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Kifejezetten a hasznos és többször olvasandó könyvek közé sorolom. Érezni az íróján, hogy nem csak
megfelelő forrásokat válogatott össze, hanem komoly szakmai tapasztalattal is rendelkezik. Az
elméletet nagyon érthető és érdekes módon társítja a gyakorlattal, példákkal, kalkulációkkal. Azt
gondolom, hogy weboldal tulajdonos és fejlesztő oldalról is mindenki számára hasznos ez a tudás
anyag.
— Bakos Ádám
kompaktdesign.hu



Bárcsak 3 évvel ezelőtt olvastam volna el ezt a könyvet, amikor a weboldalamat készíttettem. Több
millió forintot megspórolhattam volna, ha a benne található irányelveket követem. Arról nem is
beszélve, hol tarthatnék már most az oldallal…
— Lengyel Éva
microker.hu



Ervin elképesztő részletességgel vezeti végig az olvasót egy weboldal tervezési folyamatán, különös
figyelemet szentelve a profit- és marketingorientált gondolkodásmódra. A szükséges technikai
ismeretek alapos és mindenre kiterjedő, de nem terhelő magyarázata hatalmas segítséget nyújt a
folyamatok megtervezéséhez, valamint a weboldalt ténylegesen elkészítő kivitelezők ellenőrzéséhez is.
Szerintem ez a könyv rendszerezett esszenciája annak a sok éves tapasztalatnak, amelyre Ervin
hatalmas tudása és felkészültsége alapul. Hálás vagyok, hogy előolvasóként már az első pillanatoktól
felhasználhattam a benne lévő tudásanyagot.
A könyvet minden, weboldallal rendelkező vagy weboldalt indítani készülő vállalkozó számára
kötelezővé tenném!
— Radulovic Attila
www.radu.hu



Szerintem baromi jó könyv. Én fejlesztőként ebbe a témakörbe még nem igazán mártottam bele
magam korábban - ettől függetlenül bátran tudom ajánlani a programozótársaimnak is.
A könyved rálátást ad számunkra, hogyan tudjuk a webfejlesztést kicsit a megrendelő és a
végfelhasználó szemüvegén keresztül látni. Szuper ahogy végigviszed a tervezési folyamatot benne!
— Putóczky Ákos
www.flowacademy.hu
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Pont a legjobbkor vehettem kézbe ezt a könyvet. Akkor, amikor már kezdtem feladni a reményt, hogy
a vállalkozásom számára igazán ütős honlapot hozhatnék létre a megadott keretből. Ez a könyv
visszaadta a hitem, hogy laikusként én is képes vagyok egy olyan weboldalt létrehozatni, ami
jövedelmező és a megálmodott formában képviseli a vállalkozásom értékeit.
Nagyon hálás vagyok. Ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, akinek könnyen érthető, professzionális
segítségre van szüksége a tökéletes weblap elkészítéséhez.
— Walas Eleonóra
charismacentrum.hu
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Előszó
Miért íródott ez a könyv?
 Pár száz dollár befektetése egy jó terv elkészítésébe több ezer dollárt
spórolhat meg a kivitelezés közben és tízezreket javíthat az
eredményességen.
Kedves Olvasó,
Mivel éppen ezt a könyvet nyitottad ki, feltételezem, hogy egy honlapkészítési projekt elején állsz.
Esetleg szabadúszóként vagy egy ügynökség tagjaként rendszeresen honlapokat készítesz ügyfelek
számára. De az is lehet, hogy saját magad szeretnéd összerakni a weboldalaidat, és nem szeretnéd a
véletlenre bízni a sikerét.
Jó hírem van. Ebben a könyvben pontról-pontra végigvesszük azokat a lépéseket, amelyek egy sikeres
weboldal megtervezéséhez szükségesek. Ezeket, ha lelkiismeretesen végigcsinálod, akkor megúszhatsz
egy sor olyan amatőr hibát, amelyek másoknak százezrekbe vagy akár milliókba is kerülhetnek.
Már most szólok, hogy ha kipróbáltad ezt a módszert, és úgy látod, hogy nem működik, akkor
nyugodtan kérd vissza a könyv árát. Szándékosan 3 hónapos pénzvisszafizetési garanciát adok rá,
hiszen ennyi időre szükséged lehet, hogy mindent, ami benne van, megvalósíts.
Én magam rengeteg webes projektet végigcsináltam már. Nem számoltam, de a szám valahol 300 körül
lehet1. Sok ügyféllel dolgoztam, akik mind hozzáállásban, mint technológiai és marketing tudásban
különbözőek voltak.
Egy idő után egy érdekes jelenséget vettem észre. Mivel kíváncsi természet vagyok, olykor ránézek a
régi ügyfeleim honlapjaira, ki milyen eredményeket ér el velük. Azt vettem észre, hogy alapvetően két
dolog tud egy honlapot igazán sikeressé tenni:
1. A tulajdonosa kitartó abban, amit csinál
2. és nagyon jól tud brief-et2 írni.
Ez a könyv az utóbbi pontról szól. Arról, hogyan készíts bombabiztos tervet a honlapodnak. Olyat,
amely egyrészt a kivitelezési költségeidet segít lecsökkenteni úgy, hogy minimalizálod a fejlesztési
zsákutcák számát. Másrészt pedig a bevételeidet jelentősen megnövelheted általa, hiszen egy olyan
forgatókönyv alapján tud a honlapod felépülni, amelynek kristálytiszta célja van.

