
A TWITTER, 
SNAPCHAT ÉS AZ 
INSTAGRAM



Mi az a Twitter?
• A Twitter egy ismeretségi hálózat és mikroblog-

szolgáltatás, ami arra szolgál, hogy a felhasználók 
rövid bejegyzéseket posztoljanak és üzeneteket 
küldjenek egymásnak.

• Ez egy ingyenesen használható weboldal és 
alkalmazás



A Twitter funkciói
• Bárki használhatja az alkalmazást és Tweetelhet, de a nagyobb cégeknek 

és hírességeknek hitelesített felhasználói fiókjuk van, ami arra szolgál 
hogy más hamis fiókok ne adják ki magukat annak a cégnek/személynek

• Tweetelni(bejegyzést közzétenni) bármikor tudsz az internetes 
weboldalról, külső eszközökről vagy pedig SMS formában, de maximum 
280 karakter lehet a bejegyzés

• A legnépszerűbb témák és a legfontosabb történések is megjelennek a 
kezdőlapodon és kedvedre böngészhetsz a bejegyzések között



A Twitter 
weboldala



Mi az a Snapchat?
• A Snapchaten tudsz másoknak üzenetet küldeni és 

képeket megosztani

• A Snapchat szórakozásra is használható, hiszen több 
száz filter és szűrő közül választhatsz amiket 
alkalmazni tudsz a képeiden hogy egyedibbek 
legyenek

• Kiposztolhatod a saját videóidat és sztorijaidat is, 
amiket a követőid láthatnak



A Snapchat funkciói
• Láthatod hogy éppen hol tartózkodnak a barátaid a 

Snapchaten belüli térképen

• Képeket és videókat készíthetsz különböző effektusokkal

• Megnézheted más emberek sztoriját és a legújabb 
trendeket

• Beszélgethetsz a barátaiddal és képeket küldhetsz nekik

• Beállíthatod a beállításoknál, hogy ki férjen hozzá az 
adataidhoz és ki lássa amit kiposztolsz



A Snapchat 
alkalmazás 
felülete



Mi az az Instagram?
• Az Instagram egy kép- és videómegosztó közösségi 

oldal és alkalmazás

• Ingyenes használható és letölthető

• Itt is megoszthatsz képeket és videókat, vagy akár 
bejegyzéseket is, de csak szöveges kép formájában

• Lehetőséged van követni a kedvenc felhasználóidat 
és te is szerezhetsz követőket



Az Instagram funkciói
• Képeket oszthatsz meg és szerkeszthetsz a szűrők és 

filterek segítségével, így még feltűnőbbek és egyedik
lesznek

• Videókat is megoszthatsz, de maximum 1 percesek 
lehetnek

• Közzéteheted a saját sztorijaidat amik 24 óráig láthatóak

• Közvetíthetsz élő videókat is

• Az új IGTV funkcióval nézhetsz és feltölthetsz akár 1 órás 
videókat is



Az Instagram 
oldala


