
 

 

Weboldal szövegezési tippek 
 

Mielőtt a weboldal szövegezéséhez hozzákezdünk kutatómunkát kell 

végezzünk, íme a lista munkájának megkönnyítéséhez: 

 

✓ Kik az Ön vásárlói/érdeklődői hány évesek, hol laknak, mivel 

foglalkoznak, milyen társadalmi réteghez tartoznak? 

✓ Kik nem az Ön vásárlói/érdeklődői, kiknek nem szeretne 

értékesíteni? 

✓ Az Ön cége mögött az ember, kicsoda Ön? A bemutatkozó szövege 

meg van írva? 

✓ Ki az Ön versenytársa?  

✓ Versenytársánál milyenek a termékek, hogyan írnak a vásárlók 

róluk?  

✓ Hogyan ad el a konkurencia, hol reklámoz, milyen a weboldala?  

✓ Miben más az Ön terméke, hogyan lehet kitűnni a többiek közül?  

✓ Mik azok a szavak, mondatok, amikkel az Ön termékét a legjobban 

jellemezni lehet?  

✓ Mire keresnek megoldást az Ön vásárlói, milyen nehézséget old meg 

a terméke, milyen élethelyzetre ad megoldást? 

✓ Mit kap az Ön vevője, mire tud garanciát vállalni, van-e szavatosság, 

mik a feltételei?  

✓ Milyen extra szolgáltatással rendelkezik?  

✓ Az Ön cége milyen múlttal rendelkezik? Honnan tudja, hogy mit tud 

a terméke?  

✓ Eddigi vásárlások során vannak-e ügyfél elégedettségi vélemények?  

✓ Mik azok a cikkek, sajtómegjelenések, ahol az Ön termékéről írtak?  

✓ Kik az Ön kollégái, meg akarja a csapatot jeleníteni?  

✓ Vannak-e a vásárlói élményt gazdagító cikkek, blog bejegyzések 

ahonnan értékes tartalmat lehet beemelni a weboldalba? 
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✓ Vannak tanúsítványai, termékdíjai, melyek a termékének 

eredetiségét, hitelességét bizonyítják? 

✓ Termékeiről van-e pár mondatos és hosszú terjedelmű szövegezés? 

✓ Van ÁSZF megírva, van-e rá sablonja? 

✓ Van Adatvédelmi nyilatkozata írásban? 

✓ Vannak-e gyakran ismételt kérdések, melyeket a weboldalon 

megválaszol? 

✓ A rendelési információk, rendelés menete le van írva? 

✓ Regisztráció menete meg van fogalmazva? 

✓ A megrendelés feldolgozása meg van szövegezve? 

✓ A megrendelt termékek ellenértékének és a házhoz szállítási díj 

megfizetésének módja meg van fogalmazva? Bankkártyás vásárlás, 

banki előre utalás, személyes átvétel, utánvét? 

✓ A házhoz szállítással kapcsolatos információk, a házhoz szállítás 

menete, határideje meg van írva, díjszabása ki van kalkulálva? 

✓ Az elállás joga meg van fogalmazva? 

✓ Panaszok kezelése meg van írva? 

✓ Nyitott pozíciók, felvételi folyamatok le vannak írva? 

✓ Vásárlói tájékoztató, házirend meg van fogalmazva? 

✓ Üzletszabályzat meg van fogalmazva? 

✓ Energiapolitika, célkitűzés, energiahatékonyság, fenntarthatóság, 

meg van fogalmazva? 

 

Sok mindenre kell figyelni a weboldal szövegezésénél. Kérje nyugodtan 

segítségünket, profi csapatunk áll rendelkezésére! 
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