1
2

2019 eleji adat.
Brief: projektleírás, gyakorlatilag annak a meghatározása, hogy mit is várunk el a projekttől és a projekt
keretében létrejövő terméktől. Lásd bővebben a Szótár mellékletben.
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Azért írtam ezt a könyvet, mert szeretném, ha a Te weboldalad lenne a következő sikersztori.
Szeretném, hogy a könyvben található módszerek hatására az egész projekted simán menjen: a
kivitelezők imádjanak veled dolgozni, és ne győzd kiszolgálni az ügyfeleidet, mert annyian jönnek a
honlapodon keresztül.
Ezt nem puszta önzetlenségből mondom. Hiszen ha hozzátettem valamit az üzleted sikeréhez, akkor az
az én renomémat is növeli. A célom az, hogy mindketten nyerjünk ebben a projektben. Benne vagy?

Mit ad ez a könyv neked?
•
•

•

Pontos módszertant, amely segítségével képben leszel a leghatékonyabb honlaptervezési
eszközökkel, legjobb módszerekkel kapcsolatban
Megtanulsz olyan weboldaltervet készíteni, amit a fejlesztők, designerek és marketingesek
imádni fognak. Így a legjobbak szívesebben fognak veled dolgozni.
◦ Motiváltabbak lesznek, könnyebben fognak „beleszeretni” a projektedbe
◦ Könnyebben adnak kedvezményt, hiszen nem nekik kellett harapófogóval kihúzni belőled,
mit akarsz, így időt spórolnak.
◦ Nem csak ügyfélként, hanem partnerként tekintenek rád. Azaz hosszú távban fognak
gondolkodni veled kapcsolatban, hiszen egy ilyen alapos emberrel jó együtt dolgozni.
◦ Egy jól felépített terv esetén látják ők is pontosan, mit akarsz, így nagyobb eséllyel tudnak
majd ők is hasznos ötleteket hozzáadni a projektedhez.
◦ Ha pedig magad is kivitelező vagy, akkor a tervezni tudás egy hatalmas pluszt ad a kezedbe
a konkurenciáddal szemben. Olyan pluszt, amely feljogosít arra is, hogy akár drágább áron
dolgozz.
Magabiztosságot: pontosan tudni fogod, mi a honlapod célja, ezt hogyan tudod majd elérni és
hogyan tudod majd mérni, hogy jó irányba haladsz-e. Kevesebb lesz a menet közbeni vacillálás
a honlap elkészülése során.
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Ki vagyok én és miért hallgass rám?
Bár a legelső honlapomat még valamikor 2001 környékén készítettem egy
középiskolai foglalkozás keretein belül, professzionálisan 2010-től kezdtem
online projektekkel – leginkább online marketing, SEO és webfejlesztés terén –
foglalkozni. 2013-ig szabadúszóként dolgoztam, majd 2013-2016 között az
egyik legjobb londoni webdesign ügynökség, a Wholegrain Digital technikai
menedzsereként.
Ez kb. azt jelentette, hogy én voltam az az ember az ügynökségben, aki
megértette, mit akar az ügyfél, és ezt az igényt – egy megvalósíthatósági
vizsgálat után – lefordítottam a fejlesztők nyelvére. Szerencsésnek mondhatom
magam, hiszen ebben az időszakban olyan ügyfelekkel dolgozhattam együtt, mint a Marks&Spencer,
Jamie Oliver, a Totaljobs vagy a Lenovo.
Ebben az időben tanultam meg, hogy magasabb szinten, nagyobb vállalatoknál a sikeres projektek
elengedhetetlen kelléke a kommunikáció. E kommunikációnak pedig igen hatékony eleme a vizualizálás
– amikor felvázoljuk a másik félnek grafikus eszközökkel is, hogy mit is akarunk pontosan.
Ezután 2017-ben bekerültem a Codeable.io fejlesztői közösségébe, amely a szabadúszó WordPress
szakértők legjobb 2%-át gyűjti össze a világ minden tájáról, és összeköti őket a valóban minőségi
munkát igénylő ügyféljelöltekkel. Igazából ezen a portálon keresztül dolgozva ért meg bennem a
gondolat, hogy elkészítsem e könyvet.
A Codeable-re ugyanis naponta akár 30-1003 új projekt is felkerül. Van, akinek mindössze annyi a
gondja, hogy az egyik oldalán az egyik elem kicsit elcsúszik és azt szeretné a helyére tenni. De van, aki
egy komplett portált akar felépíttetni WordPress alapokon, és ehhez keres hosszú távú fejlesztő
partnert.
2017 márciusa óta, amióta tagja vagyok ennek a közösségnek, gyakorlatilag több ezer brief-et láttam a
portálon. Ezek közül voltak jól és rosszul megírtak, de alapjaiban véve a projektleírások 90%-a
minőségben jóval elmaradt azoktól, amelyeket a Wholegrain Digital-nál a nagyvállalati ügyfelektől
megszokhattam.
Ez nem az ügyfelek hibája. Hiszen pl. egy akkora cégnek, mint a Marks&Spencer külön marketing
részlege van, akiknek többek között az is a feladataik közé tartozik, hogy a weboldalaikat megtervezzék.
Az ott dolgozó munkatársak gyakran felsőoktatási intézményekben vagy tanfolyamokon tanulták a
brief-írás módszertanát mielőtt a céghez kerültek.
Egy kisvállalkozásnál viszont, ahol a vállalkozó saját maga egyben a marketing, pénzügyi, stratégiai, stb.
vezető is, nem várható el, hogy értsen alapból egy jó weboldalterv elkészítéséhez. Márpedig ez a tudás
ma – amikor egy ügyes online stratégiával akár egy sokkal nagyobb, hosszabb múlttal rendelkező céget
is meg lehet előzni a versenyben – rendkívül fontossá vált a vállalkozók számára.
Lássuk hát, hogyan tudsz Te is megtervezni egy sikeres honlapot!

