%, a továbbiakat 10% szokta 

megnézni. Érthető, hogy miért fontos a jó szereplés bizonyos szereplőknek, akik 

közvetlenül az internetről szerzik ügyfeleiket. Egyes iparágak ezért bizonyos kulcsszavakra 

optimalizálták az oldalaikat, ami mögött rengeteg munka és befektetés húzódik és a 

legértékesebb kulcsszavakra (pl. hitel, hotel, kölcsön, ingatlan) ma már nagyon nehéz előre 

kerülni a találati listákon.

Ahhoz, hogy oldalunk keresőoptimalizálás szempontjából jól szerepeljen, számos 

feltételnek kell megfelelni — a legfontosabbakat röviden összefoglaljuk. A Google pontos 

algoritmusa titkos és időnként változtatni is szokták, nehogy kiismerjék, illetve új 

szempontok is újra meg újra felmerülnek. Az alapelvek azonban nagyjából változatlanok, 

így ha a tartalomfejlesztésnél ezekre figyelünk, akkor házilag is tudunk a keresőkre jól 

optimalizált oldalt létrehozni anélkül, hogy szakember segítségét vennénk igénybe. (Persze 
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egy szakember sokkal többre képes, de ennek ára is van. A tartalomfejlesztés viszont 

többnyire „házon belül” zajlik, és a szövegek írásánál érdemes szem előtt tartani a 

keresőoptimalizálási szempontokat.)

• A legfontosabb a gazdag és értékes tartalom, a Google kedveli a nagy és jó minőségű 

oldalakat. Ezek a tartalmak lehetőleg rendszeresen frissüljenek, ne legyen 

máshonnan átvéve (és ne is duplikáljuk máshol) és legyenek benne számunkra fontos 

kulcsszavak. Ez utóbbi meglehetősen fontos, mert egy keresőrobot ugyan nem érti 

meg a szöveget, de képes felismerni a kulcsszavakat, különösen akkor ha egy link is 

mutat rá. Épp ezért igyekezzünk úgy fogalmazni, hogy minél gyakrabban 

szerepeltessük azokat a kifejezéseket, melyek fontosak a számunkra. Természetesen 

nem egy-két kulcsszóval kell dolgozzunk, érdemes ezeket előre átgondolni, és azt is 

kitalálni, hogy a honlap melyik oldalát melyik kulcsszóra szeretnénk megerősíteni, 

ezek alapján érdemes az egyes oldalakat is létrehozni egy új honlapnál. (Egy oldalt 

3-4 kulcsszónál többre nem érdemes optimalizálni, különben gyengíteni fogják 

egymást.) Az sem szerencsés, ha túl sokszor használjuk ezeket a szavakat, mert 

ilyenkor a keresőrobot azt feltételezi, hogy kimondottan az ő számára született a 

szöveg, nem pedig az embereknek. Pedig alapvetően az embereknek írunk, és ezt 

érdemes mindig szem előtt tartani. A javasolt kulcsszósűrűség 2 és 10% között jó, ha 

mozog (azaz a tartalomban 100 szóból 2-10 lehet a kulcsszó). Kulcsszavaink még 

erősebbek lesznek, ha alálinkeljük és ez a link egy releváns oldalra mutat (akár a 

honlapon belül vagy kívül). Általában is igaz, hogy a Google szereti, ha az oldalainkat 

linkekkel látjuk el, hiszen ez javítja a bejárhatóságot. Emellett az internet lelkének is 

nevezik a linkeket, mert ezek kapcsolják össze a különböző weboldalakat, és a 

látogatók navigálását is megkönnyítik.

• A másik fontos olyan tényező, amit könnyen tud egy szerkesztő is befolyásolni 

minden különösebb programozási ismeret nélkül is, az a linképítés. A Google azzal 

győzte le a versenytársait annak idején, hogy a találati oldalak rangsorolásánál a 

tudományos hivatkozások rendszerét igyekezett reprodukálni. A tudományos 

szférában az az értékes publikáció, amelyikre sokan hivatkoznak, illetve amelyikre 

olyanok hivatkoznak, akik már elismerést szereztek a szakmájukban. Átültetve a 

webes hivatkozásokra ez annyit tesz, hogy ha minél több link mutat ránk minél több 

releváns oldalról, az annál jobb nekünk. Érdemes tehát regisztrálni az oldalunkat 
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katalógusokban és egyéb releváns oldalakon, érdemes partnerségeket kialakítani (de 

a linkcserék — azaz két oldal egymásra linkelése — ma már nem igazán működnek 

keresőoptimalizálás szempontjából), minden értékes fórumon igyekezzünk linket 

elhelyezni az oldalunkra. Ugyanakkor a jelentéktelen tartalmú website-okra inkább ne 

tegyük ki és a véletlenszerű blogbejegyzésekbe elhelyezett linkek sem számítanak 

általában (ezzel akár még ronthatunk is a helyezésünkön). Kövessük nyomon, hogyan 

alakulnak a ránk mutató linkek, és igyekezzünk ezek számát növelni. Egyébként ha 

értékes a tartalmunk, ezek a linkek úgy is létrejönnek, hogy mások fognak hivatkozni 

az oldalunkra, ezzel is erősítve minket. Ha van ráhatásunk arra, hogy miként is 

jelenjen meg a link, akkor igyekezzünk törekedni arra, hogy magát a kulcsszót 

linkeljük. Itt is igaz az a szabály, hogy minél régebbi egy link, annál értékesebb.

• Használjunk kiemeléseket. Ahogy egy jól megírt tanulmány esetén, az oldalunkon is 

vannak kiemelt részek, a — lehetőleg kulcsszóval ellátott — címeket jelöljük másképp. 

Erre lehetőleg ne a vastag vagy a dőlt betűt használjuk, hanem a HTML nyelvben 

használt <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> kiemeléseket alkalmazzuk. Már említettük, de 

nem lehet elégszer elmondani, hogy a kulcsszavak erejét növeli, ha linkkel erősítjük 

meg, ami releváns tartalomra mutat, de az aláhúzás, vastagítás és a dőlt betű is segít 

valamelyest, ilyenkor ugyanis a robot felismeri, hogy fontos kifejezésről van szó.

• Töltsük ki az oldalhoz tartozó metaadatokat. Ezeket úgy tudjuk megnézni, ha 

utánanézünk az oldal forrásának. Többféle metaadat létezik, a meta description az a 

leírás, ami egy adott oldal tartalmát foglalja össze; ez az, amit a kereső találati 

oldalán is olvashatunk. A description nem lehet túl hosszú, legyen lényegretörő és 

kulcsszavakkal ellátott. Nem adjunk minden oldalnak ugyanolyan metaadatokat. 

Ezenkívül rendeljünk minden aloldalhoz fontos kulcsszavakat is, ezeket meta 

keyword-öknek nevezik. Ugyancsak lássuk el metaadatokkal a feltöltött képeket, 

mert így a Google képkereső találatai közt tudunk jó helyezést szerezni. Egy ügyes 

szerkesztőségi rendszerben ezeket mind viszonylag könnyen meg lehet oldani.

• Használjunk keresőbarát technológiákat és bejárható weboldalakat hozzunk létre. 

Még ma is vannak olyan oldalak, melyek ún. frame megoldást használnak. Ezekkel az 

a probléma, hogy a keresőrobotok nem tudják bejárni, így valójában nem is tudják 

feltérképezni a tartalmat. Ugyanígy felesleges külön flashes nyitóoldallal próbálkozni, 
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ez is a bejárást nehezíti meg. A ma elérhető legismertebb nyílt forráskódú 

tartalomkezelő rendszerek — pl. Drupal, Joomla, Wordpress — mind megfelelőek a 

keresőoptimalizálás szempontjából. 

• Érdemes instruálni a keresőrobotokat arról, hogy milyen gyakran frissül az oldalunk, 

mit szeretnénk, ha beindexelne (és azt is megadhatjuk, mi az, amit nem), készítsünk 

oldaltérképet — ezek mind elősegítik oldalaink beindexelését.

• Egyszerű kódokat használjunk, melyek gyorsítják a weboldal bejárhatóságát a 

keresőrobotok által, illetve magának az oldalnak a betöltődését is felgyorsítják.

• URL-ek: A keresőrobotok legalább annyira kedvelik a beszédes URL-eket, mint az 

emberek (pl. http://szinhaz.hu/fesztival). Nem szerencsés, ha mindenféle kód van az 

URL-ben, egy ügyes tartalomkezelő rendszerben ezeket meg is lehet adni. A legjobb 

az, ha az URL-ben szerepel egy számunkra fontos kulcsszó, olyan, ami az adott 

weblapon is jelen van.

