
Az adu ász eszköz a céges vevőknek szóló marketingben: a WhitePapers 
 
Ez az az eljárás, ami a nagy multiktól szivárgott le az utóbbi időben azokhoz a               
kisvállalkozásokhoz, akik cégeknek adnak el. Ez ugyanis az egyik leghatékonyabb eszköz a            
cégeknek történő értékesítésben. Ahogy a magánszemélyeknél a “csalis” letöltő weboldalak          
sokáig rendkívül sikeresek voltak, itt ez az eszköz, ami hasonlóan hatékony. 

A „whitepapers” szót magyarra fehér papíroknak fordíthatnánk - de ennek ennek így nem             
sok értelme van. A whitepapers formailag egy 4-16 oldalas tanulmány, ami gyakran            
szándékosan nem prospektus, hanem nyomtatott-összefűzött oldalak formájában jelenik        
meg. 

Alapvetően ezt a formát a nagyvállalatok használják. Nagy cégeknél ugyanis a vásárlási            
döntést nem a tulajdonos hozza meg, hanem valaki beosztott alkalmazott. Neki pedig a             
legfontosabb szempont, hogy bebizonyítsa: felelősen és jól járt el. Ennek csatolt           
„bizonyítéka” egy jó whitepapers. 

Ezek alapján a whitepapers fő célja, hogy alátámassza: meg lehet bízni bennünk, már jó              
néhány hasonló cégnél sikerrel oldottunk meg hasonló problémákat. A whitepapers bevált           
struktúrája a következő: 

1. Milyen problémát oldunk meg? (egy whitepapers egy problémával foglalkozzon) 
2. Milyen módon oldjuk meg ezt a problémát? 
3. Milyen számszerű eredményeket érünk el? (Ez nagyon fontos. A nagy cégek mindig            

számszerű eredményeket keresnek és várnak el.) 
4. 2-4 darab konkrét esettanulmány a következő struktúrában: melyik cégnél mi volt a            

konkrét probléma, hogyan oldottuk meg, milyen számszerű eredményeket értünk el          
náluk? 

5.   Zárás: milyen alternatív megoldás lehet a problémára: 
● nem foglalkozunk vele 
● megoldják maguk 
● velünk végeztetik el - mi az előnye, ha velünk oldják meg a problémát 

6.    Kontakt a cégünkhöz, fényképpel a kapcsolattartóhoz 

Ezt a struktúrát azért érdemes tartani, mert aki olvassa, ehhez van hozzászokva, erre áll rá               
a szeme. Természetesen ezt jól kell megírnunk, erre nem nagyon fogunk szövegírót találni.             
Próbáljunk meg mintát szerezni a konkurenciától, de vadászhatunk az interneten is a            
hasonló külföldi cégektől. 

Jó whitepaperst akkor tudunk írni, ha minden nagyobb munkánk végén írunk a            
megrendelőnek egy rövid záró tanulmányt, ahol leírjuk az esetet és a számszerű            
eredményeket. Ez dupla haszon. Egyrészt a megrendelőnél a felelős kap egy szép            
visszaigazolást, amit megmutathat a főnökének. Másrészt ebből tudjuk majd a          
whitepapers-be az esettanulmányokat összeállítani. 

A cégünk minden problémakörére külön-külön készítsünk whitepaperst. Ez egy nagyon 
fontos marketingeszköz - ma még a kis magyar cégek közül nagyon kevesen használják, 
ezért nagy versenyelőnyt tud nyújtani! 



Mivel ez az eszköz az egyik leghatékonyabb, ezért a műhelygyakorlaton egyik cél, hogy 
pontos képe legyen, a saját cégénél milyen whitepapers-ek kellenek, mi legyen ezek 
tartalma, felépítése és hogyan kerüljenek felhasználásra. 

Többet szeretne megtudni? A műhelygyakorlaton, konkrétan elmondom, mit érdemes 
beleírni a saját whitepapers-be, mi a legjobb struktúra és hogyan lehet aztán felhasználni. 

Jelentkezzen Műhelygyakorlatomra! 

http://drtothandras.hu/mgy_cegeknekadnak_el_01/