3

Legalábbis 2019-ben ez az átlag.
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I. RÉSZ
ALAPOK

1. fejezet

MIÉRT FONTOS, HOGY
MEGTERVEZD A HONLAPOD?

Képzeld el, hogy építesz egy házat. Megveszed hozzá a téglákat, a cementet, a fát, nyílászárókat,
csöveket, cserepeket, minden mást, ami kell, majd kiadod a parancsot az építő brigádnak: itt van
minden, építsétek fel!
Amit ekkor várhatsz, az kb. az lesz, hogy elkezdik vakarászni a fejüket: „OK, de mégis hogyan álljanak a
falak, milyen szobákat alakítsunk ki? Egyáltalán, milyen alakú legyen az alap?”
Ha esetleg tapasztaltabbak a mesterek, össze tudnak hozni valami házfélét, olyat, amilyet már csináltak
valaha. De ez nem biztos, hogy a Te igényeidre lesz szabva. Még az is megeshet, hogy valamely része
nem lesz szabályos, ami miatt a hatóságokkal később végeláthatatlan hercehurca fog rád várni.
Amivel sok fejfájást megspórolhatsz magadnak, az a tervezés. Egyrészt egy tervezőmérnök odafigyel
arra, hogy a házad:
•
•

a hatályos jogszabályoknak megfeleljen
ne dőljön össze, statikailag rendben legyen

•
•

a Te életviteledre, igényeidre legyen szabva
logikusan legyen megtervezve, hogy könnyebbé tegye a mindennapi életet (pl. legyen elég víz- és
áramkiállás, legyen minden helyiség könnyen hozzáférhető, stb.)
a telked adottságaihoz illeszkedjen.