• Minél régebbi a domainünk, annál jobb, és az a szerencsés, ha szerepel benne 

valamilyen számunkra fontos kulcsszó. Általában erre nincs kihatásunk, mivel a 

domainünk többnyire adott, hacsak nem egy új oldalt szeretnénk létrehozni. (Ilyenkor 

akár meg is vásárolhatunk egy lefoglalt, számunkra értékes domaint.)

• Nem érdemes a keresőrobotok átverésére játszani. A googlebotok  egyre 

szofisztikáltabbak, és ha azt tapasztalják, hogy valamilyen csalással próbálkozunk, 

azzal büntetnek, hogy hátrébb sorolják az oldalunkat, súlyosabb esetben pedig 

kikerülhetünk a beindexelésből is, azaz nem fogunk szerepelni a találati listákon.

• Folyamatosan figyeljük a konkurensek aktivitásait és tanuljunk belőle. A 

keresőoptimalizálás egy olyan munka, ami soha nem ér véget. Nemcsak azért, mert 

újabb és újabb tartalmak kerülnek ki az oldalunkra, hanem azért, mert folyamatosan 

aktív a konkurencia is. És konkurencia alatt nem feltétlenül a többi színházat kell 

érteni, hanem mindazokat, akik számára ugyanaz a kulcsszó fontos. Ma már számos 

ingyenes egyszerű SEO-eszköz áll rendelkezésünkre, melyekkel össze tudunk 

hasonlítani weboldalakat keresőoptimalizálási szempontból, ezek olykor 

böngészőkbe beépített kiegészítések, pluginok is lehetnek, de rengeteg komolyabb 

szoftver is létezik a témában.
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A SeoQuake Firefox kiegészítő által mutatott adatok a Google találati listáján a színház szóra rákeresve

A keresőoptimalizálási feladatok folyamatosan változnak, érdemes figyelni, milyen 

újításokat vezet be a Google. Korábban viszonylag kevés különbség volt abban, hogy mi 

jelenik meg az egyik internetező számára a találati listán egy kulcsszóra és mi a másikra. 

Mostanában azonban egyre inkább jellemző, hogy a találatok személyre szabottak 

(figyelembe véve korábbi aktivitásainkat, kereséseinket, preferenciáinkat), így előfordulhat 

hogy nem ugyanazt látja két ember ugyanarra a kulcsszóra rákeresve. Ez azonban nem 

változtatta meg azokat az alapelveket, melyeket fentebb elmondtunk.

A komolyabb keresőoptimalizálást érdemes szakemberre bízni, méghozzá olyanra, aki 

sikerdíjas alapon teljesít. Azt is jó tudni, hogy ennek a munkának az eredményei nem 

azonnaliak, hanem hetekbe is telhet, mire látszódik az eredménye. Nincsenek folyamatos 

költségei, ezek egyszeri befektetések. Vigyázni kell azonban, mert rengeteg tisztességtelen 

vállalkozó is van a piacon, akikkel szóba állni sem érdemes (különösen akkor, ha olyat 

ígérnek, hogy első helyre hoznak fel a Google találati listáján, ilyet ugyanis korrekt és 

hozzáértő szakember nem mond biztosra).
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Keresőmarketing

A keresőmarketing (Search Engine Marketing) olyan tevékenységeket ölel fel, melyek az 

internetes keresőkhöz, keresésekhez kapcsolódnak, és az a céljuk, hogy egy adott weboldal 

látogatottságát növelje. Bizonyos értelmezések magát a keresőoptimalizálást is ide 

szokták sorolni, mások külön kezelik. Mi most külön tárgyaljuk a keresőmarketinget, mint 

az internetes kulcsszavakra épülő reklámozási formát, mely többnyire keresőkben jelenik 

meg és általában átkattintás (CT) alapon.

Az ezredfordulón elindult keresőmarketing a 2000-es évtized második felében kezdett el 

hazánkban is kiteljesedni. Idehaza elsősorban két jelentős szereplő van jelen a piacon, a 

Google és a közép-európai regionális ETARGET. Előbbi fejlesztette ki az AdWords nevű 

hirdetési rendszert, melynek köszönhetően a Google mára a világ egyik leggazdagabb 

cégévé vált. Az ötlet azon alapult, hogy olyan hirdetéseket kell megjeleníteni az 

embereknek, amelyek valóban érdekelhetik őket. Ha például valaki rákeres egy bizonyos 

kulcsszóra, akkor ahhoz kapcsolódó hirdetések jelennek meg a Google találati oldalának 

tetején vagy jobb oldalán (újabban pedig már az alján is). Ezek a halvány sárgával 

elkülönített fizetett találatok sokban különböznek a listán szereplő organikus találatoktól. 

Ha ugyanis az érdeklődő rákattint, akkor a hirdetés aktiválódik, és a reklámozónak fizetnie 

kell ezután. Innen jön a pay-per-click (PPC) elnevezése ezeknek a hirdetéseknek, mert ha 

nem klikkel rá a látogató, nem is kell utána semmit sem fizetnie a reklámozónak. 

Ezek a hirdetések többnyire egyszerűek és lényegretörőek, leginkább az apróhirdetésekre 

emlékeztetnek. Előnyük, hogy egy kampány pillanatok alatt elindítható, vagy leállítható, 

folyamatosan lehet változtatni rajta, optimalizálva az árakat és a megjelenések helyét, 

illetve számát. Teljes kontrollunk van a költség és az eredmény felett. A megfelelő 

kulcsszavakat vagy szókapcsolatokat használva pedig kedvező áron érhető el egy-egy 

konverzió is, mint például a jegyvásárlás. 

A keresőhirdetések sikere abban rejlik, hogy az internetezőt egy olyan állapotban találja 

meg, amikor az nyitott lehet az üzenetünkre. Mivel úgyis éppen keres valamire, szeretne 

megoldást találni az adott problémára: ha mi éppen ilyen ajánlatot tudunk nyújtani neki, 

máris nyert ügyünk van. Ez a megállapítás nem érvényes azonban az úgynevezett tartalmi 
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hálózatokban megjelenített PPC-hirdetéseinkre, ezek ugyanis olyan oldalakon — gyakran 

blogokon — tűnnek fel, amelyek olyan kulcsszavakat használnak, amelyekre mi is 

hirdetünk. Ezeknek a reklámoknak az átkattintási aránya emiatt jóval kisebb, viszont 

sokkal több a megjelenés is.

Mindkét hirdetési módnál lehetőség van arra, hogy beállítsuk, milyen eszközökön, mikor 

(milyen napokon, illetve a nap mely szakában), milyen nyelvi környezetben, milyen 

régióban jelenjenek meg, de számos további finomhangolásra is van mód, az AdWords 

ebből a szempontból a legkifinomultabb. Mindezek mellett a PPC-hirdetések talán legjobb 

tulajdonsága mégis a mérhetőség, mert látjuk, milyen szavakra és mely hirdetéseink 

teljesítenek jól, illetve kevésbé jól, így utóbbiakat le is állíthatjuk, vagy megváltoztathatjuk. 

Az a régi mondás, miszerint a reklámozás fele kidobott pénz, csak azt nem tudjuk, melyik 

fele, a keresőhirdetéseknél már nem áll meg.

A sikeres — és olcsó — keresőhirdetésekhez okos szövegírásra és a hirdetési rendszer 

alapos ismeretére van szükség. Enélkül nem érdemes belevágni, ilyenkor jobb, ha 

szakemberre bízzuk a feladatot. A Google alapos oktatóanyaggal segíti azokat, akik inkább 

maguk menedzselnék keresőhirdetéseiket. Fontos, hogy megtanuljuk ezeket, mert a 

Google értékeli a jó reklámokat, és a hirdetés minősége alacsonyabb árakat és jobb 

hirdetési pozíciókat jelent az oldalon.

A vizsgált színházak körében idehaza nem találtunk aktivitást ezen a téren a vizsgált 

időszakban. Más országokba irányuló színházi hirdetéseket azonban találtunk a Google 

oldalán, Bécsbe és Londonba is csábítanak minket előadásokra.
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Kuponok

2010-ben és 2011-ben idehaza is gombamód szaporodtak el a különböző kuponos oldalak. 

Ezeknek a lényege az, hogy a fogyasztó feliratkozik a kuponos oldalak hírleveleire vagy 

rendszeresen látogatja weboldalát, esetleg Facebook-oldalát, hogy valamilyen akciós 

ajánlatra lecsapjon. 

