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Hogyan építsd márkád
TikTok marketinggel?



Szerencsére komoly szerepe van az algoritmusoknak, ezért egy 
„bénább”, kevésbé érdekes hirdetés nem fogja meghozni a várt 
sikert, míg egy kreatív reklámnál erre jóval nagyobb esély van.

Ezt fontos észben tartanod, amikor gondolkozol, milyen 
hirdetéssel indítanád első kampányodat. Addig is amíg 
kitalálod, nézzük át az első lépéseket, hogy akár még ma ki tudd 
írni csúcs szuper hirdetésed.010101

Hogyan építsd márkád
TikTok marketinggel?

TikTok

Legtöbben még mindig nem veszik komolyan a TikTokot, 
mint médiumot és marketing eszközt. Pedig ideje lenne, 
2022 van, és van olyan tehetséges TikTokker – akit egészen 
a Glamour címlapjáig repítettek egyedi tartalmai.  

Az elmúlt hónapokban ügynökségként számtalan példát 
láttunk hihetetlen mértékű organikus (nem fizetett) 
növekedésre, valamint szintén jó néhány kreatív, fizetett 
hirdetés mutatta mire is képes valójában a platform – óriási 
elérés, rengeteg megrendelés. Utóbbira már te, kedves olvasó 
is biztosan felkapod a fejed.

Természetesen, nem azt állítom, hogy a TikTok mindenkinek 
beilleszthető a stratégiájába, de nagyon sok témában megállja 
a helyét, persze csak egy kis kreativitással fűszerezve. Erre a 
platformra, beleértve a hirdetéseket, hatványozottan igaz, 
mint közösségi média funkcionál.

Ha később mégis úgy döntesz, hogy szívesen 
bíznád profi csapatra a hirdetéseidet, vagy akár 
kiszerveznéd egész marketinged ránk számíthatsz. 

Keress minket elérhetőségeink egyikén:

hello@mesh360.hu 
+36 30 876 3972



ITT ÉRED EL A TIKTOK
ADS MANAGERT

Első lépésként regisztrálnod kell egy hirdetési fiókot, 
az alábbi linkre kattintva:

https://ads.tiktok.com/i18n/signup?_source_=ads_homepage&redirect=
https%3A%2F%2Fads.tiktok.com%2Fi18n%2Fhome%2F&region=0&lang=en

Sikeres regisztráció után, egy ehhez hasonló felület fog fogadni – az 
„Egyszerűsített” módból most kattints át a „Custom” mód-ra. Ez több 
hirdetési beállításra ad lehetősét, valójában csak itt lehet egészen profi 
kampányokat indítani. Ha tovább olvasol, meg fogod látni, hogy az 
„Egyszerűsített” módból például hiányzik az TikTok pixel, ráadásul ott 
összesen csak 3 kampányból tudsz választani.

Míg ebben „Custom” módban 7 féle kampányból is választhatsz, nézzük is 
át együtt őket. Balról jobbra olvasva a legfontosabb tulajdonságaik:



Ha weboldal forgalmad növelnéd (legyen szó akár egy 
landing oldalról vagy blogról.)

Ezen felül a hirdetés beállításoknál, választható az 
applikáció letöltés számának a növelése.

Ezt a kampány típust fogjuk részletesebben bemutatni 
egy pár oldallal később.

Ebben az esetben egyetlen célra optimalizálhatunk, 
az applikáció letöltés számának a növelésére.

Szintén egyetlen kampány cél választható: videó 
megtekintések maximalizálása.
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Ezzel a kampánycéllal a potenciális ügyfelek, könnyedén 
megismerhetik a márkád vagy vállalkozásod.

Ha ezt választod, a lehető legtöbb embernek próbálja 
megmutatni a TikTok a céged.

Ez jól működhet egy-egy frissen induló márkánál, 
de nem minden esetben. Például: nem fogsz tudni vele 
olyan szép sales számokat hozni, mint egy jól beállított 
konverziós kampánnyal.

Márka ismertség

Forgalom

App installáció

Videó mentekintések
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Ügyfél leadek generálása

Közösségi interakció

Konverziók

Más platformokról már ismerős lehet a lead generáló hirdetés. 

Személyre szabható űrlappal segíti a TikTok az új ügyfelek megszerzését. 

A kérdőív, a profil-, és a háttérkép is teljesen személyre szabható.

Az űrlap kitöltése után eldönthetjük, hogy mi legyen a következő lépés 
(pl.: landingre tereljük őket).

A legjobb az egészben, hogy még CRM rendszerekkel 
is összeköthető – így több folyamatot tudunk akár automatizálni.

A követőid számát növelheted vagy, a TikTok profil 
látogatottságára is tudsz optimalizálni.

Az egyik legizgalmasabb kampány típus.

A konverziók cél, vásárlásra, vagy terméked 
(akár szolgáltatásod) használatára ösztönzi, a márkád 
iránt érdeklődő embereket.

