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Hogyan élj meg magán nyelvoktatásból?

Akár az a célod, hogy főállású magántanár legyél, és ebből élj meg, akár csak heti
néhány  órát  szeretnél  tartani  keresetkiegészítés  céljából,  mindenképp  alapvető
fontosságú, hogy mindig legyen annyi diákod, amennyire szükséged van a céljaid
eléréséhez  és,  hogy  lehetőleg  minél  könnyebben  találj  új  diákot,  amikor  épp
szükséged van rá. 

Szeretnél magántanításból megélni? Ez egyáltalán nem lehetetlen. Ha 3.500 forinttal
számolunk  egy  60 perces  óráért  és  van  napi  5  órád,  akkor  keresel  havi  350.000
forintot. Ha ebből levonjuk az elmaradt órákat (mivel mindig maradnak el órák) és az
adót,  még  mindig  marad  havi  265.000  forintod  úgy,  hogy  teljesen  legális  a
tevékenységed,  és  csak  napi  5  órát  tanítasz.  Ehhez  kb.  15  diákra  van  szükséged
folyamatosan. Könnyebb dolgod van, ha online is tanítasz, mivel így a potenciális
diákok köre nem korlátozódik egy területre. Ha nagyvárosban laksz vagy keresett
nyelvet tanítasz, személyes órákkal is elérhető ez a cél. Ha kistelepülésen élsz, de
szívesen lennél főállású magántanár, szerencséd van, mert online ma már a világon
bárhol élő diákot is taníthatsz. Gondolj bele, Skype 2007 óta létezik… alig több, mint
10 éve, hogy nyiva áll előttünk, nyelvtanárok előtt ez a lehetőség.

Bármi is a célod a magántanítással, úgy érheted el, ha folyamatosan van elég diákod.
Azonban nem csak azt kell ehhez tudnod, hogy  hogyan  találj potenciális diákokat,
hanem azt is,  hogy hogyan győzd meg  őket arról,  hogy  Téged válasszanak. Ezért
ebben a kis könyvben nem csak a “hol találj diákot” kérdéskört járjuk körül, hanem
az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb  területeket is, amelyek célja a bizalomépítés:
weboldal,  közösségi média jelenlét,  tartalomkészítés.  Kínaiul hangzik? Ne aggódj,
valójában nagyon érdekes és sokrétű téma.

Öt  éve  vezetem online  vállalkozásomat,  ezalatt  rengeteget  tapasztaltam,  tanultam.
Bizony,  a  saját  hibáimból  is.  A  célom,  hogy  átadjam a  tapasztalataimat,  a
legalapvetőbb  tudnivalókat  olyan  kollágáknak,  nyelvtanároknak,  akik  még  nem
rendelkeznek  elég  tudással,  tapasztalattal.  Így  Neked  nem kell  éveket várnod,  és
elkövetned közben azokat a hibákat, amiket én elkövettem.
A blogom is épp ezzel foglalkozik: nyelvtanároknak szeretnék tippeket, tanácsokat
adni a fenti témákban. Ha érdekel, itt olvashatod:

 https://www.nyelvmarketing.hu/
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Hogyan találj (több) diákot?

Alapvetően két lehetőséged van: ingyen vagy pénzért.

a.) I  ngye  n:  

● Használd a közösségi média nyújtotta lehetőségeket!

Magyarországon ez leginkább a  Facebookot jelenti, de nyithatsz mellé  Instagram
fiókot  is.  Mindenképp  szem  előtt  kell  tartanod,  hogy  nyelvtanárként  üzleti,
bevételszerzési  céllal  vagy  fent  a  közösségi  oldalakon.  A magánprofilodat  nem
feltétlenül  érdemes  belekeverned  a  szakmai  életedbe,  vagy  ha  megteszed,  akkor
fokozottan figyelj oda arra, hogy mi szerepel rajta, mit osztasz meg, milyen képet
töltesz fel és teszel láthatóvá ki számára. A diákjaid vagy potenciális diákjaid persze
valószínűleg meg fogják nézni a személyes Facebook profilodat,  sőt,  valószínűleg
ismerősök  is  lesztek,  esetleg  bekövetnek  Instagramon,  ezért  erre  mindig  gondolj,
mielőtt  posztolsz  valamit.  Facebookon  minden  poszt  vagy  kép  feltöltésekor,
megosztásakor  kiválaszthatod,  hogy  ki  láthassa  vagy  akár  azt,  hogy  ki  ne.
Instagramon  pedig,  ha  nem  szeretnéd,  hogy  bárki  lássa  a  képeidet  vagy  bárki
követhessen, privátra is állíthatod a fiókodat, így csak azk láthatják a képeidet, akik
követnek, és csak azok tudnak követni, akiknek erre engedélyt adsz.
Ha komolyan foglalkozol nyelvtanítással, akkor nem árt, ha van Linkedin profilod.
Akkor is, ha nincs kifejezetten szükséged rá. Töltsd ki minél pontosabban, akár több
nyelven  is,  ha  esetleg  külföldi  ügyfeleket  is  vársz.  Ha  nem  tartod  kifejezetten
fontosnak a Linkedint, akkor elég félévente ránézned a profilodra, és ha esetleg volt
valami változás, azt vezesd fel. 

