
Honlapkészítési technikák a 
könyvvizsgálói 

szolgáltatásokról 

Tusnádi István 



Mitől jó egy céges weboldal? 



1. Céges arculat 

 A céges arculat a cég különböző megjelenési 
formáinak összessége.  

 Az arculat nem csak egy logó! 
 Ha a weboldal nem követi a céges arculatot,  

nem épít brand-et, nem ismerhető fel – 
bizalom vesztés 



2. Funkcionális kialakítás 

 Weboldal ≠ prospektus 
 A weboldal üzleti célt valósít meg 
 A weboldal a látogatót a kitűzött üzleti cél 

megvalósításának irányába tereli 
 



3. Egyértelmű navigáció 

 Konzekvens 
 Nem túl bonyolult 
 Tudom éppen hol vagyok 
 Nyitólap, előző lap elérhetősége 
 Merre tudok továbbmenni? 

 



4. Jól tagolt tartalom 

  Olvasás - szkennelés 
 



5. Keresőbarát kialakítás 

 A Google a legnépszerűbb keresőrendszer 
 Aki nem található meg, az nem is létezik 



6. Mobilra optimalizáltság 

 A hordozható eszközök (okostelefonok, 
tabletek) népszerűsége folyamatosan 
növekszik 

 Mobilinternet használat jelentős előretörése 
az elmúlt egy évben 
„2013-ban még csak a 15-49 éves internetezők 
39 százaléka használta mobilon az internetet, 
idén már 51 százalék ez az arány.” - GfK 



Mobilra optimalizáltság 



Flash technológia 



A weboldal tartalmi elemei 

 Bemutatkozás (cégismertető) 
 Rólunk (munkatársaink) 
 Szolgáltatásaink (tevékenységek) 
 Ügyfeleink (referenciáink) 
 Hírek / Publikációk / Blog 
 Elérhetőség (kapcsolat) 
 Letöltések (ügyfeleinknek) 



Bemutatkozás (cégismertető) 

 Kik vagytok? 
 Hol vagytok? 
 Mit csináltok? 
 Hogyan csináljátok? 
 Mikor kezdtétek? 



Rólunk (munkatársaink) 

 Fényképek 
 Mosolygós képek! 
 A képek alá nevek, rövid, tömör történet az 

emberről, csapatról. Mit szeret(nek) csinálni, 
mivel foglalkoznak, foglalkozik, mióta csinálják, 
csinálja 

 Elérhetőségek 



Rólunk (munkatársaink) 



Rólunk (munkatársaink) 



Szolgáltatások (tevékenységek) 

 Laikus látogató számára egyértelműen  



Ügyfeleink (referenciáink) 

 Nincsenek referenciák, nem tudom hol, 
mikor, min dolgoztak, milyen tapasztalattal 
rendelkeznek 

 Sokan az alapján ítélik meg a céget, hogy 
korábban kiknek dolgoztak 



Ügyfeleink (referenciáink) 

 Spotless Hungary 
 Maersk Line 
 Univar 
 Accelsiors 



Hírek / Publikációk / Blog 

 Keresőoptimalizálás szerepe fontos 
 Képben vagyunk az újdonságokról 
 A jól sikerült cikkek vírusként terjednek, hírét 

keltik a cégnek pl. a Facebook megosztások 
útján 

 Látogatottságot növel, új ügyfeleket hoz, brandet 
épít 

 Rendszeresen frissíteni! 
 
 



Letölthető anyagok 

 Publikus / Jelszóval védett 



Elérhetőség (kapcsolat) 

 Bárhonnan elérhető legyen 
 A kapcsolatfelvétel lehetőségei 
 Google térkép 
 Kapcsolatfelvételi űrlap 
 „Figyelem! Az üzenet nincs elküldve! Kérem 

kattintson vissza és töltse ki a hiányzó mezőket! 
Köszönöm!” 



Elérhetőség (Kapcsolat) 



Kiegészítő tartalmi elemek 

 Rólunk mondták / Ügyfeleink írták 



Kiegészítő tartalmi elemek 

 Miért érdemes minket választani? 
 Díjaink / szakmai díjak, kitüntetések, vezető tisztségek 
 Publikációk, konferencia részvételek 
 Közösségi média elérhetőségek (Facebook, LinkedIn) 
 Partnereink 
 Hírlevél feliratkozás 



Hírlevél feliratkozás 

 Hírlevél küldés fontossága, hiányosságai 
 Hiba: nincs név csak e-mail mező 
 Leiratkozás, adatvédelem 
 Erőszakos feliratkoztatás 



Idegen nyelvi mutációk 

 Hiányos tartalom 
 Hiányos fordítások  

 nyomógombok 
 hírlevél feliratkozás 
 kapcsolat űrlap 
 hibaüzenetek 



Feltöltés alatt … 

Hamarosan .... 
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