A kuponos oldalak sikere abban keresendő, hogy 

akkora árengedményeket tudnak kínálni, 

amekkorát a piacon nem lehet más módon elérni. 

Mindemögött az az üzleti modell, hogy az ismert és 

sok embert elérő kuponos oldal eljuttatja az 

ajánlatot a fogyasztók felé a kevésbé ismert 

hirdető helyett, ezzel megjelenést biztosít a 

hirdetni kívánó cégeknek. Ezek többnyire a kkv 

szektor szereplői — leginkább a vendéglátó- és a 

szépségipar szereplői —, akiknek nem lenne 

elegendő pénzük és kapacitásuk nagyobb 

marketingkampányt indítani, de szolgáltatásukat 

így is népszerűsíteni tudják, és abban bíznak, hogy 

az elégedett vásárlók később is visszatérnek a 

céghez, már normál áras szolgáltatásaikat is 

igénybe véve.

Ugyancsak előfordul az is, hogy nagyobb megmaradt készleteiktől igyekeznek szabadulni a 

hirdetők, és ezért kérnek fel kuponos oldalakat, hogy ha olcsón is, de megszabaduljanak a 

felesleges készletektől.

Tesztidőszakunkban a vizsgált színházi intézmények egyikénél sem láttuk, hogy kuponos 

oldalakon hirdetne, ami érthető is, mert alapvetően nem olyanok a szolgáltatásaik, 

melyekkel általában foglalkoznak a kuponos szolgáltatók. Viszont volt olyan fővárosi, 

külvárosi kisszínház, amelyik az egyik kuponos oldalon (DEAL LX) is hirdette 

gyermekelőadásait kedvezményesen, ez a Center Színház.
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Online jegyvásárlás

Lehet bármilyen profi a kommunikáció a honlapon vagy a közösségi média csatornáin, 

ennél is fontosabb, hogy sikerüljön eladni a jegyeket az előadásokra. Sok múlik a 

repertoáron, a színészeken, a helyszínen — ezekkel a tényezők nem képezik jelen elemzés 

tárgyát. Inkább azt vizsgáljuk meg, hogy mennyire segítik elő a színházak, hogy 

kényelmesen, online is tudjanak az emberek jegyet vásárolni az előadásaikra.

Az online vásárlás egyre több területen váltja fel a korábbi hagyományos eladást, és egyre 

kevésbé működik az a rendszer is, hogy a „színházas néni” ellátogat a munkahelyekre. Ma 

már megkerülhetetlen, hogy a színházak a honlapjukon az online jegyeladást megoldják, és 

a jövőben ez még inkább így lesz. A technikai lehetőségek ma már adottak és pár éven 

belül egyes színházak valószínűleg már több jegyet adnak el interneten keresztül, mint a 

pénztárukban vagy jegyirodákban. 

Nagyon fontos konverziós folyamat, amikor a honlaplátogatóból érdeklődő, majd vásárló 

lesz — ha pedig rosszul van felépítve ez a folyamat, könnyen el lehet veszíteni az 

embereket. Elég ehhez az, hogy bonyolult legyen a regisztráció, ne lehessen megtalálni a 

lényeges információkat, nehézkes legyen az online fizetés, de abból is probléma 

származhat, ha az emberek nem értik, hogyan juthatnak a jegyükhöz.

Külföldön már vannak példák 

a r r a , h o g y a j e g y á r u s í t ó k 

hálózatba szerveződnek és egy 

aggregátor oldalon keresztül 

adják el a jegyeket, ahol azt is 

össze lehet hasonlítani, hogy az 

egyes helyekre milyen árú jegy 

szól — ott ugyanis működik az 

árverseny, ha egy előadásra 

valamelyik jegyárusító nem tudja eladni a készleteit, akkor akciózik. Mobiltelefonokra 

egyébként már léteznek ilyen alkalmazások ma is a Broadway-en, amivel sokszor komoly 

kedvezményeket elérve lehet jegyet vásárolni.
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Az Egyesült Államokban pedig már léteznek olyan szolgáltatások, ahol annak alapján is 

lehet választhat az ember, hogy ki mellé szeretne ülni. A Planely és a Satisfly ezt egyelőre 

csak repülőutakra biztosítja, a KLM — akik nagyon ügyesen kihasználják a közösségi 

médiában rejlő lehetőségeket — Meat and Seat nevű hasonló programja pedig szintén 

működik már egy ideje. Ha a felhasználó megadja Facebook- vagy LinkedIn-profilját, 

mindjárt tudni fogjuk, ki mellé érdemes ülni egy hosszabb repülőúton. Az inbed.me nevű 

start-up hasonlót tud hostelvendégekre: a beköltöző utazó megtudhatja, ki lakott a helyen 

az érkezése előtt vagy kik a vendégek az ott tartózkodása idején. Így a hostel kiválasztása 

is egyszerűbb lesz, mert a vendég eldöntheti, melyik helyre szeretne bejelentkezni, mindezt 

a vendégek Facebook-profilja alapján eldöntve, ugyanis a Facebook-azonosítónk 

segítségével tudunk az oldalra regisztrálni. Valószínű, hogy a közeljövőben hasonló 

szolgáltatások nemcsak repülőtársaságoknál lesznek elérhetők, hanem akár színházakban 

is. 

Idehaza a vizsgált színházak esetében szinte mindegyiknél létezik online jegyvásárlási 

opció a honlapon, ami abszolút pozitívumként értékelhető. Sajnos még mindig nem elég 

fejlett nálunk az online vásárlás kultúrája, bár évről évre jobbak a lehetőségek, de úgy 

tűnik, a színházak ezen a téren tartják a lépést a korral. Három nagy szolgáltató uralja a 

piacot, az InterTicket (jegy.hu), a Jegymester és Ticketportal — az első kettővel szerződött 

le a vizsgált színházak többsége.

A jegyhez jutás módjának alapvetően három formája létezik:

• A legdrágább opció az, amikor a jegyet fizikai úton juttatják el hozzá, 

futárszolgálaton vagy postán keresztül. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy maga a 

kiszállítás több kerül, mint a jegy.

• Ennél sokkal gazdaságosabb választás, ha e-mailben kérjük a jegyünket, ilyenkor egy 

utalványt küldenek küldenek PDF-formátumban, amit otthon ki kell nyomtatni, és a 

színház pénztárában beváltani az előadást megelőzően, de olyan megoldás is létezik, 

hogy a visszaigazoló emailt kell kinyomtatni.
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• A legegyszerűbb talán az, amikor egy kódot kap a vásárló a mobiltelefonjára, és azt 

diktálja be a helyszínen a jegy átvételekor.

A fizetési módok közül a bankkártyás fizetés a leginkább elterjedt, de a jegy.hu egyes 

esetekben biztosítja az Abaqoos fizetési módot, illetve a mobilfizetést is. A Ticketportálnál 

létezik egy MasterCard Mobil nevű fizetési mód is, ami a bankkártyás és a mobilfizetés 

ötvözete.

Online jegyvásárlási lehetőségek a vizsgált színházaknál

Budapesti Kamaraszínház

A három játszóhelyet összefogó Kamaraszínháznál nincsenek helyreszóló jegyek. Az online 

jegyvásárlás a jegy.hu rendszerén keresztül történik, mindvégig az oldalon belül maradva.

Csokonai Színház

A debreceni teátrum a Jegymester.hu rendszerét használja; miután kiválasztottuk az online 

jegyvásárlás opciót az oldalon, egyből a színház profiljára kerülünk, ahol először előadást 

választunk, majd egy nézőtéri térképen kiválasztható, hogy hová szeretnénk ülni.

Gárdonyi Géza Színház

Az egri színház honlapján a jegyvásárlásra klikkelve az online jegy.hu rendszerébe 

kerülünk, ahol a landing page az egri rendezvényekre mutat — ez nem a 

legfelhasználóbarátabb kivitelezés. A megfelelő előadást kiválasztva itt is kapunk nézőtéri 

térképes eligazítást és látszik az is, melyik jegy mennyibe kerül.

Játékszín

Nem épp felhasználóbarát megoldást választottak, a jegyinformáció menüpont alatt 

találunk egy linket, ami a jegymester.hu nyitóoldalára vezet (létezik egy nézőtéri térkép is, 

de ez megint külön aloldal), és a Jegymesteren kell először regisztrálnunk, majd 

böngésznünk a minket érdeklő előadás után.
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Katona József Színház

A Katona online jegyvásárlása a jegy.hu rendszerét használja, külön URL-en, a 

katona.jegy.hu cím alatt jelenik meg a jegy.hu felülete, és nem kell elhagyni az oldalt a 

vásárlás során. A kézbesítés módja e-ticket vagy elektronikus utalvány (kód), a fizetés 

pedig bankkártyával történik.