● Készíts Facebook oldalt!

Néhány évvel ezelőtt még remekül el lehetett érni sok embert ingyen, ha volt egy
Facebook oldalad. Ma ez már sajnos nincs így. Mivel a Facebook egy vállalkozás,
profitot szeretne termelni, ezért úgy van vele, hogy ha te bevételt akarsz szerezni az ő
segítségével, akkor fizess ezért. Ma a Facebook oldalak organikus elérése (az, hogy a
Facebook csak úgy magától hány embernek mutat meg egy posztot) átlagosan 10%.
Azaz,  egy  oldal  rajongóinak  (lájkolóinak)  kb.  10%-a  látja  az  oldal  posztjait.  A
maradék 90% nem. Ez az arány több tényezőtől is függ: pl. minél kevesebb lájkolód
van, annál nagyobb arányuk látja a posztjaidat; de függ a posztok típusától is: ha csak
egy képet osztasz meg, azt sokan látják, de ha szöveg vagy link is van a posztban,
akkor  már  sokkal  kevesebben,  iletve  a  videókat  több  embernek  mutatja  meg.  A
Facebook így akar rávenni arra, hogy fizess neki. Ha ugyanis fizetsz egy posztért,
akkor azt a posztot minden lájkolódnak megmutatja. Mennyit kell fizetni? Elég lehet
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néhány ezer forint is, posztonként. Ez nekünk nem éri meg. Egy nagyvállalatnak talán
igen, de egy nyelvtanár számára ez lehetetlen. Mindezt azért írtam le mégis, hogy
tudd: attól, hogy van egy oldalad, nem biztos, hogy sok nyelvtanulót el tudsz érni
ingyen. 

Van értelme mégis Facebook oldalt fenntartani? 
Erről  komoly  marketingblogokban  születnek  cikkek,  szóval  nem  véletlen,  hogy
Benned is felmerült a kérdés. Saját tapasztalataim szerint igen. Hogy miért? 

a) azért valamennyi embert elérsz ingyen 
b) ha valamilyen információt hirtelen el szeretnél juttatni az összes rajongódhoz (pl.
épp nincs elég diákod és jó lenne felhívni rá a figyelmüket, hogy nyelvórát adsz),
akkor használhatod a „Boosted post” funkciót, ami a fizetős módja annak, hogy egy
konkrét posztot minden lájkolód lásson 
c) hirdethetsz. Pénzért csak úgy tudsz hirdetni a Facebookon, ha van oldalad.

Ha most még nem is szeretnél hirdetni, de úgy gondolod, hogy egyszer majd igen,
érdemes készítened egy oldalt és gyűjteni a lájkolókat. Hirdetni egyébként nem csak
a  lájkolóidnak  tudsz,  hanem bárkinek,  aki  beleillik  a  kiválasztott  célcsoportodba.
Fontos: a látszat ellenére nem az számít, hogy hány lájkolód van, hanem, hogy valódi
érdeklődő-e, mert csak azokból lesz diák vagy vásárló. Hiába lájkolja az oldaladat a
testvéred, a kutyád, a macskád és a volt óvónénid is, ők nem valószínű, hogy fizetős
szolgáltatást fognak igénybe venni nálad. Viszont lehet, hogy ők látnak egy posztot,
amit jobb lett volna, ha helyettük inkább egy valódi érdeklődő lát, ha már úgyis olyan
kevésnek mutatja meg a Facebook. Ha pedig hirdetsz, akkor bizony azért is fizetsz,
hogy a porfogónak ott lévő lájkolóknak is megmutassa a Facebook a hirdetésedet.
Inkább legyen kevesebb rajongód, de azok legyenek valódiak.

De térjünk vissza egy pillanatra a  Boosted posthoz: mi ez? A marketingesek nem
szokták ajánlani, de a mi céljainknak tapasztalataim szerint nagyon is megfelel, ha
egy-egy alkalommal szeretnél egy posztot eljuttatni minden lájkolódnak. A „Boosted
post”  lényegében  azt  jelenti,  hogy  fizetsz  azért,  hogy  egy  bizonyos  posztot  a
Facebook  minden  lájkolódnak  vagy  más  paraméterek  szerint  másoknak  is
megmutasson.  Ez  akkor  jön  jól,  ha  az  összes  lájkolódnak  szeretnél  megmutatni
valamit,  pl.  amikor  diákhiány  lép  fel  és  gyorsan  jó  lenne  pár  új  diák.  Ekkor
készíthetsz egy posztot arról, hogy magánórát vállalsz és ezt megmutathatod az akár
több száz lájkolódnak. Nem kerül sokba, én pl. 2 forintért érek el egy embert, azaz 2
forintot fizetek azért, hogy egy lájkolóm lássa a szóban forgó posztot. Ha van 1000
lájkolód, az 2000 forint. Ha csak egy új diákod is lesz, már megérte. Ez a 2 forint
nem biztos, hogy neked is 2 lesz, ez is függ sok mindentől (pl. az lájkolók számától
is), de a lényeg az, hogy egy kisebb, kifizethető összegért cserébe célba tudsz juttatni
sok emberhez egy számodra fontos posztot, üzenetet. 
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Mennyi idő alatt mennyi rajongót lehet szerezni? 
Az  én oldalamnak jelenleg valamivel több, mint 1800 lájkolója van. Ez öt év alatt
gyűlt össze. Spanyolt tanítok, tehát biztos, hogy kisebb a potenciális érdeklődők köre,
mint ha mondjuk angolt tanítanék. Viszont spanyolos oldalból is kevesebb van, mint
angolosból.  Van egy csoportom is,  ahol  kiposztoltam az  oldalt,  tehát  aki  belép  a
csoportba, annak szembe jön, hogy van ám oldal is.  