•

A tervező munkája látszólag nem ad neked azonnal látható eredményeket, csupán néhány papírt meg
fájlt a tervekkel. Mégis, ha ezt a lépést nem teszed meg, akkor nagy valószínűséggel milliókat fogsz
feleslegesen költeni egy olyan házra, amely egyáltalán nem biztos, hogy hasznos lesz számodra (és
szabályos a hatóságok számára).
Ráadásul, képzeld el, milyen lesz akár évtizedeket leélni egy olyan helyen, ahol több apróság is idegesít
Téged bizonyos tervezési hibák miatt…

A sikeres honlap elkészítésének lépései
Nem véletlenül hívják a honlapkészítést honlapépítésnek (Site Building) is. A folyamatok nagyon
hasonlóak, mint egy építkezésnél. Csak itt a keretet nem a telek adja, hanem a rendelkezésre álló pénz
és idő.
Ennek ellenére számtalan esetben találkozom azzal a jelenséggel, hogy cégvezetők úgy építtetnek
honlapot, hogy a tervezés részét teljesen kihagyják. Vagy csupán egy nagyon vázlatos „tervet” készítenek,
amelynek a célja csupán az, hogy a honlap létrejöjjön, és nem az, hogy eredményeket hozzon – azaz
például pénzt termeljen a számukra.
Ez sokszor nem a cégvezető hibája. Ő csinálja a dolgát a saját bizniszében, és hallott róla, hogy az
internet segítségével egyesek milyen nagy sikereket értek már el. Gondolja, hogy ebből ő sem
maradhat ki, ezért beírja a Google-be, hogy „honlap készítés”. Ezután kiválasztja azt a szakembert / céget,
akik véleménye szerint a legjobb ár/érték arányban dolgoznak.
A baj ott van, hogy magának a konkrét megvalósításnak az utolsó előtti lépésnek kellene lennie egy
hosszabb folyamatban, amennyiben sikeres oldalt szeretnénk építeni.
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Ez a folyamat 4 lépésben összefoglalható:
I.
II.
III.
IV.

Felfedezés. Találd meg a honlapod igazi célját és tedd ezt az egész projekt középpontjává.
Tervezés. Tervezd meg, hogy ezt a célt hogyan fogja a honlapod a leghatékonyabban elérni.
Megvalósítás. Maga a design és a programozás / fejlesztés folyamata.
Optimalizálás. A folyamatok finomhangolása a minél jobb eredmények elérése érdekében.

Ha végig haladsz a Felfedezés » Tervezés » Megvalósítás » Optimalizálás folyamatán, akkor a honlapod –
akárcsak egy jól megtervezett és jól felépített ház:
•
•
•
•
•
•

könnyen használható megoldásokat fog alkalmazni,
a látogatóid számára egyértelmű és vonzó lesz,
azt a reakciót váltja ki belőlük, amely a Te üzleti céljaidat a legjobban szolgálja,
könnyen bővíthető lesz,
az eredményeid mérhetőek lesznek, így könnyen meg tudod majd állapítani, hogy egy-egy
fejlesztés hasznos volt-e vagy sem,
emellett szép és esztétikus is lesz.

Ebben a könyvben a Felfedezés és Tervezés lépéseit vesézzük ki részletesen, illetve az utolsó részben a
Megvalósításhoz is adok Neked tanácsokat. Az Optimalizálás viszont már önmagában egy akkora téma,
hogy akár egy külön könyvet is megtölthetne 4.

Terminológia
Mielőtt ténylegesen belecsapnánk a lecsóba, hadd térjek ki néhány szó erejéig a könyv által használt
terminológiára, a benne használt szakszavakra. Bár igyekeztem mindenhol könnyen érthetően
fogalmazni, a weboldalkészítés mégsem az a szakma, ahol megúszhatjuk az olvasást bizonyos
szakszavak használata nélkül.
A könyvben a következő módszerekkel igyekeztem ilyen téren könnyebbé tenni az olvasó életét:
•

Ahol úgy éreztem, szükséges, lábjegyzeteket vagy zárójeles magyarázatokat használtam a

•
•

fogalmak tisztázásához.
Ahol fontos az angol elnevezés ismerete is a magyar mellett, ott ezt zárójelben feltüntettem
A könyvhöz mellékeltem egy Webfejlesztő Szótár Vállalkozóknak című kiadványt is, amelyben
összegyűjtöttem a leggyakrabban használt szakszavakat és kifejezéseket.

Weboldal, weblap, webhely, honlap?
A magyar webes terminológiának van egy olyan sajátossága, amely az angolban nincs jelen. Mégpedig
az, hogy nem egyértelmű olykor, hogy mit értünk pontosan a weboldal, weblap, webhely, honlap, stb.
kifejezések alatt.