Krétakör

A Krétakör nem hagyományos színház, a honlapjuk sem a megszokott rendszerű, inkább 

egy blogra emlékeztet, és nincsen jegyvásárlási opció rajta. Ha jegyet szeretnénk vásárolni 

valamelyik darabjukra, azt a jegy.hu oldalán tehetjük meg rákeresve a Krétakörre.

Madách Színház

Ugyanaz mondható el, mint a Katona 

esetében: a Madach.jegy.hu a jegy.hu 

rendszerét használja oldalon belül, a 

Madách weboldalának dizájnját is 

átvéve. Ami különlegesség, hogy a 

Facebook-oldalukra is beépítették az 

online jegyvásárlás funkciót, ami 

igazából csak egy kép, amire kattintva 

a madach.jegy.hu oldalra kerülünk. A 

megoldás roppant egyszerű, nem 

értjük, mások miért nem használják a Facebookot is jegyeladásra.

Magyar Színház

Az oldalon belül integrálva van a jegy.hu online vásárlási rendszere, mint a Katonában vagy 

a Madách Színházban.

Művészetek Palotája

A MüPa programjaira is lehet online jegyet vásárolni, ki kell választani a megfelelő 

eseményt és utána a jegymester.hu oldalára kerülünk, ahol a helyválasztás után megyünk 
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tovább a vásárlási folyamaton. Ha a MüPa honlapján korábban már regisztráltunk, az 

adataink automatikusan megjelennek a bejelentkezést követően.

A MüPa produkcióira online vásárolt jegyeket az e-mailben kapott voucher segítségével a 

Müpában elhelyezett jegyautomaták használatával lehet átvenni.

Nemzeti Színház

A Nemzeti Színház honlapján a — Katonánál már kifejtett — beépített jegy.hu modul 

segítségével lehet interneten keresztül színházjegyet vásárolni.

Operettszínház

Az Operettszínház a Ticketportállal áll szerződésben a jegyek értékesítésében. Az előadás 

és az időpont kiválasztása után a darab bemutató szövege mellett van egy online 

jegyvásárlás gomb, amire kattintva a ticketportal.hu oldalára kerülünk. Itt lehet választani 

a szabad ülőhelyekből, ezután következik a fizetési, illetve az átvételi módok kiválasztása. 

Ha futárszolgálaton keresztül kérjük a kiszállítást, kb. annyiba kerül a jegy, mint annak az 

eljuttatása, ha külföldre postán kérjük a szállítást, akkor az plusz 5.000 Ft-ba kerül. 

valószínű, hogy ezeket az opciókat nem is nagyon választja senki, mert ha a HOMEticket 

otthoni jegynyomtatást választjuk, nincs többletköltségünk. A fizetésnél bankkártya és 

mobilvásárlás opciók közül választhatunk (csak T-Mobile ügyfeleknek), illetve a MasterCard 

Mobile kombinált fizetési mód mellett is dönthetünk 

Orlai Produkció

Az egyes előadások mellett szerepel az időpontoknál a jegyvásárlás opció, erre kattintva a 

jegy.hu rendszerében találjuk magunkat, ahol először helyet választhatunk, majd utána 

következik a rendelési fázis.

Örkény Színház

Az oldalra van beillesztve a jegy.hu nézőtéri térképes kiválasztáson alapuló jegyvásárlási 

rendszere.
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Pécsi Nemzeti Színház

Az oldalon belül integrálva van a jegy.hu online vásárlási rendszere, mint a Katonában vagy 

a Madách Színházban.

Radnóti Színház

A Radnótiba ugyanúgy a beépített jegy.hu modulon keresztül lehet jegyet venni, ahogy azt 

már több esetben leírtuk (Katona, Madách, Nemzeti, stb.).

Stúdió K

Kis színházról lévén szó, nincsenek helyre szóló jegyek. Minden előadás oldalán szerepel 

egy online jegyvásárlási lehetőség, ez egyből a jegy.hu oldalára vezet, ahol dátumot 

választva megvehető a jegy bankkártyával, mobilon keresztül vagy Abaqoos-szal.

Szputnyik Hajózási Társaság

A jegy.hu-ra épülő rendszerben az online jegyvásárlás linkre klikkelve a jegy.hu oldalára 

kerülünk, mely a Szputnyik összes előadását mutatja egyben. Innentől ugyanazok a 

lépések, mint a Stúdió K-nál is leírtuk.

Thália

A Thália és a Mikroszkóp előadásaira a — Katonánál már kifejtett — beépített jegy.hu 

modulon keresztül lehet interneten színházjegyet vásárolni.

Trafó

Az oldalon belül integrálva van a jegy.hu online vásárlási rendszere, de nincsenek helyre 

szóló jegyek, csak szektorárak.

Vígszínház

Az oldalon belül integrálva van a jegy.hu online vásárlási rendszere, mint a Katonában vagy 

a Madách Színházban.
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Emellett a jegyárusító oldalakon is ki van alakítva színházanként az online jegyvásárlási 

lehetőség.

Vannak színházak, melyek mindegyik nagy rendszerben, a jegy.hu-n és a jegymester.hu-n, 

valamint a ticketportal.hu oldalon is megtalálhatók (pl. Katona, Madách, Nemzeti, stb.), de 

olyan is van, amelyik csak az egyik rendszerben szerepel (pl. Csokonai).

Érdemes még megemlíteni, hogy a vizsgálatban nem szereplő Center Színháznál, a 

Pinceszínháznál, a Vörösmarty Színháznál van olyan fizetési mód is, ami teljesen SMS-

alapú, ez a Tikit rendszerén keresztül működik. Elég kiválasztani az előadást, megadni egy 

mobilszámot — bármelyik hálózatról — és nincs szükség bankkártyára sem a fizetéshez, 

csak egy előfizetéses szerződéses mobiltelefonra.   

Összességében elmondható, hogy az online jegyvásárlás lehetősége a legtöbb helyen 

megoldott, így aki hozzászokott az internetes vásárlásokhoz, gond nélkül megveheti 

színházi belépőjét az interneten.
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Egyéb hasznos online és webkettes eszközök

Számos további ingyenes webkettes eszköz áll még rendelkezésünkre, melyeknek 

használatát érdemes megfontolni. Semmiképp nem szabad abba a csapdába esni, hogy 

rengeteg platformon ugyanazt az üzenetet igyekszünk eljuttatni, érdemes erőforrásainkat 

okosan beosztani és az adott közönséghez passzoló üzeneteket eljuttatni. Nem érdemes 

túlzottan niche piacokra koncentrálni, mert ezekkel nagyon kevés embert érünk el idehaza, 

illetve léteznek olyan trendi eszközök, melyek hamar lecsengenek, és nem is feltétlen arra 

vannak kitalálva, hogy intézmények, vállalkozások használják. Egyik-másik eszköz azonban 

okosan integrálható marketing aktivitásainkba, melyek nem is jelentenek külön csatornát, 

ellenben megkönnyítik üzeneteink hatékony továbbítását. Ezekről az eszközökről ejtünk 

pár szót a továbbiakban.

Wikipédia

A Jimmy Wales és Larry Sanger által megálmodott Wikipédia 2001-ben indult el 

világhódító útjára, 2003 óta magyarul is létezik ez a modern online enciklopédia, mely a 

legátfogóbb lexikon a világon, százezernyi önkéntes szerkesztő szorgos munkájának 

köszönhetően. A jelenleg majdnem 300 nyelven megjelenő, 21 millió szócikkel rendelkező 

Wikipédiáról a folyamatosan bővülő/frissülő információknak köszönhetően nehéz lenne 

elképzelni, hogy nyomtatva megjelenjen (2012-től a korábban ismert legnagyobb hasonló 

vállalkozás az Encyclopedia Britannica sem jelenik már meg kinyomtatva, csak DVD-n); 

egyébként is, a Wikipédia lényegi eleme a sok hivatkozás és keresztlinkelés, ami egy 

nyomtatott lexikon esetében nehézkessé teszi a használatot. 

A világ legjobban hivatkozott oldalának magyar változatában a legtöbb színház is szerepel, 

egy komoly kulturális intézmény esetén nem is kérdés ma, hogy jelen legyen a Wikipédián. 