● Lépj be Facebook csoportokba! Vagy nyiss sajátot…

Ami a csoportokat illeti, beléphetsz meglévőbe vagy indíthatsz sajátot.  Attól még,
hogy  pl.  angolos  csoportból  sok  van,  indíthatsz  sajátot,  ha  van  hozzá  kedved.
Cipőboltból sem egy van a városban, ha a második meg sem nyit, kisebb lenne a
kínálat...
Ha  meglévő  csoportba  lépsz  be:  még  mielőtt  belépnél,  olvasd  el  a  csoport
szabályzatát, leírását, ha van. (Jobb oldalt a tagok melleti oszlopban találod.) Ez azért
fontos, hogy tudd, hogy lehet-e a csoportban pl. hirdetni. Vannak olyan csoportok,
amiket egy nyelvtanár hozott létre azért, hogy saját magának találjon diákokat. Az
ilyen csoportok adminja érthető okokból esetleg nem veszi jó néven, ha valaki más is
nyelvtanítást hirdet az ő csoportjában. Ha tehát hirdetni nem szabad, akkor eszerint
döntsd  el,  hogy  egyáltalán  be  akarsz-e  lépni  a  csoportba.  Ha  van  pl.  blogod  és
szeretnéd  megosztani  a  posztjaidat,  akkor  érdemes  lehet  mégis  belépned,  de  ne
hirdess, ha meg van tiltva. Ha az admin megkér rá, hogy valamilyen tevékenységet ne
csinálj,  akkor hallgass rá. Te sem szeretnéd,  ha a te csoportodban csinálna valaki
olyasmit, ami téged valamilyen szempontból zavar. A saját csoportomon túl admin
vagyok egy másik nagylétszámú spanyolos csoportban is. A csoport szabályzata elég
szigorú,  de  okkal  van  így.  Nyugodtan  olvasd  el  és  fel  is  használhatod  a  saját
csoportod szabályainak megalkotásához, ha szeretnéd.

Mennyi idő alatt mennyi tagot lehet szerezni?
Ez is függ a nyelvtől és attól is, hogy hogyan próbálsz tagokat szerezni. A Facebook
felajánl csoportokat olyan embereknek, akiknek az érdeklődési köre szerinte illik a
csoporthoz, ennek köszönhetően magától is nő a csoport. Ha van weboldalad, blogod,
Facebook  oldalad,  helyezz  ki  jól  látható  helyre  egy  linket  a  csoportra.  Az  én
csoportomnak kb.  2000 tagja  van,  ennyi  5  év alatt  gyűlt  össze.  Biztos,  hogy egy
részük nem aktív, azaz nem érdekli és talán már nem is tudja, hogy a csoport tagja, de
ez minden csoportnál így van. Ahogyan az is, hogy egy csoport tagjainak vagy oldal
lájkolóinak  kb.  10%-a  szól  hozzá  valamihez  vagy  lájkol  egy  posztot.  Amióta  a
Facebook egyre fontosabbnak tartja a csoportok fejlesztését, már a csoportokhoz is
van Insight, ahogyan az oldalakhoz. Itt meg tudjuk nézni, hogy az utóbbi 28 napban
hogyan alakult a tagok száma, milyen az életkor szerinti eloszlás, melyik nap és hány
órakor  a  legaktívabbak  (akkor  érdemes  posztolni  a  csoportba),  illetve  hogy  a
legnézettebb posztokat hány tag látta.
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Fontos: csoportok posztjait nem lehet pénzért sem hirdetni, azaz nincs rá semmilyen
hatásunk, hogy hányan látják. Azaz, minél többen reagálnak a posztra, tehát lájkolják,
vagy hozzászólnak, annál több tagnak mutatja meg a Facebook az adott posztot. A
csoportban  megosztott  posztokat  sokkal  többen  látják,  mint  az  oldalon
megosztottakat. Egy okkal több arra, hogy legyen csoportod.

