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MailChimp-ről a HubSpot-ra 
való áttérés Mielőtt belevágsz

könnyen megterhelővé válhat, pedig nem 
kellene annak lennie. Egy hozzáértő, támogató 
csapat és egy alaposan átgondolt, 
lépésről-lépésre kidolgozott folyamat 
segítségével gyorsan, bármiféle gond nélkül át 
lehet állni a HubSpot használatára.

Ez a checklist végig vezet Téged a migráció 
minden egyes aspektusán és megmutatja az 
átállás során alkalmazható jól bevált gyakorlatokat.

Ökölszabályként azt javasoljuk, hogy lehetőség szerint 
először exportáld és mentsd le az összes eddigi adatot 
a MailChimp-ből.

Az így kapott fájlok elnevezése során a következő 
koncepciókat javasoljuk:
✔ A fájl nevében legyen dátum
✔ Használj 3-4 szavas leírást is, erre néhány példa:

✔ Kampányoknál: 2020-10 Hírlevél, 2020-Q3 Prospect 
Nurturing stb.

✔ e-mail-ek esetében: 2020-10-15 hírlevél, 2020-Q3 
Prospect Nurturing üdvözlő e-mail, stb.

✔ Fájloknál: Event Email Header, Facebook Logo for 
Footer, stb.



rész: 
Kontakt adatbázis és listák1. 

1. Ha a MailChimpben voltak kontakt listák, akkor javasoljuk, hogy a kontaktadatok importálása előtt hozd létre a 
HubSpot-ban is ezeket a listákat, az adatokat pedig majd listánkként importáld.

2. Majd készülj fel a migrációra a listák újbóli létrehozásával a HubSpot-ban: navigálj ehhez a ”Contacts” -> ”Lists” -> 
”Create list” menüpontra. 

3. Nevezd el ezeket a listákat.
4. Válaszd ki, hogy aktív vagy statikus lista legyen:

a, Az aktív listák a felhasználó által végrehajtott műveletek alapján automatikusan frissülnek, így biztos 
lehetsz benne, hogy a megfelelő személyek mindig a megfelelő tartalmakat fogják megkapni.

b, A statikus listák nem frissülnek automatikusan. A releváns kontaktokat manuálisan kell hozzáadni vagy 
eltávolítani ezekről.
6. A Mailchimpben két lehetőség van a kontaktadatok letöltésére: listánkként, illetve szegmensek szerint.
7. Exportálj listánkként.



9. Az exportálás tartalmazni fog egy CSV-fájlokból 
álló ZIP-et a következő típusú kontaktokhoz: 
"Feliratkozott", "Leiratkozott", "Nincs feliratkozva" 
és "Tisztított".

10. Navigálj a MailChimp-ben az “Audience” 
menüpontra.

11. Majd kattints az “Audience” -> “View Contacts”-> 
“Export Audience” ->“Export as CSV” pontokra.

12. Érdemes még feljegyezned a MailChimp-ben 
használt listaszűrő szempontokat is, így majd 
könnyen újra tud őket hozni HubSpot-ban is.

13. Ha szükséges az adatok tisztítása vagy törlése, a 
felesleges sorokat távolítsd el még az exportált 
fájlban, a HubSpot-ba történő importálás előtt.



14. A HubSpot-ban hozz létre minden olyan egyéni 
mezőt (más néven “Property”), melyek 
szükségesek a MailChimp-ben szereplő 
kontaktadatok HubSpot-ba történő gördülékeny 
felvételéhez. Ehhez navigálj a “Settings” ->   
“Properties” -> “Create property” menüponthoz.

15. Ezután következhet a névjegyek HubSpot-ba 
történő importálása  a következő módon:  
“Import” -> “Start an Import” -> “File from 
Computer” -> “Next”

16. Ha szükséged van további segítségre itt találsz 
bővebb útmutatást az importáláshoz. 

17. Végül importáld a kontaktokat.

https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/import-objects


rész: 
Lead pontozás2. 

