
A helyi ügyfelek elérése a Google Helyek segítségével

A helyoldal olyan ingyenes bejegyzés, amellyel segíthet a potenciális ügyfeleknek, hogy 
megtalálják a vállalkozását, amikor az Önéhez hasonló vállalkozásokat keresnek a környéken 
(pl. “pizzéria Miskolcon”). Ha felveszi adatait a Helyoldalára, akkor egy ingyenes és hatékony 
marketinges eszközre tesz szert. 

Vállalkozása helyoldalának a létrehozásához csupán az alábbi 5 lépést kell végrehajtania.

1. lépés: Keresse fel a következő címet: google.hu/placesforbusiness, és kattintson  
a Regisztráljon most feliratra. A bejelentkezéshez hozzon létre egy ingyenes Google Fiókot, 
vagy használja már meglévő fiókját (például a Gmail-fiókját).

2. lépés: Adja meg vállalkozása telefonszámát, amely alapján megtudhatja, szerepelnek-e már 
a vállalkozása adatai a Google adatbázisában. 

3. lépés: Ha vállalkozása már szerepel az adatbázisunkban, akkor a Szerkesztés gombra kattintva 
ellenőrizheti és módosíthatja a helyoldalát. Ha nincsenek még meg a vállalkozása adatai  
a rendszerünkben, kattintson az Új adatok hozzáadása elemre. 

4. lépés: Adja meg a vállalkozása adatait, köztük a következőket:
 l A webhelye címe 
 l A vállalkozás ismertetője, mellyel kitűnhet a versenytársak közül
 l A vállalkozás emblémája
 l Az Ön által kínált termékek vagy szolgáltatások fényképe vagy videója

5. lépés: Ellenőrizze a megadott adatokat. Ha elkészült, kattintson a Befejezés elemre.  

A Google ingyenes online bejegyzésével segíthet ügyfeleinek, hogy a tartózkodási helyétől függetlenül 
megtalálják Önt.

A Google Helyek kezdő lépései. 

3

Válaszoljon a véleményekre
Kérje meg az ügyfeleit, hogy értékeljék a vállalkozását a Google Helyekben - ez ugyanis kitűnő, 
szóbeszéden alapuló marketinges módszer. És mindig válaszoljon az értékelésekre. 

Tűnjön ki fényképekkel és videókkal
Rendszeresen adjon hozzá fényképeket és videókat az oldalához, hogy az vonzóbbá és 
érdekesebbé váljon. Mindezt könnyen elvégezheti, egyszerűen csak töltse fel a megfelelő file-
okat az oldal szerkesztése közben, s azok azonnal meg fognak jelenni fiókjában.

Népszerűsítse vállalkozását online akciókkal
Hirdessen meg különleges akciókat, kínáljon egyedi ajánlatokat, hogy a bejegyzését akciókkal 
felpezsdítve több ügyfelet szerezhessen. Ajánlat hozzáadásához jelentkezzen be helyoldalára, 
és kezdésképpen kattintson az Ajánlatok lapra. 

3 tipp, hogy helyoldala egyedülálló legyen 
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http://google.hu/placesforbusiness