Mit ossz meg az oldaladon és/vagy a csoportodban?
Ha van blogod, akkor a blogposztjaidat mindenképp. Lájkolj és kövess a témáddal
kapcsolatos (pl. angol nyelvtanulós) külföldi vagy akár magyar oldalakat, és osszd
meg  az  ő  tartalmaikat.  Ha  van  időd  és  kedved,  mindenképpen  az  a  legjobb,  ha
készítesz saját  tartalmat.  Nézd meg a  nyelveddel  foglalkozó más oldalakat,  miket
osztanak meg, milyen saját tartalmaik vannak.
Képes tartalmakat,  posztokat  nagyon könnyen készíthetsz  Canvával.  A használata
egyszerű és akár saját képeket, fényképeket is felhasználhatsz. Keress oktatóvideót
Youtube-on, érdemes, mert magamtól én sem jöttem rá, hogy milyen okos kis oldal
ez.  A használata  ingyenes,  de  regisztrációhoz  között.  A létrehozott  képeket  több
formátumban  is  le  tudod  tölteni.  Én  pl.  az  e-könyveim  borítóját  is  Canvával
készítettem.

● Lépj be tanáradatbázisokba!
Több tanáradatbázis is működik Magyarországon, ezek egy része ingyenes, más része
fizetős. Néhány közülük: Tanárbázis, Skypesuli, Toptanár. Valójában van még jó pár, 
de legtöbbjükön nagyon kevés tanár szerepel és soknál nem is egyértelmű, hogy 
működik-e még az oldal. Keress rá Google-ban a „tanáradatbázis” szóra és nézd meg 
a felhozatalt. 

● Lépj be tanárkereső Facebook csoportokba!
Több olyan csoport létezik Facebookon, amiket kifejezetten azért hoztak létre, hogy a
diákok és a tanárok egymásra találjanak.
Néhány ezek közül: Magántanárok egy helyen, Magántanár hirdetések, Nyelvtanárok,
Korrepetálás.

● Írj blogot!

Blogot  mindenképp  érdemes  írnod,  ha  folyamatosan  nagyobb  számú  diákra  van
szükséged. Ha nyelvtanításból szeretnél hosszabb távon megélni, akkor mindenképp
javasolt. Később lehet valamilyen terméked is (könyv, e-könyv, online tanfolyam),
amivel  passzív  jövedelemre  tehetsz  szert,  ehhez  viszont  folyamatosan  megújuló
tartalommal rendelkező weboldalra van szükséged. Azaz, blogra. Hogy miért? Mert a
Google  azokat  az  oldalakat  szereti  és  sorolja  előbbre  a  találati  listán,  amelyeken
folyamatosan megújuló tartalom van. A Google találai listájának 1. vagy 2. oldalán
megjelenni  pedig  ingyen  reklám neked,  azaz  maguktól  találnak  rád  a  potenciális
diákok.
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Még miért írj blogot?
a) a blog miatt egyrészt a nyelvtanulók vissza-visszatérnek az oldaladra, ezáltal nem
felejtenek el téged és ha tanár kell nekik, te fogsz eszükbe jutni
b) ha  van  Facebook  oldalad,  megoszthatod  rajta  a  blogposztjaidat,  onnan  pedig
továbboszthatod  csoportokba,  ahol  sok  nyelvtanuló  olvashatja  az  írásodat.  Ezzel
egyébként az oldaladat is reklámozod, hiszen látszik, hogy onnan osztottad meg
c) bizonyítod a  hozzáértésedet,  szakértelmedet  az  olvasóknak,  így ha tanárra  lesz
szükségük, bizalommal fognak hozzád fordulni, mert már ismernek.

Miről írj a blogodba?
Mindenképp olyasmiről, ami érdekel. Elsősorban azt kell szem előtt tartanod, hogy a
célközönségednek  mire  van  szüksége,  mit  szeret,  milyen  problémája  van,  amire
megoldást szeretne.  Azonban az is fontos, hogy olyasmiről írj, ami érdekel, amiről
szívesen írsz, mert különben teherként fog lebegni feletted az írás és valószínűleg
gyorsan abba fogod hagyni a blogolást.

● Legyen weboldalad!

Biztos, hogy szükséged van weboldalra?
Ha csak ideiglenesen foglalkozol magántanítással vagy csak heti pár órát szeretnél
tartani, illetve, ha mindig van elég diákod és biztos vagy benne, hogy ez mindig így is
lesz,  akkor  nem feltétlenül.  Ha mégis  szeretnél,  elég lehet  egy ingyenes,  pl.  wix,
weebly vagy wordpress.com oldal is.
Ha főállásban vagy magántanár és folyamatosan elegendő diákra van szükséged vagy
van valamilyen terméked (pl. könyv, e-könyv vagy online tanfolyam), amit a saját
weboldaladról, önállóan árulsz, akkor igen, mindenképp. Ha ezek közül valamit még
csak tervezel, akkor is ideje weboldalra szert tenned, mert a sikerhez szükséged lesz
rá és nem árt mielőbb elkezdeni megismertetni a potenciális diákjaiddal/vásárlóiddal,
mivel ehhez idő kell.

