
impact.design We create impact 
through design.



our mission

impact.design unites multidisciplinary 
professionals who share the vision of a better world 
and are committed to make it happen. 

With our skills and expertise from the highly 
competitive for-profit sector, we strive to help our 
clients benefit from our mindset and achieve their 
goals in a sustainable way.

Implementing the principles of human-centered 
design in our working culture, we make sure to 
design solutions tailor-made to the communities 
where we focus on the people and their 
experience. In our secret-sauce of work, continuous 
testing and iteration pairs with excellent customer 
service and the use of the latest technologies.

Our mission is to reveal our clients’ potentials and 
support them on the way of increasing their 
positive impact.

impact.design

we help you with

• Vision, mission & brand development
• Customer, donor research & journey design
• Program development & management
• Multi-channel marketing & digital advertising
• Content strategy, creation & curation
• Event design & execution

get in touch

+36 30 597 5337
gyongyver@impact.design
http://impact.design

Impact Hub, Ferenciek tere 2,
1053 Budapest

We partner with mission-driven 
organisations to increase their 
impact through design.



impact.design

we proudly support



impact.designBalog Gyöngyvér

A kommunikáció 
művészete



Mi a legfontosabb túraeszköz?



Hogyan kezdjünk neki?



Mi a legfontosabb 
egy felhívásban? Miért?

Kinek?

Mit?



Miért Veled menjek túrázni?



Vezetett gyakorlatok

Helyi tudás

Maximális élmény

Közösség

Biztonság





Hiteles.

Transzparens.

Autentikus.

Érthető.

Tudatos.

Kitűnik a zajból.

Közvetíti a szervezet értékeit.

Milyen a jó 
kommunikáció?



Az alapok:
Ki vagy?

Mit ajánlasz? 

Kiknek ajánlod?

Milyen előnyökkel jár, ha Veled 
megyek túrázni?

Mit kell tennem, hogy 
csatlakozhassak?



Ha mindenkihez szólsz,
akkor senkihez nem jut el
az üzeneted!



Célközönség:

Elsődleges
célközönség

Másodlagos
célközönség

Harmadlagos
célközönség

● Legrelevánsabb 
célközönség

● Egyértelműen nekik 
szól a túránk

● Az Ő igényeiket 
szolgáljuk ki

● Őket még picit 
puhítani kell

● Bizonytalanok
● Szeretnek túrázni
● Hallgatnak a közösség 

véleményére

● Távol állnak a 
szervezettől, nem 
ismerik a munkád

● Nem (biztos, hogy) 
szeretnek túrázni

● Nem helyiek



Perszónák:



Mit érdemes tudnod róla:

Demográfia:
● Hány éves
● Hol lakik / kivel él együtt
● Dolgozik / tanul
● Családi állapota
● Végzettsége

Viselkedés / szokások:
● Túrázással kapcsolatos: hol, hogyan, mikor?
● Tájékozódással / információ szerzéssel 

kapcsolatos
● “Online élete”
● Érdeklődési köre



Perszóna útja - az AKCIÓk

Megfigyelő /
Érdeklődő

Résztvevő Hírvivő 

● Követ Facebook-on
● Like-olja a posztot
● Feliratkozik a hírlevélre

● Megosztja a következő 
túra meghívást

● Mesél róla barátainak
● Meghívja őket



Értékajánlat - Miért?



Mit - kinek - miért?

Hol - mikor - hogyan?



Hol? Platformok:

Offline Online

● Szórólapok, brossúrák
● Személyes levelek
● Újságcikk, interjú (pl. helyi 

lapok)
● Pletyka!

● Weboldal 
● Közösségi média
● Online “pletyka”





Minőség a mennyiség előtt!



Hogyan? Médiumok:

Miért?
- Egyszerűen értelmezhető, 

gyorsan felfogható
- Tovább megmarad az 

emlékezetünkben
- Érzelmeket vált ki
- Univerzális

Fotó Videó Szöveges
tartalom GIF

Hogyan?
- Konzisztens
- Egyszerű(en értelmezhető)
- Valóságos
- Jó minőségű



Meddig tart egy kampány?

Esemény

Mentsd el a 
naptáradban!

Teaser 
Videó, fotó, szöveges 
történetek

Mit hozz magaddal
a túrára?

Időjárás
Nagyon várunk holnap!

Útvonal részletei
Akár több részletben is

Miért csatlakozz?
Különlegességek
hangsúlyozása
Pl. ez a növény 
Csak tavasszal virágzik

Ha most nem jössz...
Mit veszíthetsz?

Köszönet

Fotók, videók megosztása

Saját történetek,
Visszajelzések 
megosztása

Következő túra!

Megosztás,
Ajánlás



Meddig tart egy kampány?

Esemény





Kinek és kivel 
csinálod?



1. Határozd meg a célközönsége(i)det

Ha mindenkihez szólsz, elvész az üzenet.

2. Fogalmazd meg az érték ajánlatodat

Miért csatlakozzanak Hozzád? Mitől lesz ez több, mint egy séta?

3. Azonosítsd a csatornákat 

Koncentrálj arra, amelyik a leghatékonyabban működik a célközönséged számára.

4. Kommunikálj folyamatosan

Tudatosan tervezett, érthető és konzisztens kommunikáció. 

5. Kérj visszajelzést és ajánlást

A résztvevők személyes történeteit felhasználhatod a kommunikációban.

Tehát:



+ Upsell: a túrád végén ne felejtsd el ajánlani már a következő 

kirándulást! 



Balog Gyöngyvér
gyongyver@impact.design

+36 30 597 5337

www.impact.design
facebook.com/weareimpactdesign


