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A projekt, amelyben ezúttal a közreműködéseteket kérem egy beugró munka. Beugró, mert 

a legjobb koncepció kidolgozójának hosszú távú együttműködési lehetőséget kínálunk, 

hiszen rengeteg grafikai feladat van, amelyet el kellene végezni. 10 db ehhez hasonló landing 

page, névjegykártya design, teljes weboldal arculat, facebook cover és még sorolhatnám. 

A jelenlegi munka egy Adwords landing page redesign, amelynek a koncepcióját és 

látványtervét a legvégső precizitásig megalkottam. Pontosan ezért új kreatívot nem kell 

alkotnod, mivel azonban a layout, csak a tartalmi elemeket vázolja fel (azokat is csúnyán) 

szükség lesz a szépérzékre. Az sem árt, ha van némi tapasztalatod a landing page-ek terén, 

hiszen az elhelyezkedést illetően is csak egy vázlatról van szó. 

A landing page célja, hogy a gyermek megtakarítást kereső 25-40 éves jellemzően női 

látogató feliratkozzon, visszahívást kérjen és ehhez a fő eszköz a kalkulátor. Ennek 

megfelelően 3 dolgot lehet csinálni az oldalon, kalkulálni, visszahívást kérni és bezárni azt. 

Ami első ránézésre látszik az a zsúfoltság. Elsőként azt kell megoldani, hogy a landing page 

letisztult és szellős legyen, amely jól vezeti a figyelmet a kalkulátorra, majd az alatta 

elhelyezkedő form-ra.  

Itt szeretném leszögezni, hogy a képen semmilyen grafikai elem nem szentírás, tehát 

lehetsz 100%-ban kreatív. Azaz a színek, a képek, az elhelyezkedés, a háttér minden 

változtatható, és meg is szeretnélek kérni arra, hogy ezt NE LÁTVÁNYTERV-ként kezeld, mert 

nem szeretnénk erre hasonlító designt. Ez mindössze egy layout, egy tartalmi elhelyezkedési 

terv. Egyetlenegy kikötés van csak, hogy a design ne menjen a hatékonyság rovására, hiszen 

nem szabad felfelejteni, hogy ez egy Adwords landing page, amelynek az a célja, hogy 

bevételt termeljen. 

 

A színek tekintetében nem árt, ha a stílus hajaz a GRANTIS arculatára (boríték, névjegy, 

mappa), de természetesen nem kell 100%-ban corporate-nek lennie az oldalnak. 

 

 



 

Nézzük meg a részeket röviden: 

Cím és nyíl: A cím szövege adott, ezen kívül minden mást változtathatsz, a betűtípust a 

méretezést, a színt, az elhelyezkedést. Nagyon fontos hogy a cím kiemelkedjen, hangsúlyos 

legyen és egyértelműen vezesse a figyelmet a kalkulátor felé. A nyíl is ennek megfelelően 

variálható. Ez, ahogy most van a tervben nem jó, mert nem kap elég hangsúlyt ez a rész. 

Háttérkép:  Ezt is rádbízom. Mindenféleképpen olyan kép kell, amin anya és lánya szerepel, 

nagyon fontos az arc, a mosoly és a pozitív üzenet.  Nagyon tetszik pl. az a megoldás, amikor 

a kép a teljes landing page háttere is egyben, illetve ez szellőssé is teszi az egész oldalt. 

 

Az idézetnél szintén a szöveg állandó, minden változtatható. Az alatta lévő garancia 

pecsétből szintén egy szebbet kellene varázsolnod, és a pecsét alatti 2 soros szöveg is legyen 

olvasható, de csak másodlagos. 

A szöveg alatt a biztosítói logókból 10 db van, ezeket jól kivehetően és színesen kellene 

szerepeltetni a képen, hogy lássa a látogató hogy egyrészt valóban függetlenség van, 

másrészt pedig bizalmat is kapjon. A logókat nyersen megtalálod a csatolt linken, a figyelem 

itt szintén másodlagos. 