4

Ki tudja, lehet, hogy lesz második könyvem is? :)

Miért fontos, hogy megt ervez d a honlapod? | Tervezz sikeres weboldalt
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Az angol terminológiában jól elkülöníthetően van jelen a következő két fogalom:
•
•

Webpage / page (weblap): egy olyan dokumentum, amely egy böngészőlapon megjeleníthető.
Website / site (webszájt): a weblapok (webpage-ek) olyan csoportja, amelyek szorosan
kapcsolódnak egymáshoz és együtt egy egységes rendszert alkotnak.

1. Ábra: a webszájt és a weblapok közötti összefüggés

Talán az alábbi ábra szemlélteti a legjobban, hogy mi az összefüggés közöttük. Azaz, egy webszájt több
weboldalból áll:
A magyar terminológiával általában az a gond, hogy ha azt mondom, „weboldal”, nem egyértelmű, hogy
most egy webszájtra vagy pedig egyetlen weblapra gondoltam. A köznyelv ugyanis használja ezt a
kifejezést mindkettőre.
Éppen ezért fontosnak tartom, hogy már itt az elején tisztázzam, hogy a könyvben mely kifejezések
használatakor pontosan melyik fogalomra gondolok:
•
•
•

Webhely, webszájt, website, honlap, site: ezeket fogom használni, amennyiben egy teljes
site-ra gondolok.
Weblap, aloldal: ezeket a kifejezéseket használom, amikor kifejezetten egyetlen webes
dokumentumra (page) gondolok.
Weboldal, oldal: ezt az elnevezést csak akkor fogom alkalmazni, amikor nem fontos, hogy a két
fogalom között különbséget tegyünk (mert az adott rész megértéséhez erre a különbségtételre
nincs kifejezetten szükség).

Mindenesetre, ha találsz olyan mondatot a könyvben, ahol nem teljesen világos számodra, hogy mit
értek alatta, kérlek, jelezd az info@calltoaction.hu email címen vagy a zárt Facebook csoportunkban
(amelyhez belépési jogot kaptál e könyv megvásárlásával). A célom az, hogy tökéletesen megértsd, ami a
könyvben van és a visszajelzésed sokat segíthet ezt a kiadványt szebbé és jobbá tenni.

Miért fontos, hogy megt ervez d a honlapod? | Tervezz sikeres weboldalt
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2. fejezet

MI A HONLAPOD CÉLJA?

 Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.
— Seneca i.e. 4 - i.u. 65

A legelső dolog, amit le kell tisztáznod magadban, mielőtt belefognál egy weboldal-készítési projektbe,
hogy mi a pontos célod a honlappal.
Igazából a célt kitalálni a honlapkészítési folyamat legolcsóbb része. Akár te egyedül is, néhány
napot vagy akár órát töprengve a dolgon meg tudod ezt határozni.
Viszont ha mellélősz a cél meghatározásával, akkor e rosszul kitalált cél tudja a legtöbb felesleges
kiadást és elmaradó bevételt okozni.
Olyannyira, hogy ha minden mást jól is csinálsz, sok energiát és pénzt beleraksz a projektedbe, a
legjobb módszereket alkalmazod, akkor is simán belebukhatsz, ha nem jól határoztad meg a honlapod
célját.

Például ha Te egy autószalon vezetője vagy, akkor lehet, hogy ahelyett, hogy az oldalaidon közvetlenül
próbálnál autót eladni, jobb, ha azt a célt szolgálja a honlapod, hogy becsábítsa a vevőjelöltet az
üzletedbe.
Ugyanis egy autóvásárlás nagy kiadással jár, a vevő jól meggondolja előtte, hogy mire költi a pénzét, ki
akarja előtte próbálni az autót menet közben, beleülni, belenézni a motorházba, a csomagtartóba,
„érezni akarja” az autót.

A célnak mindig attól kell függenie, hogy milyen pozíciót szánsz a honlapodnak a marketing
stratégiádban. És – mint egy fogaskeréknek egy jól működő gépezetben – a weboldalnak a saját
feladatát kell a lehető leghatékonyabban ellátnia.



Amennyiben még nem tetted meg, töltsd le a 25 Jól Működő Honlapcél című tipp-füzetet a
https://calltoaction.hu/25-jol-mukodo-honlapcel/ címről. Olvasd át őket, ha inspirációra van
szükséged a honlapod céljának megtalálásához.