Saját weboldal kell vagy jó az ingyenes is?
Ha komolyan gondolod a  magántanítást  vagy valamilyen termék árusítását,  akkor
ajánlatos a saját weboldal. Ez alatt azt értem, hogy saját domain neve és tárhelye van
a weboldaladnak. Az olyan ingyenes platformok, mint a wix vagy a weebly azért
kockázatosak,  mert  bármikor  megszűnhetnek  vagy  fizetőssé  válhatnak,  bármikor
hirdetéseket helyezhet el rajtuk a működtetőjük vagy megtilthatja, hogy te hirdetést
helyezz el (akár a saját termékedét) vagy azt, hogy bevételszerző célra használd az
oldalt. Ezen kívül az ilyen oldalak külalakja is kevésbé szabható az igényeidhez.
Ellenben,  ha  saját  weboldalad  van,  az  csak  a  tiéd,  te  döntheted  el,  hogy  mi
szerepeljen rajta és mi ne, milyen legyen és legfőképp, senki sem veheti el tőled és
senki sem változtathatja meg a használatának feltételeit. 
(Figyelem:  a wordpress.com egy ingyenes blogmotor,  azaz,  nem a tied,  míg a  wordpress.org verzióhoz
szükséged  van  saját  tárhelyre  és  domainre,  a  sajátod  lesz,  egyedi  megoldásokra  is  képes,  viszont
bonyolultabb elkészíteni a weboldalt.)
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Ha rászánod  a  szükséges  időt  és  energiát,  te  magad is  megtanulhatod  elkészíteni
Wordpress alapú weboldaladat. Ebben segít pl. az online WordPress tanfolyamom:

https://nyelvmarketing.hu/wptanfolyam/

Ha viszont  úgy érzed,  hogy nincs  hozzá  affinitásod és  jobban szeretnéd,  ha  más
csinálná meg inkább, ráadásul utána be is tanítana a weboldal használatára,
akkor  megbízhatsz  vele  engem.  Azzal  foglalkozom,  hogy  weboldalakat  készítek
nyelvtanárok és fordítók számára. Minden további információt megtalálsz itt:

   https://www.nyelvmarketing.hu/sajat-weboldalt-szeretnek/  

● Építs listát!

Nos, ahogy már említettem, sok embert legkönnyebben Facebookon keresztül tudsz
elérni,  viszont  ez  a  módszer  egyre  kevésbé  ingyenes.  Nem  lenne  jobb,  ha  a
célcsoportodat a Facebook nélkül is el tudnád érni? De bizony. Ehhez viszont tudnod
kell  pl.  az  e-mail  címüket.  Na de miért  adnák meg Neked? Mondjuk azért,  mert
cserébe adsz nekik valamit. Valami olyat, ami számukra értéket képvisel, ami hasznos
nekik.  Ezt  nevezzük csalinak.  Ha megadják  az  e-mail  címüket,  letölthetnek vagy
elküldesz  nekik  valamit,  amit  szeretnének  annyira,  hogy  megadják  cserébe  az  e-
mailjüket.  Ez  lehet  e-könyv,  néhány feladatsor  megoldókulccsal,  sőt  akár  egy kis
nyelvtani magyarázattal, lehet egy néhány leckés/hetes e-mail vagy videótanfolyam,
valamilyen általánosan nehézséget okozó nyelvtani témakörről készült összefoglaló
(múlt idők, kötőmőd, igevonzatok, módbeli segédigék stb.) 

Figyelem! Nem gyűjtheted és tárolhatod magánszemélyek személyes adatait (pl. név,
e-mail, telefonszám, lakcím stb.) csak úgy. Ahhoz, hogy személyes adatokat gyűjts és
kezelj meg kell felelned az európai adatvédelmi törvénynek (GDPR). A megfelelés
egyik  eleme,  hogy  a  weboldaladon  lennie  kell  Adatkezelési  Tájékoztatónak.  A
legjobb, ha ügyvéd írja, de legtöbbünknek erre nincs pénze, tehát elolvasunk párat és
írunk egyet magunknak. Az én oldalamon lévőt felhasználhatod, ezennel engedélyt
adok rá.  Egy az egyben viszont  nem lesz jó,  egyes részeket  át  kell  írnod a  saját
weboldaladra vonatkoztatva. Ha elolvasod, majd meglátod, melyeket (pl. a weboldal
nevét biztos :)). Én írtam, de én nem vagyok jogász, tehát nem vállalok felelősséget a
helyességéért, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos tudnivalóknak is mindenképp
nézz utána Te magad is, és saját felelősségedre alkalmazd őket. 

Ahhoz, hogy listát építs, szükséged lesz egy szoftverre, ami tárolja a bekért adatokat
(pl. név és e-mail cím), illetve feliratkozás után automatikusan kiküldi a csalit, vagy a
hírlevelet,  ha lesz olyanod.  Én a Listamestert  használom, sokkal  többet  tud,  mint
amire szükséged lesz, és nem drága. 100 főig (címig) ingyenes, de ezt remélhetőleg
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gyorsan ki fogod meríteni, így érdemes lehet előfizetni a következő csomagra, ami
viszont elég is lesz. 

Mit küldj ki a listádra?
Készíthetsz hírlevelet. Hetit, kéthetit vagy havit. Az emberek általában nem szeretik,
ha túl sok e-mailt kapnak innen-onnan és nem az a célod, hogy magadra haragítsd a
célközönségedet,  főleg,  ha  volt  olyan kedves  és  megadta  neked  az  e-mail  címét.
Szóval ne menj az agyára a túl gyakori e-mailekkel.