Amennyiben téves, elavult vagy hiányos információk jelentek meg egy intézményről, egy 

regisztrációt követően könnyen bárki korrigálhatja azt. A Wikipédia egyébként részletes 

leírást ad újonnan csatlakozó szerkesztőknek arról, mi is a teendőjük, ha szeretnének 

tartalmat fejleszteni a világ legátfogóbb encikllopédiájában.
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A vizsgált színházak Wikipédia-jelenléte

A linkekre kattintva megtekinthetők a színházak Wikipédia szócikkei.

 

Budapesti Kamaraszínház: nincs saját szócikke a Wikipédián
Csokonai Színház
Gárdonyi Géza Színház: nincs saját szócikke a Wikipédián
Játékszín: nincs saját szócikke a Wikipédián
Katona József Színház
Krétakör
Madách Színház
Magyar Színház
Művészetek Palotája
Nemzeti Színház
Operettszínház
Orlai Produkció: nincs saját szócikke a Wikipédián
Örkény Színház
Pécsi Nemzeti Színház
Radnóti Színház
Stúdió K: nincs saját szócikke a Wikipédián
Szputnyik Hajózási Társaság: nincs saját szócikke a Wikipédián
Thália: nincs saját szócikke a Wikipédián
Trafó
Vígszínház

További közösségimédia-platformok

A közösségi média eszköztára az elmúlt néhány évben óriásira bővült. Szinte 

megszámlálhatatlan, mennyi ilyen oldal létezik, egy részük specializálja magát, más részük 

nem kínál többet, mint a legismertebbek, valamint számos helyileg erős oldal létezik, 

melyeknek más országokban semmilyen relevanciájuk nincsen. Mielőtt ezekhez 

csatlakoznánk, érdemes elgondolkodni azon, hogy megéri-e a befektetett energiát az ott 

végzett aktivitásunk, illetve hogy az eszköz kínál-e egyáltalán számunkra olyan 

lehetőségeket, amiket ki tudunk használni.

Mostanában sok szó esik a Pinterestről, mely nagyon gyors felfutást mutatott 2012 elején 

(a Facebook, illetve a Twitter után a 3. legnépszerűbb közösségi szájt lett), de eszközként 
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nem ideális a kommunikációra — hacsak nem olyan tartalmat tudunk kialakítani, ami 

kimondottan képekre épül. A Tumblr-ről — ami idehaza népszerű bizonyos 

szubkultúrákban — is elmondható, hogy hasznos webkettes eszköz, de jellemzően csak 

egyéni, személyes profillal vannak fent emberek, ráadásul ez a mikroblog sem arra 

optimális, hogy célcsoportokat szólítsunk meg. Bár a Trafó például jelen van a MySpace-en 

és a Last.fm nevű zenei közösségi oldalon, ezek azonban nem a színházaknak kitalált 

felületek. A Google+ (Google Plus) viszont olyan platform, ahol lehet keresnivalónk.

Google+

A Google igencsak lemaradt a közösségi média területén. A néhány év alatt a világ egyik 

legprosperálóbb vállalatává növő cég birtokolja a világ legismertebb és leginkább 

látogatottabb weboldalát, a Google-t. A 2000-es évek eleje egyértelműen a keresőkről 

szólt, ekkor futott fel a keresőmarketing és a keresőoptimalizálás is. A Facebook 

megjelenésével és terjedésével azonban a hangsúly átterelődött a közösségi oldalakra — 

ma a Facebook az a hely, ahol a legtöbb időnket töltjük online —, és rengeteg rivális 

szolgáltatás igyekezett megszerezni a vezető pozíciót. A Google is próbált létrehozni egy 

hasonló szolgáltatást, ezért megvásárolta — a főleg Dél-Amerikában népszerű — Orkutot, 

később saját fejlesztésekkel is próbálkozott (Buzz, Wave), de egyik sem hozott sikert. Végül 

a Google+ nevű közösségi oldallal igyekezett megtámadni a Facebook dominanciáját, mely 

integrálva van a többi Google eszközzel, így ugyanarról a felületről intézhetjük 

levelezéseinket, képfeltöltéseinket, ugyanonnan kezelhetjük naptárunkat, 

dokumentumainkat, erről a felületről kereshetünk és böngészhetünk térképeken, innen 

blogolhatunk is, és barátainkkal, ismerőseinkkel is ápolhatjuk a kapcsolatot a Google+ 

segítségével.

Ha van az intézményünknek Google profilja (ha nincsen, akkor érdemes létrehozni egyet), 

akkor elkezdhetjük ezt a platformot is használni üzeneteink eljuttatására. Bár alapvetően a 

közösségi oldalakat egyéni felhasználóknak hozták létre, üzleti célú felhasználásra is 

alkalmasak, illetve kommunikációs platformként sem utolsók. Ha szorgalmasan és 

ügyesen használjuk ezt az eszközt, annak hatása lesz a keresőoptimalizálásra is, azaz 

bizonyos kulcsszavakra jobban fogunk szerepelni. És bár sokan vitatják, hogy van-e 

értelme a Google+-nak a Facebook mellett, hiszen a kezdeti sikerek után vitatott, hogy 
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valaha is sikerül-e megközelítenie a Google-nek a Facebookot (a felhasználók 2012-ben 

„csak” 90 milliónyian vannak, míg 845 millió aktív fészbúkozóról beszélhetünk világszerte, 

ebből 438 millió a napi szintű felhasználó)2, érdemes azonban kipróbálni ezt az eszközt is, 

kiegészítendő a Facebook-aktivitásunkat. Mióta a Facebook algoritmusát megváltoztatták, 

egyre kisebb az esély, hogy a rajongóinkhoz eljussanak üzeneteink, érdemes más 

csatornán is próbálkozni. 

A vizsgált időszakban egyik színháznál sem találtunk Google+ aktivitást, csak a Thália 

próbálkozott annak használatával ősztől decemberig — leginkább színházi fényképeket 

osztottak meg —, de úgy tűnik, ezt már nem folytatják, pedig már 500-nál is többen vették 

fel a színházat köreikbe.
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LinkedIn

A LinkedIn nevű üzleti közösségi hálózat 2003-ban indult hódító útjára, Magyarországon 

igazából csak 2011-ben vált ismertté szélesebb körben — ennek ellenére még ma is csak 

körülbelül 200.000 hazai regisztrált felhasználót tudunk felmutatni (a nem sokkal több 

lakossal rendelkező Belgium viszont már 1,1 milliót). A LinkedInt többnyire álláskeresésre, 

kapcsolati tőkék ápolására és netwok-ölésre szokták használni az emberek. Nem igazán a 

színházaknak lett kitalálva, de véleményünk szerint szakmai téren a színházak is tudják 

használni kapcsolatépítésre és a szakmát érintő kérdések megvitatására. Érdemes a 

színházakat regisztrálni, és az alkalmazottakat is megkérni, hogy készítsék el online 

profiljaikat és önéletrajzukat, majd csatlakozzanak olyan nemzetközi szakmai 

csoportokhoz, melyek az ő területüket érintik. Színházi témában is számos csoport 

működik a LinkedIn-en.

Szövegek és prezentációk megosztása az interneten

A SlideShare-t szokás úgy is emlegetni, mint a prezentációk YouTube-ja. A találó elnevezés 

arra utal, hogy egy olyan oldalról van szó, ahol rengeteg feltöltött és megosztott előadást 

találunk, de ugyanígy mi is elhelyezhetjük a sajátunkat.

Ha olyan tartalmunk van, amit szeretnénk sokakhoz eljuttatni, de ugyanakkor szeretnénk 

azt a weben nemcsak csatolmányként publikálni, akkor érdemes valamilyen dokumentum-, 

tartalommegosztó oldalra feltölteni. A Slideshare-hez valamelyest hasonló a Scribd és az 

Issuu is — mindháromról elmondható, hogy a kész feltöltött anyagot be lehet ágyazni 

bármilyen weboldalba, akárcsak egy YouTube-videót.

Ha ennél látványosabb prezentációt szeretnénk készíteni, akkor érdemes kipróbálni a 

Prezi-t, ahogy a Krétakör is tette a honlapján. A magyar start-up már a Szilícium-völgyben 

is rendelkezik irodával, és nemrég komoly nemzetközi tőkebefektetést kapott. A Prezi 

szakít a korábban elterjedt lineáris diavetítésszerű prezentálással, sokkal inkább 

emlékeztet egy agytérkép szerű prezentációs módra, mely forradalmasította az előadások 

módját. A Prezibe beilleszthetők videók, képek — sőt, igazából akkor érdemes használni, ha 
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nem egyszerűen csak egy szöveget szeretnénk megosztani, hanem annál gazdagabb 

tartalmat.