Egy jól megalkotott honlapcélnak 3 fő jellemzője van:
•
•
•

csak egy van belőle,
az üzletedet szolgálja és
mérhető.

Járjuk hát körbe ezeket a jellemzőket most kicsit közelebbről...

Mi a honlapod célja? | Tervezz sikeres weboldalt
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A sikeres weboldalnak egyetlen célja van
Nem kettő, nem három, hanem kizárólag egy.
— Nem szűkíti ez túlzottan le a mozgásteremet? – kérdezheted.
— De én akarok még blogot is az oldalamra, meg webshopot, meg azt is, hogy hívjanak fel az
ügyféljelöltek stb. - mondhatod.
Ez egyáltalán nem baj, ha több mindent akarsz az oldaladra tenni. De ügyelj arra, hogy minden elem a
honlapodon – közvetve vagy közvetlenül – a látogatóidat egyetlen egy cél felé sodorja. Ez pedig a
honlapod IGAZI célja (erről majd hamarosan bővebben).
Ha több, mondjuk 4-5 célt adsz a honlapodnak, azzal az a baj, hogy a felhasználó elveszik köztük... Most
akkor mit is kellene pontosan tennem? Keressem őket személyesen? Vagy inkább regisztráljak a honlapon?
Vagy a Facebook oldalukra menjek? A legjobb, ha az ilyen jellegű kérdések fel sem merülnek a
látogatódban.
Talán az alábbi ábrával lehet a legjobban szemléltetni, hogy milyen egy jó honlapcél. Figyeld meg, hogy
minden oldal, közvetlenül vagy közvetve a Megrendelőlap felé tereli a látogatót.

2. Ábra: akkor jó a cél, ha minden egy irányba mutat

Azaz a webszájtnak itt egyértelmű az üzenete és ezt támasztja alá a linkstruktúrája is: végső soron a
felhasználónak a Megrendelőlapra kell eljutnia és ott rendelnie.

Mi a honlapod célja? | Tervezz sikeres weboldalt
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Érdemes arra is figyelni, hogy ez egy egy egyirányú út legyen, főleg a végénél: a megrendelő oldal akkor
jó, ha onnan a felhasználó már nem tud elnavigálni máshová, ha ott már csak egyetlen dologra tud
koncentrálni: a megrendelésre.
Egyes helyeken a totális zsákutca stratégiáját alkalmazzák: olyan oldalt készítenek a megrendelőlapnak,
amely még a menüt sem tartalmazza – nehogy a felhasználónak eszébe jusson másfelé kattintgatni.

Például, ha rendeltél már az Amazon.com-on, megfigyelhetted, hogy a logó az egész webhelyen
kattintható, és a főoldalra visz téged. Ez egy teljesen iparági standardnak tekinthető viselkedés, szinte
minden webhelyen a logóra kattintva a főoldalra jutunk.
Viszont az Amazonnál, ha eljutsz a fizetési (checkout) részhez, ott a logó már nem kattintható és hirtelen
nem találsz semmilyen olyan linket, amely elnavigálhatna téged másfelé. Például a főmenü is eltűnik
ennél a résznél.
Nyilvánvalóan nem véletlenül. Kikísérletezték már alaposan, hogyan fognak a legtöbben rendelni tőlük,
nem véletlenül az Amazon a világ legnagyobb internetes áruháza.

Egy jó honlapcél az üzletedet szolgálja
Ez elsőre nagyon önzően fog hangzani, de amikor a honlapod célját kitalálod, akkor nem a
felhasználóid igényeire kell első körben gondolnod, hanem a saját vállalkozásodra.
Először NEM azt kell kitalálnod, hogy miket és hogyan adsz a honlapodon a felhasználóidnak, hanem
azt, hogy a honlap, mint eszköz hogyan fog pénzt termelni a számodra, hogyan fog beilleszkedni az
üzleti folyamataidba. Ez a belső, publikusan általában ki nem mondott cél lesz a honlapod IGAZI célja.
Ha ez megvan, akkor lehet köré építeni azokat a funkciókat, tartalmakat, amelyek a felhasználóknak
szólnak: amelyek bevonzzák őket, amelyek szimpatikussá tesznek Téged a szemükben, ami miatt úgy
fogják érezni, hogy Tőled kell vásárolniuk és nem mástól. De ezek az elemek mindössze az eszközök
lesznek a cél eléréséhez.
Miért, létezik nem igazi cél is? – kérdezheted. Az a helyzet, hogy vannak olyan „honlapcélok”, amelyek első
ránézésre annak tűnhetnek, de mégsem tudnak igazi célként funkcionálni. Ehhez előbb meg kell
értenünk a honlapcél felállításának a lényegét.