Mi legyen a hírlevélben? 
Ha  van  mondjuk  heti  két  blogposztod  és  nincs  kedved/időd/energiád  sokat
szöszmötölni  a  hírlevéllel,  másold  be  a  posztjaidat  egy  Word  dokumentumba  (a
hozzájuk tartozó képeket is szúrd be, hogy szép legyen a hírlevél), exportáld ki PDF-
be (kattints fehér alapon piros ikonra a szövegszerkesztőd eszközsorában, adj neki
nevet, mentsd el és kész) és küldd ki a listádra. 
Ha  nem  szeretnél,  nem  kell  hírlevelet  készítened.  Bármi  mást  is  kiküldhetsz,
lényegében  bármit,  ami  lehetne  ingyenes  csali  is:  feladatsorok,  rövid  nyelvtani
összefoglalók,  szólisták,  a  nyelvvel  kapcsolatos havi  kulturális  programajánló stb.
Előfordulhat, hogy bizonyos időközönként készítesz pl. egy új csalit. Azt kiküldheted
a már meglévő listádra is, örülni fognak a hasznos ingyenes dolognak. Készíthetsz
bármit, ami hasznos és időnként kiküldhetsz egy új ilyen dolgot. 
A lista azért fontos, hogy időnként emlékeztethesd az érdeklődőidet a létezésedre,
azaz ne felejtsenek el és ha pl. tanárra lesz szükségük, Te juss eszükbe. Ezért néha
küldened kell nekik valamit. Valami olyat, aminek örülnek, így nem zavarja őket az
e-mailed.  Aztán,  ha valamiért  el  akarod őket  érni,  pl.  új diákokat keresel  vagy e-
könyvet, tanfolyamot készítesz és ezt tudatni szeretnéd velük, akkor ingyen el tudod
érni őket. 
Fontos: mielőtt kérsz (azaz hirdetést küldesz, amiben rá szeretnéd venni őket, hogy
legyenek az ügyfeleid, vásárlóid) előtte adj nekik valamit. Így nem fogják azt érezni,
hogy rájuk akarsz tukmálni valamit, illetve eleve pozitívan állnak hozzád, hiszen már
kaptak tőled hasznos dolgokat, ingyen. Fontos, hogy többször adj, mint ahányszor
kérsz. Nem kizárólag a csalival vagy hírlevéllel teheted ezt meg, ugyanis ha olvassák
a blogodat vagy válaszolsz egy kérdésre egy csoportban, azzal is értéket adsz. 

+1 Szórólapozz!
Helyezz el hirdetést, szórólapot a városod egyetemén, középiskoláiban található, erre
a célra kihelyezett hirdetőtáblán. (Előbb kérdezd meg a portástól, hogy szabad-e.)

***

Ezek voltak az ingyenes lehetőségek. Ezeken túl hirdethethetsz is, azaz, szerezhetsz 
látogatókat:
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b.) P  énzért   

Az egyik legjobb lehetőség erre a Facebook, hiszen elég jól lehet célozni, hogy kinek
szeretnél hirdetni és olcsó is. Ez a téma nagyon összetett és szerteágazó, ezért erről
most nem írnék bővebben.
Amit az eddigi tapasztalataim és a témában elolvasott cikkek alapján tanácsolhatok,
az a következő: ha nem tudsz sok pénzt hirdetésre költeni, nyelvtanítást nem érdemes
hirdetned. Az ingyenes lehetőségek sokkal hatékonyabbak, mint egy párezer forintos
hirdetés, aminek az egyetlen eredménye valószínűleg az lenne, hogy kidobtad a pénzt
az ablakon. Terméket (e-könyv, online tanfolyam) is csak úgy érdemes hirdetni, ha
egyrészt van rá minimum pár tízezer forintod, másrészt pedig hideg közönségnek,
tehát, aki még sosem hallott rólad, nem ismer, nem érdemes rögtön terméket hirdetni.
Ugyanis teljesen természetes, hogy egy hirdetésre kattintó, a weboldalt meglátogató
embereknek csak 1%-a vásárol azonnal. A többiek egy része lehet, hogy majd egyszer
igen, feltéve, ha még találkozik veled (pl. a blogposztoddal egy csoportban), nagyobb
részük pedig talán soha. Te is rengeteg oldalt megnézel, ahol valaki árul valamit, de
nem veszed meg azonnal, sőt, a talán később sem. Emiatt termék esetén is inkább
tartalmat  (pl.  blogposztot)  és/vagy  ingyenes  csalit  érdemes  először  hirdetni,  majd
azoknak, akik erre rákattintottak, magát a terméket.  (Ezt az ún. remarketing pixel
segítségével tudod követni, de itt is figyelj a GDPR betartására.)
Minél  olcsóbb,  amit  árulsz,  annál  kevésbé  éri  meg a  hirdetés  árát.  De akkor  mit
hirdess? Hát a csalidat! Mivel ingyen van, sokkal többen fogják kérni, mint ahányan
pénzért azonnal vásároltak volna valamit. Őket pedig ezután ingyen el tudod érni,
hiszen megadják az e-mail címüket.

GoogleAdWords: rengetegen használják,  viszonylag  olcsó,  már  párezer  vagy pár
tízezer  forinttal  el  lehet  kezdeni,  de  mivel  egyáltalán  nem  használtam  még,
tapasztalatokról nem tudok beszámolni.