QR-kód

2011-ben megfigyelhető volt, hogy idehaza is elkezdett hódítani a QR-kód, miközben sokak 

szerint nemzetközileg már le is csengett ez a trend. A QR-kód elnevezés a Quick Response 

névből ered, ez egy okostelefon használókat megadott internetes címre irányító 

kétdimenziós vonalkód-rendszer. A QR-kód egy olyan eszköz, amelynek segítségével offline 

kommunikációnkat is ki tudjuk terjeszteni az online térbe. Elég elhelyezni bármilyen 

nyomtatott felületen, és a smartphone-használók telefonjuk segítségével leolvassák a 

kódot, a telefonon pedig máris a beállított linkre jutnak, ahol további információkat 

tudhatnak meg. Manapság ez egy fontos trend, mivel az internetezőkre többé nem szabad 

úgy gondolni, mint akik számítógépük mögött ülve fogyasztják az információkat. Idehaza 

is egyre inkább elterjedtebb az okostelefonok használata (a használatban lévő 

mobiltelefonokból minden 4. smartphone, azaz már 2,5 milliós szám felett tartunk), egyre 

inkább hódítanak a táblagépek (igaz, az áttörés még várat magára). Az sem egy 

elhanyagolható szempont, hogy az adott pillanatban kell valahogy „megfogni” az 

érdeklődőt, a mai információdömpingben egyre kevésbé lehet arra számítani, hogy majd 

otthon megnézi a megadott linken a további részleteket az ember. A QR-kód ebben segít, 

gyakorlatilag egy azonnal megtekinthető URL-t adunk az érdeklődőknek, és kiterjesztést 

biztosítunk a virtuális világba. 

A QR-kód nem csodaeszköz, de okosan használva, megfelelő „körítéssel”, motivációval rá 

lehet venni az embereket a használatukra. Nemzetközileg már számos ügyes példát 

ismerünk, idehaza a Ludwig Múzeum például Moholy-Nagy kiállításához tesztet állított 

össze, a kérdésekre telefon segítségével lehetett válaszolni.

Mobilapplikációk

A mobiltelefonok és a színház kapcsolata általában negatív szövegkörnyezetben szokott 

megjelenni az előadások alatti csörgések miatt, de nem feltétlenül kell, hogy ez így legyen. 
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Ma már a mobiltelefon nem egyszerűen egy hordozható telefon, az okostelefonok inkább 

mobil számítógépek, melyeken nemcsak böngészni lehet az internetet, de alkalmazásokat 

is lehet futtatni rajtuk. Ezek szerepe egyre nagyobb és fontosabb, érdemes úgy gondolni az 

internetezőkre, mint akik nem odahaza vagy számítógép mellett ülve böngésznek, hanem 

egyre inkább telefonon vagy táblagépen. Ezért ha valamelyik színház a közeli jövőben 

honlapfejlesztésbe vágna, érdemes ezt eleve úgy megcsinálnia, hogy mobileszközökre is 

optimalizálva legyen az oldaluk.

A következő néhány évben 

idehaza is egyre elterjedtebb lesz 

a mobiltelefonokon internetezés 

é s a m o b i l a l k a l m a z á s o k 

használata, jelenleg ez az egyik 

legmeghatározóbb trend a webes 

világban. Ezek ma még nem 

feltétlenül olcsó befektetések, de 

már sokan fejlesztenek natív 

alkalmazásokat a legnépszerűbb 

mobilplatformokra (Android, 

iOS), színházaknál ilyeneket még 

nem találjuk idehaza, de néhány éven belül számíthatunk arra, hogy nagyobb intézmények 

lefejlesztessék saját alkalmazásukat smartphone-okra és tabletekre. Külföldön már 

találunk ilyeneket, az amerikai Columbia Theater saját mobilalkalmazást fejlesztett — és a 

QR-kódot is használják —, a Broadway színházainak pedig szintén saját mobilalkalmazásai 

vannak, többet is találni, ilyen az iBroadway, az IBDB (Internet Broadway Database), a 

Broadway and Theater — Theatermania.com, hogy csak néhányat említsünk. De a 

Broadway jegyárusító helyeinek is van már önálló mobil applikációjuk, aminek segítségével 

már a telefonról meg lehet rendelni egy jegyet, ráadásul komoly kedvezményekkel.

90

http://columbiatheatre.com/2012/01/columbia-theatre-app-for-smartphones/
http://columbiatheatre.com/2012/01/columbia-theatre-app-for-smartphones/
http://itunes.apple.com/us/app/ibroadway/id349362702?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/ibroadway/id349362702?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/ibdb/id488172806?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/ibdb/id488172806?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/broadway-theater-theatermania.com/id335992424?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/broadway-theater-theatermania.com/id335992424?mt=8
http://www.mobilecommercedaily.com/2010/08/10/broadway-tickets-app-targets-theater-fans-with-discounts
http://www.mobilecommercedaily.com/2010/08/10/broadway-tickets-app-targets-theater-fans-with-discounts


Jogi kitekintés

Korábban már említettük a Creative Commons licencet, mint a szerzői jogi szabályozás egy 

formáját. Ez egy mű mellé rendelhető jognyilatkozat, amiben a szerző meghatározza, kik és 

hogyan használhatják fel azt, milyen kötelezettségek mellett. Ez egy jogilag kötelező 

érvényű szerződésnek számít a mű alkotója, illetve a mű felhasználói között, és 

Magyarországon jogrendjébe is integrálták, így nálunk is érvényben van a CC.

A klasszikus szerzői jogi védelemhez képest a Creative Commons jóval egyszerűbb és a jogi 

kérdésekben kevésbé járatosak számára is világos segítséget ad a szerzőknek arra, hogy a 

művük terjesztését és feldolgozását szabályozzák, miközben szerzői jogaikat megtartják. 

Így egyszerűen meghatározható, hogy például egy webre kitett tartalmat mások hogyan 

használhatnak fel. A Creative Commons összhangban van a szerzői joggal, annak keretein 

belül működik: CC licenc alatt nem lehet közzétenni olyan műveket, melyek szerzői jogilag 

védettek, és az sem működik, hogy a szerzői jog által nem védett alkotásokat (ötleteket, 

tényeket, híreket) CC licenccel védjünk le. Egy CC licenc alatt közzétett mű licencét utólag 

nem lehet megváltoztatni.

Négyféle korlátozás létezik, mely a hivatkozásra, a mű kereskedelmi célú felhasználására, a 

mű megváltoztatására és annak terjesztésére vonatkozik.

Emellett az alábbi jogokat lehet a CC segítségével biztosítani, illetve megtiltani. 
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Ezeknek a korlátozásoknak a permutációiból születtek meg a Creative Commons licencek, 

jelenleg a 3.0-s verzió van érvényben. A legszabadabb, korlátozásmentes licenc (CC0) 

alapján lehet egy művet közkinccsé tenni, ilyenkor a szerzőre nem kell hivatkozni, 

szabadon változtatható a mű, és a felhasználás módjában sincsen semmilyen korlátozás, 

akár kereskedelmi céllal el is lehet azt adni. A legszigorúbb licenc (CC_BY-NC-ND-3.0) 

szerint a mű sehogyan nem módosítható és kereskedelmi céllal sem használható fel.

Jelenleg az alábbi CC licencek vannak érvényben:

(Mindhárom ábra a Creative Commons magyar nyelvű Wikipedia oldaláról származik.)

Akár YouTube-videóinkhoz is rendelhetünk CC licenceket, melyeket a publikáláskor külön is 

beállíthatunk.

Számos egyéb jogi kérdést is felvetnek a tanulmányban megfogalmazott témakörök, ezért 

megkértük a DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi Iroda munkatársait, hogy jogi 

szempontból is helyezzék kontextusba a vizsgálatot. A következő részben Kozma Zoltán és 

92

http://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons%23Creative_Commons-licencek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons%23Creative_Commons-licencek
http://www.youtube.com/t/creative_commons
http://www.youtube.com/t/creative_commons
http://www.dlapiper.com/hungary/
http://www.dlapiper.com/hungary/


Losonci András jogászok írják le, milyen jogi kérdéseket érinthetnek online kommunikációs 

tevékenységeink.

A DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi Iroda jogi iránymutatója

Általánosságban elmondható, hogy a Next Wave Europe által készített 

tanulmányban bemutatott online lehetőségek jóval a jogi szabályozás 

előtt járnak. Az elektronikus világ kihívásaira ugyan több vonatkozásban 

született már jogi válasz (így például az elektronikus kereskedelem területén), azonban 

számos egyéb kérdésben a jogalkalmazó – elsősorban a bíróságok – feladata lesz, hogy a 

digitális környezet kihívásainak viszonylatában értelmezze azon jogszabályokat, amelyek 

alapvetően a hagyományos jogviszonyok rendezésére születtek. A legtöbb digitális, online 

tartalommal kapcsolatosan felvetődő problémára azonban itthon, és sokszor még 

külföldön sem született bírósági válasz, így online környezetben a jogszabályok 

értelmezése még meglehetősen rugalmas.

Több jogi kérdés is felmerülhet akkor, amikor egy színház úgy dönt, online jelenlétével 

szeretné népszerűsíteni tevékenységét. Ezt erősíti meg a DLA Piper nemzetközi ügyvédi 

iroda által „Shifting Landscapes – The Online Challenge to Traditional Business Models” 

címen kiadott tanulmánya is, amely kiterjedt, több száz társaság megkérdezésével végzett 

kutatás eredményeképpen, jelen tanulmánnyal összhangban szintén megállapította, hogy 

már nemcsak a fogyasztók használják ki maradéktalanul az új médiát, hanem a piaci 

szereplők is meghatározó százalékban vannak jelen a közösségi portálokon. Bár a 

közösségi oldalak, internet cégek általi használata valóban számos előnyt hordoz (így pl. az 

új közönséghez való hozzáférés, az online marketing, a fogyasztói élmények és a fogyasztói 

aktivitás fokozása stb.), azonban a cégek kihívásokkal is szembesülnek, mikor erre az útra 

lépnek. Ahogy a Next Wave Europe tanulmánya is rámutat az ilyen tevékenység a 

fogyasztói csoportok mélyebb ismeretét igényli, és rengeteg munkát a cégek részéről 

ebben a tekintetben. Az online jelenléttel kapcsolatosan elkövetett esetleges jogsértések és 

az ezek elleni védekezés még szintén meglehetősen ismeretlenek e szereplők számára.

Az alábbiakban röviden kitérünk azokra a jogi kérdésekre, amelyek külön figyelmet 

érdemelnek a Next Wave Europe tanulmányának vonatkozásában. Az itt vázolt felvetések 
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tájékoztató jellegűek, nem minősülnek a Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Iroda által 

adott jogi tanácsadásnak. 

Szerzői jogi kérdések

A Youtube-ra és más videómegosztó portálokra történő feltöltések során felmerül a 

kérdés, hogy az adott feltöltő egyáltalán jogosult-e az adott tartalom feltöltésére, avagy 

sem. Ez különösen indokolt kérdés lehet a színházak számára, amelyek előadások, illetve 

azok részletének feltöltésével igyekezhetnek népszerűsíteni tevékenységüket. Jogi 

szempontból nincs annak jelentősége, hogy az előadás egészét, vagy annak csak egy 

részletét, pusztán promóciós célból tölti-e fel a színház.

E vonatkozásban a szerzői jogról szóló törvény („Szjt.”) rendelkezései az irányadóak. Az Szjt. 

alapján ugyanis az előadóművészek hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az előadásukat 

rögzítsék, többszörözzék, terjesszék stb. Ha tehát egy színész pl. a színházzal kötött 

megbízási szerződés alapján vesz részt az előadásban, e szerződésben rendelkezni célszerű 

erről a hozzájárulásról is. Más lehet a helyzet akkor, ha a színész munkaviszonyban áll az 

adott színházzal, ekkor ugyanis a színháznak adott esetben lehetősége van arra, hogy 

külön rendelkezés nélkül is rögzítse az előadást, és rendelkezzen annak felhasználásáról, 

azonban a bizonytalanságok elkerülése végett ilyen esetben is célszerű a 

munkaszerződésben rögzíteni ennek lehetőségét. 

Főszabály szerint, ha a színház rögzített előadásokat az interneten is közzé kíván tenni 

(akár máshonnan származó felvételeket is), azaz pl. megosztó portálokra kívánja feltölteni, 

az előadóművész erre vonatkozó hozzájárulását az előadóművészek ún. közös jogkezelését 

végző szervezet (Előadóművészi Jogvédő Iroda) adja meg, és e szervezet jogosult a 

vonatkozó jogdíj beszedésére is. Az előadóművésztől ugyanis közvetlenül nem szerezhető 

be hozzájárulás az internetes felhasználásokra.

Fontos megjegyezni, hogy a jogszerűen feltöltött videó felhasználását a feltöltő a 

megosztó portál beállításaival testre szabhatja. Így pl. az ún. beágyazás letiltásával 

megakadályozható, hogy a videó a portálon kívül más weboldalakon is megjelenjen, illetve 

ez kifejezi a feltöltő szándékát a felhasználás korlátozására. Amennyiben ennek ellenére 

megjelenítésre kerül más oldalakon a videó, ez jogsértésnek minősülhet.
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A jogszabályok nem adnak egyértelmű választ arra, hogy amennyiben más szerzői jogi 

jogosultak tartalmára mutató ún. hiperlink kerül elhelyezésre egy weboldalon a jogosult 

engedélye nélkül, a linket elhelyező jogsértést követ-e el. Bírósági gyakorlat híján 

valószínűsíthetően az az álláspont tartható elfogadhatónak, amely a link elhelyezését nem 

minősíti szerzői jogi értelemben vett felhasználásnak, hanem csak utalásnak (ezt az elvet 

követte pl. egy német bírósági döntés is). Ugyanakkor a jogsértő tartalomra mutató link 

elhelyezése, egyedi esetben, minősülhet jogsértő tevékenységnek is, éppen ezért a link 

elhelyezésekor meg kell győződni arról, milyen oldalra kívánjuk irányítani a felhasználókat.

Védjegyjogi kérdések

A védjegyekkel kapcsolatos kérdések különösen a keresőszolgáltatások, a weboldal 

optimalizálása (SEO) során merülhetnek fel, különösen két esetben:

Ahogy a tanulmány említi, pl. a Google-nél lehetőség van ún. AdWords szolgáltatás 

igénybevételére is. A szolgáltatással bizonyos kulcsszavak vehetők, amely kulcsszavakra 

történő keresés esetén az oldal a találatok tetején, szponzorált linkként kerül elhelyezésre. 

Szinte bármilyen kulcsszó megvehető a szolgáltatás keretében, így akár a konkurensek 

cégneve, vagy bejegyzett védjegyek is. Fontos megjegyezni, hogy a szolgáltató nem 

vizsgálja azt, hogy az ügyfele jogosult-e az adott kulcsszó megvételére, illetve hogy a 

kulcsszó eladása sérti-e harmadik személyek jogát. Nemrégiben az Európai Unió Bírósága 

több ítéletében is úgy foglalt állást, hogy a keresőszolgáltató nem felel az esetlegesen 

jogszerűtlenül igénybe vett kulcsszavakért, azonban az ügyfele már jogsértést követhet el 

ezzel (ld. C-236/08-C-238/08., C-323/09 és C-324/09. sz. ügyek). Tehát amennyiben 

kulcsszavakkal kívánunk hirdetni, fontos leellenőrizni, hogy a kívánt kulcsszó nem 

bejegyzett védjegy-e. Erre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján van 

lehetőség.

A SEO vonatkozásában az ún. meta tagok elhelyezése vethet fel védjegyjogi problémákat. A 

meta tagok a weboldal „forrásában” elhelyezett olyan információk, amelyek az oldal 

látogatói számára nem láthatók, és amelyek segítik a weboldal optimalizálását a 

keresőmotorok számára. Nem kizárt, hogy valaki más által bejegyzett védjegyeket helyez el 

meta tagként, így akár a konkurensre rákeresve is az ő oldala kerülhet előkelő pozícióra a 

találati listán. Egyelőre nincs hazai vagy Európai Uniós joggyakorlat arra nézve, hogy az 
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ilyen elhelyezés is a védjegy jogellenes felhasználásának, azaz védjegybitorlásnak minősül-

e. A vonatkozó jogszabály (1997. évi XI. törvény) alapján nem kizárt, hogy ez értelmezhető 

jogsértő tevékenységnek, így javasolt a fent említett ellenőrzést ilyen esetben is elvégezni.