18. A MailChimp-ben a Lead-ek pontozására használt szempontokat, kritériumokat is jegyezd fel.
19. Attól függően, hogy mennyire kidolgozott a pontrendszer, megtalálhatod ezeket a: “Scoring page”, 

“Completion actions”, “Page rules” vagy az “Automation rules” alatt.

A MailChimp csillag alapú értékelési rendszert használ. Minden új kontaktot alapértelmezés 
szerint két csillaggal értékel, majd minél jobban elkötelezett egy kontakt, annál több csillagot 
kaphat.

A HubSpot erre egy 0-100-ig terjedő pontozást használ, és pontot ad vagy von le az általunk 
felállított szempontrendszer alapján. A Lead pontozás részletesebb beállításairól itt olvashatsz.

https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/set-up-score-properties-to-qualify-leads


E-mail3. rész: 



rész: 
Automatizációs kampányok4. 

25. Nyisd meg egymás mellett a MailChimp-et és a   
HubSpot-ot is.

26. Majd építsd újra automatizációs folyamataidat 
“workflow”-k által: “Automation” -> “Workflows”

27. A két rendszerben nem  tudod egy az egyben 
ugyanúgy megvalósítani az automatizációkat, de ha 
alaposan végiggondolod és leelenőrzöd az ilyen 
folyamatokat ugyanazt a célt könnyen el fogod tudni 
érni.

28. Ne felejtsd el tesztelni az automatizációkat mielőtt 
megszüntetnéd a MailChimp-et!



rész: 
Landing oldalak5. 

29. Az e-mail migrációhoz hasonlóan, érdemes 
mindkét programba egyszerre belépni, valamint 
az összes olyan tartalmát lementeni, amit a 
HubSpot-ban is szeretnél létrehozni.

30. Ehhez menj a HubSpot-ban a: ”Marketing” -> 
”Website” -> ”Landing Pages” -> ”Create” 
pontokra.

31. Egy az egyben a landing oldalaknál sem fogod 
tudni mindig pontosan ugyanazt a kinézetét 
elérni, de a HubSpot beépített sablonjai 
rengeteget tudnak majd segíteni.

32. Összetettebb oldalakhoz pedig javasoljuk, hogy 
kérj kódolásban jártas szakemberektől is 
segítséget.



rész: 
Űrlapok készítése6. 

33. Nézd meg a MailChimp-ben használt űrlap 
mezőket, majd hozd létre őket újra a HubSpot 
űrlap készítő felületén is: ”Marketing tab” -> 
”Lead Capture” -> ”Forms” -> ”Create form”.

34. Az űrlapokhoz is állíthatsz be automatizációkat 
és nyomon követési lehetőségeket. 

35. Lekövető e-mailek kidolgozásához menj a 
”Follow-up” -> ”Create Follow-up Email” 
lehetőségre.



rész: 
Fájlok kezelése7. 

36. A MailChimp-ben menj a ”Brand” -> ”Content Studio” -> ”My Files” menüpontra.
37. Mentsd el az itt található számodra fontos fájlokat egy külső mappába.
38. Majd töltsd fel ezeket a HubSpot-ba: ”Marketing” -> ”Files and Templates” -> ”Files”.
39. Minden kép vagy fájl esetén az elérésükre generált linkeket fontos frissíteni a releváns 

e-mailekben és oldalakon.



Reméljük, hogy ez az ellenőrző listánk hasznos eszközként tud majd 
szolgálni a MailChimp-ről HubSpot-ra való átállásodban.
Fontos még megjegyezni, hogy a tárolt adatok mennyiségétől és az 
automatizációs folyamatok bonyolultságától függően az átállás néhány 
napot vagy pár hetet is igénybe vehet.

Ha ezt az ellenőrző listát túlságosan bonyolultnak érzed vagy nincs elég 
időd rá, akkor örömmel segítünk Neked. Foglalj egy időpontot és beszéljük 
meg az átállás részleteit közösen.



A Marketera egy nemzetközi tanácsadó ügynökség. Teljes körű technológiai és 
módszertani keretrendszerünk egyetlen összehangolt gépezetben egyesíti 

ügyfeleink marketing, sales, és recruitment erőfeszítéseit.

https://www.marketera.agency/
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