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Kedves KLIKKelők!  

Kedves Klikkelők! A Kemlib jelenlegi számában egy újabb tematikus hírválogatással jelentkezem. Most a 
legnagyobb közösségi oldalak háza tájáról szemezgettem egy-egy hírt. Lássuk, mi történik napjainkban a szocial 
médiában!           

Vitéz Veronika rovatvezető 

                                                                                                                

Hírek a közösségi média világából  

Vitéz Veronika  

Újjászületett a Google Plus 

Úgy tűnik, azoknak lett igazuk, akik akkor, 

amikor kiderült, hogy a Google közösségi oldala 

nem lehet versenyképes a Facebookkal, azt 

jósolták, hogy a projekt nem vész el, csak 

átalakul: marad a közösségi oldal funkció és 

szerkezet, de nem általános közösségi tér lesz, 

hanem eltolódik a tematikus fórumok, illetve a 

kisebb közösségek irányába. Forrás: 

http://itcafe.hu/hir/uj_google_plus.html 

 

A magyar hatóságok egyre több adatot 

kérnek a Facebooktól 

A Facebook tegnap közzétette 

legújabb jelentését, melyben arról számolnak be, 

hogy 2015 első félévében a kormányzatoktól 

hány hivatalos adatkérés érkezett hozzájuk, és 

ezekből hányat teljesítettek részben vagy 

egészben. Forrás: 

http://itcafe.hu/hir/facebook_adatkeres_2015_elso_felev.html 

 

Közösségi médiával esélyesebb állást találni 

Az Adecco 2015-ös munkaerőpiaci trendeket 

vizsgáló kutatásából kiderül, hogy az 

álláskeresések tekintetében erőteljesen nő a 

közösségi média szerepe. A közösségi hálózatok 

között a LinkedIn a legnépszerűbb, miközben a 

Facebook inkább az egyéb úgymond szociális 

aktivitások tere, ahol azt ellenőrzik le, mit írnak 

egy adott cégről. Forrás: 
http://www.hirado.hu/2015/11/13/kozossegi-mediaval-eselyesebb-allast-talalni/ 

 

Bajban van a Twitter 

Az elmúlt 3 hónapban mindössze négymillió új 

felhasználót tudott felmutatni a Twitter, ami 

önmagában nem kis szám, azonban összehasonlítva a 

többi nagy közösségi oldal bővülésével, már nem is 

annyira jó eredmény. Forrás: 

http://hvg.hu/tudomany/20151030_Bajban_van_a_Twitter 
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Letarolhatja a zenepiacot a YouTube 

Megjelent a YouTube Music zenei alkalmazása 

Android és iOS operációs rendszerre, a lépéssel a 

Google alaposan átformálhatja a zeneipart - írja 

a vg.hu. A szolgáltatást 14 napig ingyen lehet 

kipróbálni, ezt követően azonban a havonta 9,99 

dollárba kerülő YouTube Red előfizetésére lesz 

szükség, ha valaki ki szeretné használni az 

alkalmazás nyújtotta előnyöket, hiszen így 

hirdetések nélkül, akár offline módban is 

hallgathatja kedvenceit. Forrás: 

http://hirek.prim.hu/cikk/2015/11/18/letarolhatja_a_zenepiacot_a_youtube 

  

10 magyar Instagram-oldal, amitől 

garantáltan éhes leszel 

Aki egy kicsit is aktív az Instagramon, tudhatja, 

hogy ételfotót posztolni szinte mindenki szokott. 

De igazán guszta ételfotókat nem tud mindenki. 

Mi most összeszedtük a 10 legjobb magyar 

Instagram-oldalt gasztrotémában, amelyek 

nézegetésétől garantáltan éhes leszel. Forrás: 

http://www.nlcafe.hu/gasztro/20150825/gasztro-instagram-kulfoldi/ 
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