EEE-project – Facebook HU
RESULTS OF THE FACEBOOK COMMUNICATION
_______________

The University of Szeged has set up a new Facebook page at the beginning of the project in order to gain
higher attention in region because Hungarians usually prefer communication channels that are in their native
langauge due to low rate of foreign language skills.
The name of the Facebook page is „Realize your dreams and be entrepreneur” (the Hungarian original title:
Valósítsd meg Önmagad és vállalkozz – Embedding Entrepreneurship Education) and is registered on Facebook
at the following url:
https://www.facebook.com/Val%C3%B3s%C3%ADtsd-meg-%C3%96nmagad-%C3%A9s-v%C3%A1llalkozzEmbedding-Entrepreneurship-Education-451659918509863/

The purpose of the Facebook page is to promote the activities relating to the project and increase interest
towards entrepreneurship in the region. During the project completion the University of Szeged shared
contents that where generated by the Hungarian partners and forwarded important information and events
that were relating to entrepreneurship.
The results of the social media communication are grouped in two categories: organic results and paid results.
Since the Hungarian partner used paid advertisements (through social media) to promote the course organized
for university students and entrepreneurs, this disction helps to better understand and interpret the results.

ORGANIC RESULTS
During the project 13 posts were published on the Facebook page where the posts were mostly links and
photos. Links were usually targeted to blogposts generated by the Hungarian team and uploaded to the EEE
website. The table summarizes the organic results. Finally, 2,201 users were reached and 795 interactions
were generated with organic social media communication.
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Link

Organic

8:52

- post clicks
- reactions,
comments &
shares

4
1

0

50

2018. 02. 07.
14:17

2017. 12. 11.
10:36

2017. 11. 16.
15:19

2017. 08. 25.
18:08

2017. 07. 24.
14:50

2017. 06. 26.
9:55

2017. 05. 31.
9:31

2017. 05. 23.
14:00

Az őszi félév elején még mi is bizonytalanok voltunk
abban, hogy mi lesz a kurzus végeredménye...
tapasztalatainkat az alábbi cikkben foglaltuk össze :)
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Kurzusunk egyik ígéretes projektje a Creative
Accelerator által szervezett Pitching Day-en :)
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Szívesen lennél vállalkozó? SZTE-s hallgatóként
jelentkezz ingyenes kurzusunkra és szerezz gyakorlati
tapasztalatot. Az SZTE-GTK kurzusát az egyetem
bármely karán tanuló hallgató felveheti az őszi félévben.
Az 5 kredites kurzuson vállalkozóktól és egyes
vállalkozói területek oktatóitól tanulatsz gyakorlati
projekteken keresztül, amelyek során testközelből
ismerheted meg a vállalkozói létet, és egyben saját
képességeidet is tesztelheted ebben az érdekes
világban. Jelentkezési mód: Neptunon keresztüli
kurzusfelvétel (hamarosan meghirdetésre kerül) ÉS egy
motivációs levél küldése a pronay@kmcenter.szte.hu
címre 2017.szeptember 4-ig. A résztvevők száma
korlátozott (40 fő), és a jelentkezés sorrendje döntő, így
érdemes minél hamarabb jelentkezni. További részletek:
https://goo.gl/RXdRGc
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Ha már az ötlet megvan, érdemes néhány hasznos
tanácsot is megfogadni :)
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Az elmúlt hetekben átnéztük a beérkezett motivációs
leveleket :) Egy kis ízelítő az eredményekből, hamarosan
kiértesítjük a jelentkezőket is :) Addig is egy kis türelmet
kérünk...
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Ne feledjétek, ma estig várjuk a jelentkezéseket a
szeptemberben induló vállalkozói kurzusunkra :) További
részletek: https://hungary.eeeproject.eu/index.php/felhivas-kurzus/
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A Valósítsd meg Önmagad és vállalkozz - Embedding
Entrepreneurship Education oldal frissítette a weboldala
URL-címét.

Link

Organic

62

Organic

183

Organic

47

Organic

87

Organic

19

Organic

19
3
494
53

22
3

10
2

4
0

6
1

0
0
0
0

1

22

2017. 05. 23.
10:36

2017. 05. 17.
15:59

2017. 04. 19.
13:55

2017. 04. 10.
11:55

Úgy látszik, hogy nem csak mi gondoljuk fontosnak a
vállalkozói lét ösztönzését az egyetemeken :) A
világgazdaság is a szeptemberben induló kurzusunkról
írt :) Ne feledjétek, május 31-ig várjuk a jelentkezőket,
további részletek a jelentkezésről a következő linken:
https://hungary.eee-project.eu/index.php/felhivas-kurzus/
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Szeretnél sikeres vállalkozóktól tanulni és ötletet
megvalósítani? :) Akkor ezt pont Neked találták ki,
mindenképp jelentkezz! :) 💼 Jelentkezési határidő:
2
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és ötletek megvalósítását támogató kurzusunk felhívása,
amelyet számos Kar és különböző tanulmányokat
folytató hallgatók számára elérhetővé tettünk a Szegedi
Tudományegyetemen :) 📧 A motivációs levelet ne feledd
el időben elkezdeni megírni...
Nemzetközi partnereinkkel ötletelünk arról, hogyan
lehetne a fiatalok vállalkozóvá válását elősegíteni... :)
🇩🇪𑐀🇹🇮🇪🇳𑐀𑐀🇺 1,5 nap, 8 résztvevő, 300 oldal 💼 és
remélhetőleg sok-sok fiatal vállalkozó a jövőben! ;)
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PAID RESULTS
The promotion campaign of the course was supported by two paid advertisments on Facebook. The first was
introduced in May 2017 and the second was in August 2017. As the table shows, 216 click were measured on
the advertisment in order to read the details. The adverstismenet of the project reached 12,175 users on
Facebook in the region 31,613 occurrence was generated.

SUMMARY
Activity:
65

Reach (users):
5,612

Occurrence:
10,391

Cost per link clicks:
111 HUF/link clicks

Total cost:
7,215 HUF

SUMMARY
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Activity:
153

Reach (users):
6,563

Occurrence:
21,222

Cost per link clicks:
56 HUF/link clicks

Total cost:
8,628 HUF

Summary
As the results show, during the project completion the Facebook page
managed by the University of Szeged...
•
•
•
•
•

generated 1,011 interactions (click on links, comments, shares, etc.)
reached 14,376 users
ads appeard at least 21,222 times on Facebook.
29 Students recruited
25 Students complete course
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