A különbség a látszólagos (külső) célok és az IGAZI (belső) cél között
Ha sokat böngészed az internetet, könnyen rávághatod egyes honlapokra kapásból, hogy ennek
biztosan ez a célja, amannak meg biztos amaz a célja. De gyakran a helyzet nem ilyen egyszerű – kicsit
utána kell gondolnunk, mi lehet a végső, mögöttes cél.

Mi a honlapod célja? | Tervezz sikeres weboldalt
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Például – hogy egy mindenki által ismert példát nézzünk – mit gondolsz, mi lehet a google.com célja?
Igen, a legnagyobb keresőoldalé az interneten! Talán az, hogy az ember megtalálja azt az információt,
amit keres? Felhasználói szemszögből lehet...
De ha Te lennél a Google vezérigazgatója, vajon Te a cég menedzsmentjének és befektetőinek is ezt
mondanád? Vagy inkább azt mondanád nekik, hogy a google.com célja valójában inkább az, hogy minél
többen kattintsanak a fizetett linkekre, hiszen akkor mi minden egyes kattintással pénzt keresünk?

Az alapvető különbség a látszólagos (külső) célok és az IGAZI (belső) cél között az, hogy míg az előbbi
általában ahhoz kötődik, hogy a felhasználódnak milyen értéket adsz a webhelyeden, addig az utóbbi
azt szolgálja, amiért Te magad létrehoztad a honlapot.
Például lehet, hogy a látogatód azt mondja: „de jó ez a blog, az a céljuk, hogy megtanítsák az embereket
arra, hogyan főzzenek 30 perc alatt ízletes ételeket”. Eközben a blog tulajdonosa azt mondja: „ebben a
hónapban $800 bevételem volt a blogon elhelyezett hirdetésekből és affiliate linkekből 5. Ha ez felmegy
$2,000-re, akkor elérem a célomat, hogy megéljek a blogolásból”. Nézőpont kérdése...
Érted már? Az igazi cél azt szolgálja, amiért számodra érték az oldal. Amiért Te, a saját üzleti sikered
elérése érdekében létrehoztad, amiért pénzt és időt invesztáltál bele.
Ha ez megvan, lehet – és kell is! – minden mást köréje rakni. De tudd, miért akarod pontosan azt a
honlapot, hogyan fogja az a Te életedet jobbá tenni. Ez amellett, hogy sziklaszilárd alapokra fogja
helyezni a weboldaltervedet, még motiválni is fog.
Visszatérve a Google keresőjére... Lehet – és teljesen el tudom képzelni – hogy az ő igazi céljuk nem is
az, hogy rákattintgass a fizetős hirdetésekre, hanem valami egész más, amiről sem Te, sem én nem
tudunk. És ez így teljesen OK. Neked, mint fogyasztónak úgyis az a legfontosabb, milyen értéket tudnak
számodra szolgáltatni, nem igaz? Nekik pedig az, amiért az oldalt üzemeltetik...
Te sem biztos, hogy a felhasználóid orrára kötnéd, ha például az lenne az oldalad célja, hogy
összeszedjen 10.000 email feliratkozót, mert nekik már elég hatékonyan lehet marketingezni és elég jól
lehet már velük keresni. Pedig ez egy reális cél lehet egy weboldal számára.
Attól se ijedj meg, ha minden mérlegelés után arra jössz rá, hogy a külső és a belső cél szinte teljesen
ugyanaz. Ez is teljesen normális.

Például ha Te csőtörés specialista vízvezeték-szerelő vagy, akkor lehet, hogy a honlapod IGAZI célja az,
hogy minél többen felhívják a telefonszámot, amit olyan bazi nagy méretben odaraktál a honlapodra. A
vevődnél – ahol éppen most csordul át a víz a konyhából a nappaliba – pedig az a cél, hogy
szupergyorsan felhívhasson egy telefonszámot, ahol a vonal másik végén egy hang megnyugtatja: „OK,
indulok, megoldom. Mi a cím?”.

5

Olyan partner link, amelyre ha rákattintasz és a céloldalon vásárolsz, a linket tartalmazó oldal tulajdonosa
jutalékot kap. Lásd bővebben a Szótár mellékletben.
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A lényeg az, hogy a honlapodnak ezt az IGAZI célt kell, hogy szolgálja.