Konverziós célok lehetnek például: kosárba helyezés, 
alkalmazás letöltés, regisztráció, vagy vásárlás.
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A TIKTOK ADS MANAGER
FELÉPÍTÉSE



Állítsuk be együtt első forgalom terelő kampányodat

Legtöbbször a konverziók-, vagy a weboldal forgalom növelésével
kerestek meg minket, utóbbin keresztül fogjuk a hirdetés beállítások
jelentős részét bemutatni.

,,Custom” módban, válaszd ki a Forgalom kampánycélt

Az alapbeállítás szerint website van kijelölve, ezt most így hagyjuk, 
de fontos, hogy tudj róla az applikáció letöltések ösztönzését is 
kijelölhetnéd akár. Viszont nekünk most a forgalom terelés a 
weboldalra marad a kampánycél.

Ha használtál már Facebook hirdetéskezelőt, akkor észre fogod venni,
mennyire sok a hasonlóság a felépítésben is.
Itt is Campaign/ Ad Group/ Ad – re van bontva a hirdetéskezelő.



Célközönség beállítása

Személyre szabottabb vagy automatikus célzást is választhatunk.
Most az előbbi, tehát a custum targetinggel megyünk végig a folyamaton.

Demogfráfia

A helybeállításoknál egyelőre csak országosan tudunk szűkíteni.
Viszont, személyre szabható a nem, a korosztályok, és a nyelv beállítása is.

Az egyik legnagyobb különbség az „Egyszerűsített” módhoz képest, 
hogy „Custom” módban már tudunk TikTok Pixelt állítani.

Ez a mérések és optimalizálás miatt, pedig szerintem elengedhetetlen. 

Ennek a beállítását akár itt azonnal el is végezheted, sőt kifejezetten javaslom,
hogy tedd meg most.

Sajnos minden részletet, a formátum miatt nem tudunk kifejteni, még ezen 
a részen olyan apróbb beállításokkal is érdemes lehet foglalkoznod, mint a 
megjelenés helye, vagy a kommentek engedélyezése a hirdetésed alatt.



Érdeklődési körök

Ami, az előbbi demográfiai opcióknál sokkal érdekesebb, és a TikTok valódi 
erejét adja, azok az érdeklődési körök alapján lévő beállítások, amit 
folyamatosan bővítenek a fejlesztők. Átlag felhasználóként is érzékelhetjük,
mennyire pontosak a TikTok algoritmusai, mindig érzékeli milyen terület 
érdekel, és ez alapján ajánlja a következő videókat.

„Custom” módban több lehetőségünk van, de most maradjunk az 
első opciónál.
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Célközönség kizárása

Ami szintén csak ebben a Custom módban elérhető, hogy akár ki is 
zárhatunk olyan célközönséget, aki vállalkozásunk számára semmilyen
szinten nem releváns.



Budget beállítása

Ezután beállítjuk a napi reklám költést (ezt egyébként teljes időtartamra 
is megadhatjuk). Valamint a kampány kezdeti-, és vég dátumát is 
beállíthatjuk.

Végül pedig, tovább optimalizálhatjuk kampányunkat napokra, 
vagy akár konkrét idősávokra

Ajánlattétel és optimalizálás

Kezdésként nem javasolnám, hogy ehhez hozzányúlj, majd később 
érdemes lehet vele foglalkozni.

Utolsó lépések egyike, hirdetések

Először is döntsd el, hogy összekapcsolod a meglévő „sima (organikus) 
Tiktok fiókod” az Ads Manager fiókkal – vagy sem. 
Ha nem kapcsolod össze akkor külön elnevezheted a hirdetési fiókot 
(lásd: @példa).

Vagy a csúszkát jobbra húzva lehetőséged van, akár összekapcsolni a 
fiókokat és a „Spark Ads” hirdetés típust választani. Röviden: organikus 
posztokat használni, a hirdetésed kreatívjaként.
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Add meg rövid, ütős hirdetésed szövegét (100 karakter)

Végül pedig, add meg weboldalad URL-jét és kész is vagy. :)

Mire itt tartasz az olvasásban, már lehet ki is találtad 
mi legyen az első hirdetésed. Mi mindenképpen a kreatív 
videós formátumot javasolnánk a vetítés helyett.



KEDVES OLVASÓ!KEDVES OLVASÓ!KEDVES OLVASÓ!
Nagyon érdekel az e-bookról alkotott véleményed!

Kérlek, segítsd munkánkat, hogy a jövőben még több 
hasznos tartalmat adhassunk neked.
Szeretnénk később az e-bookból egy hosszabb tananyagot készíteni.

Ha maradt még két perced kérlek, küldd el email címünkre: 
hello@mesh360.hu válaszaidat.

Milyen formátum lenne számoldra a legizgamasabb? 
(e-book, könyv, videó, tanfolyam)

Mi az, amin változtatnál? (ha van ilyen)

Van olyan rész, amiben szeretnél mélyebb tudást
összeszedni?

Mi az, ami kimondottan tetszett? (bízom benne, hogy
van ilyen :))

Egyéb észrevétel?