Elhelyezhetsz  bannerhirdetést  olyan  blogokon  vagy  oldalakon,  amelyeket  a
célközönséged látogat, de számodra nem konkurencia. Egyes oldalakon láthattál már
„médiaajánlat“  menüpontot.  Itt  írják le a tudnivalókat,  pl.  hogy mennyibe kerül a
hirdetés kihelyezése és,  hogy mekkora bannert  tudnak fogadni.  Ha médiaajánlatot
nem is találsz, írhatsz egy e-mailt az oldal tulajdonosának, hátha meg tudtok egyezni
valamiben.

Nyelvtanárként a fizetős lehetőségek közül csak a Facebook hirdetéseket próbáltam
ki eddig, a többire még nem volt szükségem. Ha „csak” nyelvoktatással foglalkozol,
akkor  valószínűleg Neked sem lesz.  Ha viszont  könyvet  vagy online tanfolyamot
készítesz,  érdemes  lehet  elgondolkodnod  a  Facebook  hirdetésen  túl  az  AdWords
hirdetéseken is, de akár más oldalakon való bannerhirdetések megjelenítésén is. 
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Hogyan tehetsz szert passzív jövedelemre nyelvtanárként?

Mit  is  jelent  a  passzív  jövedelem?  Olyan  jövedelmet,  amiért  nem  dolgozol  meg
folyamatosan, ami akkor is van, ha épp nem csinálsz semmit. Pl. a kamatjövedelem
vagy  az  értékpapírokból  származó  jövedelem  ilyen,  hiszen  azt  akkor  is  kapja  a
tulajdonos, ha éppen nem tesz érte semmit. Szeretnél te is úgy pénzt keresni, hogy
nem kell dolgoznod érte? Naná! Ki ne szeretne… 

Hogyan érheted ezt el nyelvtanárként? 

• írj e-könyvet

Vagy akár nyomtatott könyvet. Én jobban szeretem az e-könyvet, mert kevés pénzből
is megoldható a kiadása. Mivel nem kell sok pénzt belefektetned, jobban megtérülhet
és ha mégsem, nem bukhatsz el sok pénzt, hiszen nem került sokba a próbálkozás.
Ezen kívül könnyebb automatizáltan árulni, így kevesebb munka van vele és valóban
passzív jövedelmet generál. 

Mennyiért  árulhatsz egy e-könyvet? Mivel  szakember által írott  szakkönyvről van
szó,  a  normál,  elfogadható  ára  2000-2500  forint.  Ennél  többért  nehezen  fogják
megvenni,  ha  pedig  kevesebbért  adod,  ez  azt  jelentheti  az  érdeklődők szemében,
hogy  nem  ér  többet,  nem  vagy  biztos  önmagadban,  a  tudásodban  és  a  könyv
értékében, hasznosságában. 

E-könyv témában írtam még itt és itt is.

• készíts online tanfolyamot

Ez lehet videótanfolyam, írott anyagokból álló tanfolyam vagy ezek keveréke. Ami a
vásárlóhoz való eljutás módját illeti, lehet e-mail tanfolyam, amelynek egyes részeit,
leckéit  bizonyos  időközönként  (pl.  naponta,  hetente)  kapja  meg  a  tanuló.
Természetesen automatizált formában. Egyszer beállítod a hírlevélküldő szoftverben
(pl. Listamester vagy Mailchimp), hogy melyik napon, milyen sorrendben menjenek
ki a leckék és többé nincs vele gond. (Persze néha azért rá kell nézned, hogy minden
rendben  van-e,  illetve  naponta  ellenőrizned  kell  az  e-mailjeidet,  hátha  valakinek
problémája, kérdése van a tanfolyammal vagy akár a megrendeléssel kapcsolatban.)
A tanfolyamod lehet letölthető is, bár ezt egyáltalán nem javaslom, mert pikk-pakk
felkerül  egy  torrent  oldalra.  A  legjobb,  ha  zárt  oldalon  elérhető,  ahová  csak
regisztrácival  lehet  belépni,  a  tanfolyamot  pedig nem lehet  letölteni,  csak belépés
után és csak az adott oldalon megnézhető. Ebben az esetben, ha a diák nem viheti
magával  a  tanfolyamot,  azt  is  el  kell  döntened,  hogy  csak  bizonyos  ideig  lesz
hozzáférhető vagy örökre. Valamilyen időtartamot, amin belül garantáltan elérhető,
érdemes szabnod (pl. egy év), hogy elkerüld azt, hogy valaki 5 év múlva kérje rajtad
számon  a  tanfolyamot,  amikor  már  esetleg  bármilyen  okból  megszüntetted  a
weboldalt, ahol elérhető volt. Sosem tudhatod. 
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Mennyiért  adható  el  egy  online  tanfolyam?  Ez  sok  mindentől  függ,  a  témájától
kezdve a célcsoporton át (kezdőknek való vagy esetleg szaknyelvet oktat?) egészen a
hosszáig, az anyagok mennyiségéig. Nagyságrendileg 10-30 ezer forint, inkább ennek
az átlaga.