A cél teljesítése a látogató feladata
A honlapod célját Te állítod fel és a látogatód dolga, hogy teljesítse. A Te feladatod ebben az, hogy a
látogatód dolgát a lehető legjobban megkönnyítsd.
Úgy kell, hogy kitaláld a célt, hogy azt a felhasználód teljesíteni tudja. Például ilyen a regisztráció,
vásárlás, feliratkozás, űrlap kitöltés, gomb megnyomása, telefonhívás, stb.6
Neked a feladatod a történetben az, hogy a látogatód számára biztosítsd az eszközöket és a
motivációt, hogy ezeket minél gördülékenyebben teljesíteni tudja.
Az eszközöket a tervezés, design és honlapfejlesztés által tudod létrehozni. Ezekről lesz szó bővebben a
Tervezés részben.
A motivációt pedig a tartalmaid biztosítják, ahol azt mutatod be, miért lesz jó a látogatódnak, ha teljesíti
ezt a célt. Erről pedig a Tartalomstratégiád részben írok majd bővebben.
Hogyan tudod elérni, hogy a látogatód bicskája ne törjön bele az általad állított cél elérésébe? Úgy, hogy
annyi lehetséges forgatókönyvet megírsz előre amennyit csak tudsz. És ha azt látod, hogy valahol el tud
tévedni, akkor ellátod a megfelelő útba igazításokkal. Erről fog szólni a Felhasználói Útvonalak című
fejezet.

A jó honlapcél mérhető
Egy jó honlapcél olyan, amit valamilyen számokkal, adatokkal mérni tudsz. Így mindig lesz
összehasonlítási alapod ahhoz, hogy jó irányba haladsz-e, hogy a legutóbbi akciód hasznos volt-e a
célod elérése érdekében, avagy sem.
Már a célok kitűzésénél érdemes meghatároznotok a fejlesztőddel, hogy mik számítanak majd a fontos
mérőszámoknak. Ilyen mérőszámok lehetnek például:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

a havi látogatók száma
a havi hírlevél-feliratkozók száma
havi lájkolók száma
havi vásárlók száma
előfizetők száma
havi bevétel a honlapon keresztül
havi telefonos visszahívás-igénylések száma
űrlapkitöltések száma
stb.

Ajánlom figyelmedbe az ötleteléshez a calltoaction.hu oldalról letölthető 25 Jól Működő Honlapcél tippfüzetet.
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Mint látod, ezeknél érdemes havonta elemezni az eredményeket. Hiszen így tudod majd könnyen
összehasonlítani, hogy az adott hónap eredményei jobbak-e, mint az előző hónapé, illetve az előző év
azonos hónapjáé.
Ha a honlapod célja nem mérhető – vagy éppenséggel mérhető, de mégsem méred – akkor nem fogod
tudni, milyen irányban haladsz. Nem fogod tudni, hogy az esetlegesen érzékelhető csökkenések,
növekedések minek köszönhetők.
Javaslom, hogy már a projekted indulásánál készíts egy Excel-táblát arról, hogy milyen mutatókat fogsz
mérni minden hónap elején. Ezeket a számokat rendszeresen kitöltögetve a honlapod élete során látni
fogod, hogy hogyan alakulnak a számok, esetleg mely számokon kellene javítani.

2019 jan

2019 febr

2019 már

121

154

256

12

10

28

Kitöltötte

3

2

8

Fizetett

2

2

6

Egyedi látogatók
Eljutott a megrendelőlapig

2019 ápr

2019 máj

2019 jún

1. Táblázat: célszámok követése táblázat segítségével

A fenti példában jól látszik, hogy 2019 februárjában ugyan több látogatója volt az oldalnak, mégis
kevesebben jutottak el a megrendelőlapig, mint korábban. Ez történhetett amiatt is, hogy pl. új
tartalom került fel a honlapra, amely kissé elterelte a felhasználó figyelmét a célról.
Ezt orvosolandó február második felében némiképp átalakították a kezdőlap szerkezetét. Ennek
hatására arányaiban megnőtt azoknak a látogatóknak a száma, akik eljutottak a megrendelőlapig.

Most, hogy megismertük, melyek a jó honlapcélok, nézzük meg, melyek azok az eszközök, amelyekkel el
tudjuk ezeket érni.
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KÍVÁNCSI VAGY A FOLYTATÁSRA?
VÁSÁROLD MEG ITT:
https://calltoaction.hu/konyv