 



 

1. A kalkulátor az oldal legfontosabb része. A figyelmet úgy kell terelni, hogy a lehető 

legtöbben eljussanak a számolásig. Pontosan ezért a kalkulátor legyen nagyon 

egyszerű, szép letisztult. Nagy cellákat kell használni, és kontrasztos design-t hogy a 

szemet rögtön ide vonzza. A beviteli mezőket tekintve van így van a sorrend: 

- csúszka 

- checkbox képpel 

- dropdown (valami bootstrap szerű vagy szép, kreatív) 

- újabb checkbox képpel 

- csúszka 

- és dropdown + csúszka 

Itt óvakodjunk az unalmas beviteli mezőktől, szép letisztult és kreatív „játékos” 

beviteli mezők kellenek. A kalkulátor eredmény részének egyértelműen el kell 

különülnie a beviteli mezőktől. Gomb nincsen itt, hiszen a kalkulátor aktívan számol 

gomb megnyomás nélkül. 3 eredményt számolunk, ezek közül a leghangsúlyosabb az 

utolsó, azaz a „havonta félretennie” összeg. A kalkulátor elrendezése, színe, hatása a 

tervben szintén teljesen rossz, szellősebbre, nagyobbra, egyértelműbbre és 

hangsúlyosabbra kell varázsolni. Ez az oldal legfontosabb része. 

 

2. A form, a kalkulátorhoz szervesen kapcsolódik, ahol a cél, hogy aki kalkulált, az ezt is 

töltse ki. Nagyon fontos hogy a form elkülönüljön a kalkulátortól, a beviteli mezők 

nagyok és rendezettek legyenek, a gomb pedig sikítson a konverzióért. A színeket, az 

elhelyezkedést, mindent változtathatsz ennek érdekében. A szövegek maradjanak 

csak így. (Optimális esetben a kalk + a form egy képernyőre elfér) 

 

3. Mi történik az elküldés után? Szintén hangsúlyos rész, hiszen ez adja meg a további 

lökést a látogatónak a form kitöltéséhez. Éppen ezért bár szervesen kapcsolódik a 

formhoz, mégsem „nő rá” és nem veszi el a figyelmet előle.  

 

A fenti konverziós elemek mellett 4 feature található. Ennél a négynél a szöveg állandó, 

minden más változtatható. Nem kell pipákat sem használni, hanem lehet ikonokat is, a 

kreativitás itt is nagyon fontos, a lényeg: a kinézet a lehető legkevésbé hasonlítson a 

tervhez. 

Alatta 3 testimonial, azaz ügyfélvélemény található, képpel, szövegbuborékkal, aláírással. 

Felette pedig egy cím. Ezek szintén legyenek harmóniában az oldal többi elemével. 

A legalsó sáv a footer, azaz ide kerülnek azok az infók, amelyek a cégről szólnak. A baloldalon 

egy céglogó + a webcím, mellette az elérhetőségek, ikonnal, mellette az MNB logója + a 

regisztrációs számunk. Ehhez e nyers képeket szintén megtalálod a csatolt linken. Legaul 



 

pedig kicsiben a copyright sor. A footer a landing page nem hangsúlyos része, jelenleg 

viszont az, így ettől is teljesen el kell térni. 

A lényeg tehát a letisztultság, a figyelem vezetése, az emocionális design, és az hogy az oldal 

részei tökéletes harmóniában legyenek. Azért pedig, hogy adjak neked némi támpontot, 

hogy szerintem milyen egy valóban jó landing page, mutatok most párat:



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

A közreműködésedet, és kreativitásodat előre is köszönöm és remélem, hogy szívesen veszel 

részt a projektben. Sikeres együttműködés után, akár már a következő naptól el tudunk 

kezdeni együttdolgozni. Kérdéseiddel, a munka során bármikor fordulj hozzám bizalommal! 

Köszönettel: Deák Ferenc István  


