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Egyértelmű-e
az üzenet?
Teljesen világosak-e a rajta lévő 
információk?

Azonnal (3 másodpercen belül) ki 
tud rajta igazodni az is, aki most
találkozik vele először

Happy Tri Milliarta - Dribbble

https://dribbble.com/milliarta


Kiderül, hogy
ki a célközönség?

CMARIX TechnoLabs Dribble

Tud-e azonosulni vele a célcsoport? 
Az ő “nyelvén” szólunk-e hozzá? 
Vannak-e kapcsolódási pontok pl. 
zenei kitekintés vagy stílus

https://dribbble.com/CMARIXTechnoLabs


Illeszkedik-e
a brandhez?
Vagyis illik-e az addig kialakított 
cégarculatba, színek, formavilág, 
képi világ. 

Azonosítható-e, hogy ki áll a 
weboldal mögött?



Fordított 
piramis
A honlapon fentről lefelé haladunk, 
nem csak görgetés, de információ 
feldolgozás szempontjából is. 

Egységesebb lesz az egész.

Üzenet, kiegészítés, finomítás, 
megerősítés és konverzió.

Andika Wiraputra Dribbble

https://dribbble.com/AndikaWP


Kérdések
amire választ
kell adnia

● Ki vagy? Mi a cég, mi a brand?
● Mivel foglalkozol? Mi a termék?
● Miben vagy jobb? Miben 

különbözöl?
● Hogyan működik?
● Kinek szól? Nekem szól?
● Mit kell tennem? Mit vársz tőlem?
● Mennyire vagy megbízható?
● Mennyire vagy elérhető?



TECHNOLÓGIA
Alap: reszponzivitás

forrás: techjury

“Nevezz meg három olyan személyt, akinek nincs
mobiltelefonja!”

https://techjury.net/blog/what-percentage-of-internet-traffic-is-mobile/#gref


TECHNOLÓGIA
Alap: reszponzivitás

forrás: techjury

Mit mondanak még a számok?

● A mobilhasználók 61%-a soha 
nem tér vissza egy weboldalra, 
ha az nem reszponzív

● Az ügyfelek a hatékonyságot 
hűséggel fizetik meg, azaz 
visszatérnek, ha jó a vásárlási 
élmény 

● A pozitív mobilélmény 
89%-kal növeli a pozitív 
vásárlói visszajelzések esélyét

https://techjury.net/blog/what-percentage-of-internet-traffic-is-mobile/#gref


TECHNOLÓGIA
Az első a betöltési idő

Kereskedelmi célú webhelyeknél a 
gyorsaság a legfontosabb tényező

A korábbi 3 mp már csak 2 mp, 
amit hajlandóak várni az emberek!

Google Page Speed

Gtmetrix

Pingdom



TECHNOLÓGIA
Az első a betöltési idő Mit tudsz tenni azonnal?

● Képek optimalizálása
● Törött linkek átnézése
● Nem használt beépülők törlése



TECHNOLÓGIA
Dinamikus, személyre 
szabott tartalmak

A nagyon nagyok Ebay, Amazon ezt 
hosszú évek óta használják, de most 
már kisvállalati szinten is megjelent 
a lokális célzás pl. speciális 
ajánlatok szegedieknek, éjjel 
böngészőknek, iPhone 
tulajdonosoknak.

A cookiek és a mindenféle adat 
amit hagyunk magunk után ún.
hiperperszonalizációra ad 
lehetőséget, azaz a weboldal is 
személyre szabva tud megjelenni.

Trend 2022



TECHNOLÓGIA
Hüvelyujj barát navigáció

Ne kelljen használni a többi 
ujjunkat. Minél inkább használható 
félkézzel a weboldal, annál 
könnyebben, szívesebben 
böngésznek rajta.

Trend 2022



TECHNOLÓGIA
Hangvezérlés, VR élmény Már meg sem kell nyomni a 

gombot! Hangvezérelt honlapok és 
VR élmény. Főleg a webshopok 
élnek a virtuális próba, a virtuális 
bemutatótermek, szűrő 
használatával

Trend 2022

forrás: www.fingent.com

http://www.fingent.com
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“Hippikorszak”
A háborúk utáni “optimizmus” korszakát
idézi az, ami most a weben történik. A covid 
depresszióra a designerek válasza:

Élénk színek

Kontrasztos elemek

Absztrakt ábrák



Funkcionális
És ennek teljesen ellentmond egy olyan fajta 
trend, amely szerinte elég a túldíszítettségből
és a weboldal is legyen ember és 
környezetbarát, minimalista. 

No stress irányzat

Gyors betöltődés

Nagy (nem feltétlen fehér) terek

Ez a tendencia szorosan illeszkedik a Google legutóbbi 
algoritmus-frissítési követelményeihez

www.websitecarbon.com

http://www.websitecarbon.com


Csak szöveg
HERO fejléc
A jól megválaszott font és a kontraszt
ereje mutatkozik meg ebben a trendben. 
A lényegről legyen végre szó. Pont.



Gender
semleges
A pink és a kék száműzése, illetve valamely 
színek bizonyos nemhez kötése

A szexualizált befolyásolás száműzése a 
marketingből

A “rózsaszín adó” eltörlése
forrás: forty8creates.com/gender-neutral-design

https://forty8creates.com/gender-neutral-design/


Színátmenet
és zaj
Ez a grafikai stílus is itt van velünk pár éve,
most megjelent a webfelületeken is. A 
gradiensek eddig a csillámpóni 
tökéletességet mutatták, ez a kis zaj azt 
mutatja, hogy a világ nem ilyen.

forrás: css-tricks.com/grainy-gradients

Illustration by Hank Washington on Behance

Illustration by Jordan Kay on Dribbble

https://css-tricks.com/grainy-gradients/
https://www.behance.net/gallery/84818869/Fuzzies-vol-1?tracking_source=search_projects_recommended%7Cgrainy%20texture
https://dribbble.com/shots/16212730-Hovedspr-ng-Double-LP-Release-Book


Átfedő 
elemek
Ez már pár éve itt van, de a teljes
magazinszerűség, hogy bármit 
pozicionálhatok bárhová, nem kell 
mindennek önálló konténerben lennie
most jött el. 
Nehéz megtalálni az egyensúlyt az 
érdekes és a zsúfolt, kaotikus között



Moziélmény
a honlapon
Teljes képernyős, videó honlapok,
ahol alapvetően a videó mond el mindent, 
a navigációnak minimális szerepe van.
Ahol alkalmazzák: termékbemutatók, 
lakberendezés, ingatlanpiac

https://racex.rotaxmaxdome.com/linz/start

https://racex.rotaxmaxdome.com/linz/start


Látható 
dobozolás
A honlaptartalmakat általában nem
látható rácsok és dobozok segítségével 
építjük meg. Most egy trend, hogy ezeket
láthatóvá teszik, a design részét képezik.



Köszönöm a 
figyelmed!



Köszönöm a 
figyelmed!

Még 2 percig maradj velem!



NOVEMBER 22. INDUL
KATT IDE!

https://webdesigntanfolyam.com/vallalkozasfejlesztesi-workshop-sorozat/
https://webdesigntanfolyam.com/vallalkozasfejlesztesi-workshop-sorozat/


Válassz kurzusainkból!
webdesigntanfolyam.com

TANULJ!