Online tanfolyamokról pedig itt és itt írtam még.

• partnerprogramok (affiliate)

Mi az a partnerprogram? Lényegében azt jelenti, hogy ha a te weboldaladon keresztül
vásárol  valaki  egy vállalkozástól,  akkor te jutalékot kapsz azért,  mert  tőled jött  a
vevő.  Ehhez  csak  ki  kell  tenned egy linket  a  weboldaladra.  Előtte  természetesen
szerződnöd  kell  a  vállalkozással.  (Láttad  a  Nyelvmarketing  oldalon  jobb  oldalt  a
Profitárhely  bannerjét?  Ha  valaki  rákattint  és  a  Profitárhelynél  tárhelyet  és/vagy
domaint vásárol, én azért pénzt kapok.) Olyan céggel érdemes szerződnöd, akinek a
terméke vagy szolgáltatása érdekli az olvasóidat. A te olvasóid nem valószínű, hogy
saját  weboldalt  szeretnének,  viszont  valószínűleg  jellemző  rájuk,  hogy
nyelvkönyveket  vásárolnak.  Ezért  neked,  ha  nyelvtanár  vagy,  a  Librivel érdemes
partnerszerződést  kötnöd,  de  akár  az  Amazonnal is  lehet.  Ez  számodra  nem  jár
költséggel.  Ha senki  nem vesz  a  linken keresztül  semmit,  akkor  egyszerűen nem
keresel  rajta,  ennyi.  A Libri  is  és  az Amazon is  viszonylag alacsony jutalékot ad
könyvre  (4% rémlik vagy valamilyen hasonlóan alacsony százalék),  így ebből  ne
számíts  havi  pár  száz  vagy  jó  esetben  pár  ezer  forintnál  többre.  A legjobb,  ha
semennyire  sem  számítasz  és  örülsz,  ha  bejön  valami.  Persze,  bármilyen
vállalkozással  közhetsz  ilyen  szerződést,  amelyiknek  van  partnerprogramja,  de
érdemes  olyannal,  amelyiknek  a  terméke  érdekli  a  weboldalad  látogatóit,  mert
különben nem fognak tőlük vásárolni. Ha fordító vagy és vannak külföldi ügyfeleid
(akár  cégek,  akár  magánszemélyek),  akiktől  nagyobb  pénzösszeg  várható,
csatlakozhatsz  a  Transferwise  partnerprogramjához,  ahol  minden  harmadik  tőled
érkező új regisztráló, minimum 200 angol font(nak megfelelő összeg) feletti átutalása
után kapsz 50 fontot. 

• ha sok olvasód van, adj el hirdetési felületet a weboldaladon

Ehhez sok olvasóra van szükséged, több ezerre vagy akár több tízezerre, ez a hirdetés
témájától, célcsoportjától függ. Azaz, lényegében attól, hogy mennyi olvasó esetén
érzi  úgy  a  hirdetés  elhelyezője,  hogy  megéri  neki  hirdetni  a  weboldaladon.
Természetesen nem a közvetlen konkurenciád hirdetését kell kitenned, hanem olyan
vállalkozásét, akinek a célcsoportja megegyezik a tiéddel, de nem vagytok egymás
konkurenciái.  Pl.  ha  neked  nincs  terméked,  csak  nyelvórákat  tartasz,  hirdetheted
valakinek  az  angolos  e-könyvét.  Az  olvasóidat  érdekli,  de  neked  attól  nem  lesz
kevesebb diákod, hogy valmelyik vesz egy könyvet, mivel neked nem konkurenciád
egy  nyelvkönyv.  Ha  viszont  van  e-könyved,  de  nem  tartasz  nyelvórát  és  nincs
tanfolyamod, akkor akár más tanár tanfolyamát is hirdetheted, mivel egy tanfolyam
és  egy  e-könyv  nem  közvetlen  konkurenciái  egymásnak  (kivéve  persze,  ha
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ugyanarról a témáról szólnak ugyanannak a célközönségnek). Ha te nem angoltanár
vagy,  hirdetheted  egy  angoltanár  termékét,  hiszen  neked  ő  nem  közvetlen
konkurenciád, de lehet, hogy az olvasóid angolul is tanulnak.

Mennyit fizetnek egy hirdetés elhelyezéséért? Ez függ attól, hogy hány olvasód van,
mekkora  a  hirdetés  (banner)  és  a  weboldal  melyik  részén  helyezkedik  el.
Nagyságrendileg havi (pár) tízezer forintról lehet szó.

Oké, ez nagyon jól hangzik, de hogyan szerezz vevőt a termékeidnek? Lényegében
ugyanazokat  a  csatornákat  használva,  amelyeket  diákszerzésre  is  használsz:  blog,
weboldal, Facebook oldal és csoport, a listád. (Ezekről itt is írtam.)

Röviden ennyit szerettem volna elmondani, de ha érdekel a blogolás, ügyfélszerzés,
Facebook,  weboldal,  e-könyvek,  online  marketing  és  hasonló  témák,  olvasd  a
blogomat, ahol ilyesmikről írok:

   https://www.nyelvmarketing.hu/  
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