Hírlevelek kérdése

Hírlevelek küldése esetén meg kell győződni arról, hogy a hírlevél elküldésének törvényi 

feltételei fennállnak-e, hogy a levél ne minősüljön ún. kéretlen elektronikus hirdetésnek, 

mert az hatósági eljárás megindítását eredményezheti a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság (NMHH) részéről.

Elektronikus hirdetés kizárólag a címzett természetes személy (tehát a jogi személyek és a 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nem tartoznak e rendelkezés 

hatálya alá) előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető. További 

követelmény, hogy a hirdető – jelen esetben a színház — adjon egyértelmű tájékoztatást a 

hirdetés hirdetésjellegéről, a feladó személyéről, az esetleges különleges ajánlat efféle 

jellegéről és pontos részleteiről, továbbá a hirdetés jellegétől függően pl. a részvételi 

feltételekről is. 

Az előzetes hozzájárulás bármilyen módon beszerezhető, kivéve az elektronikus 

kommunikációs eszközöket (pl. SMS, e-mail), mert az így elküldött hozzájárulást kérő 

küldemények már önmagukban is kéretlen elektronikus hirdetésnek minősülnek. A 

hozzájárulásnak tartalmaznia kell az adott személy nevét, illetve azon személyes adatainak 

körét, amelyek hirdető általi kezeléséhez hozzájárul (pl. e-mail cím, amelyre a hírlevél 

érkezik). A hozzájárulás csak önként, megfelelő tájékoztatás mellett adható meg, ennek 

tényét is fel kell tüntetni a hozzájárulásban. Nem helyettesíti a hozzájárulást, ha az adott 

személy adatai nyilvánosan is hozzáférhetőek.

A hírlevelekben továbbá biztosítani kell a lehetőséget a leiratkozásra is. Amennyiben a 

címzett él ezzel, további hírlevelek számára nem küldhetők. 

A fentieket nem érinti a természetes személy azon joga, hogy kezelt személyes adatai 

köréről tájékoztatást kérjen, azok helyesbítését vagy zárolását kérje, továbbá, hogy 

személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintett 

nyilatkozatától eltérő adatkezelés jogellenesnek minősül, az ilyen adatkezelés a Nemzeti 
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Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal, továbbá bíróság eljárását is maga után 

vonhatja.

A fentiekben röviden áttekintett területeken túl számos egyéb jogi kérdés merülhet fel az 

online jelenléttel kapcsolatban – így pl. az internetes jelenlét, az internetes hirdetések 

reklámjogi vonatkozásai, fogyasztóvédelem, az értesítés eltávolítási eljárás szerzői jogi 

jogsértések esetén stb. Általánosan elmondható azonban, hogy online környezetben 

sokszor nehéz előre számolni az esetleges jogsértésekkel, illetve sokszor a jogsértés 

nagyon egyszerűen — akár egy gombnyomással is — elkövethető, így fokozott óvatosság 

ajánlott ebben a tekintetben minden felhasználó részéről.
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Befejezés

Kommunikációt folytatni valakivel folyamatos munka, ami türelmet és előretekintést 

igényel. Egy folyamatról van szó, melynek eredményei, sikerei nem feltétlenül azonnal 

jelentkeznek. Nem szabad elkeseredni, ha nem jönnek az eredmények elsőre, érdemes 

megnézni, hogyan csinálják mások, illetve figyelni kell arra is, mely tartalmaink inkább 

sikeresek és melyek kevésbé. Ez utóbbihoz pedig fontos, hogy valamennyire konyítsunk a 

webanalitikához is. Könnyen el lehet sajátítani az alapokat, és szükséges is, mivel fontos 

információkhoz jutunk ezáltal. 

A weben szinte minden mérhető és mérni is kell, ha például tudni szeretnénk

• honnan érkeznek látogatók a honlapunkra, egyáltalán hol hivatkoznak ránk;

• mit csinálnak a látogatók a honlapunkon, honnan hová mennek;

• mennyi időt töltenek az emberek az oldalunkon és milyen gyakran látogatnak el oda;

• új vagy régi látogatók járnak az oldalon;

• hol veszítjük el őket, hol lépnek ki az oldalunkról;

• milyen utat járnak be a látogatók az oldalon;

• milyen eszközökön keresztül nézik a honlapot;

• mely tartalmak a népszerűek;

• online jegyvásárlás esetén hogyan valósul meg a konverzió.

Ezek mind megtudhatók, ha egy jó webanalitikai eszközt telepítünk az oldalunkra és 

rendszeresen elemezzük az adatokat. A Google Analytics a legelterjedtebb ilyen 

webanalitikai eszköz, melyet ingyenesen lehet telepíteni, az adatokról pedig rendszeres 

riportok is készíthetők, mindehhez csupán 1-2 gombnyomásra van szükség. Fontos, hogy a 

webanalitikából származó tapasztalatokat időről időre gondoljuk végig, és változtassunk 

az oldalon, ha szükségesnek érezzük.

98

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/


Ugyancsak érdemes a Facebook Insights nevű eszközt is használni, ha információkra 

vagyunk kíváncsiak a Facebookon végzett kommunikációs aktivitásainkról. Fontos tudni, 

hogy kik a látogatóink — a Facebookon egész pontos demográfiai jellemzőket is 

megtudhatunk az oldal rajongóiról, más szempontból viszont kevesebbet ad, mint a 

Google Analytics —, de még fontosabb azt látni, hogy mely posztjaink sikeresek vagy épp 

azt, hogy hány emberhez jutott el az üzenetünk.

Léteznek egyéb szoftverek, melyek segítségével monitorozni lehet a közösségi médiában 

való megjelenéseinket — gyakran nem is tudunk róla, hogy hol említenek meg minket — 
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vagy éppen azt, kik azok a véleményvezérek az interneten, akik rólunk beszélnek. Ezek a 

szoftverek — a legismertebb idehaza a Brandmonitor, nemzetközileg pedig a Radian6 — 

azonban nem ingyenesek, és valószínűleg nem térül meg a színházaknak.

Közhelynek hangzik, de egy dolog állandó a közösségi média világában: ez pedig a változás 

— különösen igaz ez a Facebookra. Ami ma érvényes, fél év múlva már lehet, hogy nem az. 

Hétről hétre, hónapról hónapra változnak a trendek, eszközök, szabályok, és ezekkel 

érdemes tisztában lenni. Tudjuk, hogy ez a tanulmány is frissítésre szorul pár hónapon 

belül, mert a statisztikák folyamatosan változnak, az eszközöket folyamatosan fejlesztik, 

alakítják át, de a főbb tanulságok nem avulnak el. Véleményünk szerint a legfőbb tanulság 

pedig az, hogy csak úgy érdemes közösségimédia-aktivitást folytatni, ha komolyan 

vesszük, és nem egyszeri és látszat sikereket akarunk elérni, hanem valódi kapcsolatot 

alakítunk ki a közönségünkkel. Ennek alapja pedig a folyamatos párbeszéd, a 

felhasználóbarát és érdekes tartalomfejlesztés — ezt nem lehet megúszni.
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Néhány hasznos forrás a közösségi média jobb megértéséhez

Angolul:

• About Foursquare

• All Facebook

• Arts Professional

• Guardian Theatre blog

• Inside Facebook

• Mashable

• Official Google blog

• Read Write Web

• SEOmoz blog

• Social Media Examiner

• Socialbakers

• The Next Web

Magyarul:

• Be Social

• Mediablog

• Next Wave blog

• Social Times

• Webisztán

101

http://aboutfoursquare.com/
http://aboutfoursquare.com/
http://http://www.allfacebook.com/
http://http://www.allfacebook.com/
http://www.artsprofessional.co.uk/
http://www.artsprofessional.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog
http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog
http://www.insidefacebook.com/
http://www.insidefacebook.com/
http://mashable.com
http://mashable.com
http://googleblog.blogspot.com/
http://googleblog.blogspot.com/
http://www.readwriteweb.com/
http://www.readwriteweb.com/
http://www.seomoz.org/blog
http://www.seomoz.org/blog
http://www.socialmediaexaminer.com/
http://www.socialmediaexaminer.com/
http://www.socialbakers.com/how-to/
http://www.socialbakers.com/how-to/
http://thenextweb.com/
http://thenextweb.com/
http://besocial.hu
http://besocial.hu
http://www.mediapiac.com/blogzona/mediablog/
http://www.mediapiac.com/blogzona/mediablog/
http://nextwave.hu/blog
http://nextwave.hu/blog
http://socialtimes.hu
http://socialtimes.hu
http://webisztan.blog.hu/
http://webisztan.blog.hu/

