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A debreceni Smart City 
közösség építése 

• Smart City fókuszterületek 



2017-es Meetupjaink 

• XIII. Okos épületek, okos otthonok 

• XIV. Alakítsuk együtt Debrecen térképét 

• XV. Az E-sport fejlődése 

• XVI. Hogyan építs sikeres blogot 

Debrecenben? 



Helyszín: Nagyerdei Víztorony, Pallagi út 7. Debrecen, 4032 
Időpont: 2017.05.31. (szerda) 18:00 

► Szigeti Emese 
http://styleandblog.blogspot.hu/ 

 
► Csirke József |Csibu| és Bődi Balázs |JuveFan| 
http://lokiblog.eu/ 

 
► Kerekasztal beszélgetés Mikos Ákos moderálásával 

XVI. Smart City meetup 
Hogyan építs sikeres blogot Debrecenben? 

https://www.facebook.com/nagyerdeiviztorony/
http://styleandblog.blogspot.hu/
http://lokiblog.eu/


HOGYAN ÉPÍTS SIKERES 
BLOGOT DEBRECENB L? 

Szigeti Emese – http://styleandblog.com/ 



A STYLE AND BLOGRÓL 
RÖVIDEN 

• 2012. március – oldal alapítása (personal fashion blog) 

• 2013. február – Style and Blog Kft. Alapítása 

• 2014. március – Glamour WOTY gy zelem  

• 2014. október – JOY magazin különdíj, kiadványok,  

         online és offline megjelenések 

• Követések – közel 100.000 Facebook, 70.000 Instagram és  

  fél millió WeHeartIt 

 
 
 

ELS  VIDÉKI  
FASHION BLOG 



MIT L JÓ EGY BLOG? 
- tapasztalataim a Style and Blog példáján keresztül - 

1. érdekes és egyedi (személyiségében, stílusában, tartalmában) 

2. közvetlen, emberközeli hangnem, folyamatos feedback,  

aktív a blogíró, rendszeresség fontossága 

3. min ség (képi- és szöveges tartalom, helyesírás, nem 

sajtóanyagok Ctrl+C Ctrl+V leközlése) 

4. tartalmában konzisztens, küllemében áttekinthet  

5. hiteles 



MIT L JÓ EGY BLOG? 
- tapasztalataim a Style and Blog példáján keresztül - 

 
 
 

Jó blogger mindig = véleményvezér 
(Nem elég jó szakembernek lenni, fontos,  

hogy mások is annak tartsanak.) 



MEDDIG LEHET ELJUTNI? 
- tapasztalataim a Style and Blog példáján keresztül - 

• siker - opinion leader szerep kialakulása 

• visszajelzések - kitűn  önismeret-fejleszt , segít megtalálni, 

miben vagy kiemelked en jó 

• barter (magyar tendenciák: blog, magazin, TV, óriásplakát) 

• élmények, exkluzív események 

vége: 2017. április korszak lezárult, DE ma is 

  - tartalomszolgáltatás, kreatív fotózás 

  - hivatásos blog- és cikkírás 

  - social media és kontentmarketing 

 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 



A LOKIBLOG fejl déstörténete és 
amit ebb l tanulhatunk 

 
XVI. Debrecen 
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LokiBlog: 
Csirke József |Csibu| 
B di Balázs |JuveFan| 
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Kik vagyunk? 

• DVSC szurkolók 

• Informatikusok 

• Blogírók 

 

• Blog alapítás: 2010. november 22 

• Szerkeszt k száma jelenleg: 7 

 



Sikeresek vagyunk-e? 

SIKERES AKARSZ LENNI? 

Célkitűzés: 
- Ismertség? 
- Elismertség? 
- Önmegvalósítás? 
- Megélhetés? 
- Befolyásolás? 
- Információ átadás? 

Érd el, hogy rólad beszéljenek! 
- Formabontás 
- Szokatlanság 
- Átlagtól való eltérés: 

- Pletyka / Bulvár / Botrány 
- Értékteremtés 

ÉRD EL A CÉLJAIDAT! 



Az online média veszélyei 

BELSŐ TÉNYEZŐK 
- Hatalmas mértékű tudás: 

- Érts a fotózáshoz, videózáshoz, szövegíráshoz, hangvágáshoz, SEO-hoz, 
marketinghez, közösségi oldalakhoz és tudd ezeket megvalósítani… 

- Brandépítés és kapcsolattartás (olvasókkal, együttműköd kkel) 
- Honlapszerkesztés, HTML, CSS, JAVASCRIPT, App készítés 
- Ne csak felszínesen érts a témához, amivel foglalkozol a blogodon! 

- Profi min ségű technológia megléte és használata 
- Csapatmunka: 

- Folyamatos együttműködés, közös gondolkozás és fejl dés! 



Az online média veszélyei 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 
- Elképeszt  iram: 

- Folyamatos fejl dés! 
- Mennyire maradandó az érték amit teremtünk? 
- Felületes olvasók és használók 

- Végtelen igények - KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
- Mindent! Azonnal! 
- Levelek, kérések, kérdések, vélemények 
- Negatív hangvétel (semmi nem jó) 
- 0-24 órás „készenlét” 



Hogyan küzdünk meg a kihívásokkal?     

Széleskörű eszközhasználat: 
- Cikkek, interjúk, írások (50%)           
- Podcast és Vlog (15%) 
- Streamelés és él  rádiós közvetítés (12%) 
- Hírek megosztása a közösségi médiában (8%) 
- Meccsösszefoglaló és egyéb videók készítése (8%) 
- Applikációfejlesztés és tippjáték (3%) 
- Profi képek készítése a mérk zésekr l (2%) 
- Él  megjelenések (Szurkolói torna, Közös meccsnézés) (2%) 

Pedig ez a f  profilunk! 
 



Válasz a kihívásokra! 

FOLYAMATOS FEJL DÉS 

- Másfél éves fejl dési ciklusok 
- Honlap fejlesztése (design, kialakítás) 
- Újabb műfajok használata 
- Technikai háttér b vítése 
- Kapcsolatok kiaknázása 
- Reagálás az olvasói igényekre 
- Egyéni önfejlesztés 



Válasz a kihívásokra adott válaszainkra! 

VISSZACSATOLÁS 

- Olvasók 
- Barátok, családtagok 
- A téma egyéb szakért i 
- A témában érdekeltek véleményei 
És egy csipetnyi „varázslat”: 
- Maga a blog tárgya: játékosok, klubalkalmazottak.  



Mikor jön a pénzes ? 

- Fizetett hirdetések (banner, cikk): min. napi 4-5000 látogató 
- Rejtett hirdetések (termékkapcsolás) 
- Kölcsönös együttműködések (RSS) 
- Egyszeri / Folyamatos reklámozás 
- Olvasók bevonása: 

- Patreon 
- Támogatók szerzése 
- Közösségi finanszírozás (Kickstarter) 



Vágj bele? Vágj bele! 

Stressz 

Önmegvalósítás 
Értékteremtés Komoly hozzáértés 

Platformok ismerete 

Állandó megújulás 

Pozitív visszajelzések 

Barátságok 

Új kihívások 



Köszönjük 
a figyelmet! 

 

EDC Debrecen Város- és  

Gazdaságfejlesztési központ 

4031 Debrecen, Széchenyi Utca 31. 

edc.debrecen.hu 

Web: 

http://www.smartcity.debrecen.hu/hu 

E-mail: 

smartcity@edc.debrecen.hu 

Facebook:  

facebook.com/smartdebrecen 

Twitter:  

twitter.com/smartdebrecen 


