Pályázati kiírás
Az IAB Hungary Elnöksége pályázatot hirdet munkacsoport vezetői feladatra.
Dátum
2016. május 24.
Pályázat leadásának határideje
2016. június 24.
Munkacsoport tematikája, aktuális státusza
Sztenderdizálás munkacsoport.
A sztenderdizálás munkacsoport ezen a néven két alkalommal működött már az IAB Hungary
kereteiben, mindkétszer egyszeri feladattal, ahol a sztenderd hirdetési méretek meghatározása
volt a munka fókusza. A korábbi projekteknél a munkacsoport leginkább a nemzetközi
sztenderdek és a hazai piaci gyakorlat egyeztetésére koncentrált, ahol első alkalommal
sztenderdek meghonosítására kellett leginkább a figyelem.
Mára az online hirdetési üzlet összetettségének és sebességének növekedésével a
sztenderdizálás, sztenderdek lényegesen több területen vannak jelen, ezek ismerete nagy
szakmai felkészültséget igényel, a különböző sztenderdek szinte az IAB összes
munkacsoportjának munkájában megjelennek, így a feladat helyenként mátrixos jellege sokban
hasonlít a Policy, vagy a Kutatás munkacsoportéhoz.
Ezért ez a munkacsoport nagyon sokat is ad. Nem csak az IAB tagságának, de a munkacsoport
tagoknak is. Az egyéb munkacsoportokkal együtt dolgozva mindig a piaci fejlődés homlokterébe
tartozó dolgokkal lehet/kell foglalkozni, ezekben lehet cutting edge szakmai tapasztalatot
építeni.
Ha vetted a fáradtságot és idáig elolvastad az anyagot, akkor már többet tettél mint az anyag
által elért kör legalább 95%-a, lélekben félig már munkacsoport tag vagy. Olvasd el a
munkacsoport céljait és adj be egy pályázatot a munkacsoport vezetésére!
A pályázat kiírásának oka
Vezető keresése, új munkacsoport megalapítása, programjának lefektetése.
Az Elnökség részéről a munkacsoporttal szemben megfogalmazott elvárás, cél
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Ahogy a desktop hirdetési méretekben és formátumokban, úgy egyéb platformok
megoldásaiban és munkafolyamataiban is rengeteg lehetséges és fellelhető irány, megoldás
van a piacon. Ezek között kell utat mutatni az IAB Hungary tagságának adott esetben független
munkában a munkacsoporton belül, illetve esetenként más munkacsoportokkal együttműködve.
A piaci működés sebessége miatt korábbi sztenderdizálási anyagoktól eltérően elvárás nem
csak a különböző sztenderdek, státuszok rögzítése, de a kialakulásuk okának, illetve a
lehetséges fejlődési irányok, összefüggések felvázolása is.
Lehetséges outputok, de ezek többségében csak példák, talán a hirdetési méret sztenderdek
kivételével:
● hirdetési sztenderdek
o pixel méretek platformonként (példa: mobil téren jelenleg kihívás a prémium
kiadók és a globális szolgáltatók által diktált sztenderdek – pl facebook instant
arcitles – irányainak egyeztetése) Mobil esetében az IAB Mobil munkacsoporttal
együttműködve.
o display hirdetési file formátumok (flash, html5, kép)
o video hirdetések
o kilobyte méretekra ajánlás platformonként (példa összefüggésre: a html5
esetében látható, hogy a programozók hiányosságai miatt a kilobyte méretek
teljesen elszálltak, ami viszont felhasználói szempontból kedvezőtlen, így trigger
lehet adblock használatra)
o hirdetési megoldások csoportosítása felhasználói elégedettség szempontjából
o megnevezések
o hazai programmatic formátum helyzetkép (ez nagyban segíthetné a különböző
szereplők piacra lépését)
● ügynökségi és média oldali adszerverek eltéréseinek indoklása, jellemző eltérés
mértékek, kezelésre javaslat
● megrendelésekkel kapcsolatos munkafolyamat sztenderdizálása
● hirdetések és natív megoldások egységes jelölése (az IAB Natív munkacsoporttal
együttműködve)
● hazai viewability sztenderdek kialakításának támogatása az IAB Viewability
munkacsoporttal együttműködve
● programmatic fogalomtár (IAB programmatic és/vagy oktatási munkacsoporttal
együttműködve)
● stb.
A munkacsoportnak nem célja és feladata a fenti irányokat lefedni, ezek csupán példák
lehetséges sztenderdizálási területekre. Ugyanakkor cél és feladat olyan területek
meghatározása, ahol sztenderdizálás szükséges, illetve a sztenderdek kialakítása ezeken a
területeken.
Pályázat kötelező elemei:
- munkacsoport neve,
- munkacsoport működésének célja,
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pályázó neve,
pályázó munkahelye és releváns szakmai tapasztalatainak rövid összefoglalása
a program részletes kifejtése, lehetőleg rövid- és középtávú, illetve az Elnökségi ciklus
végéig kitűzött célokkal és feladatokkal, naptári év szerinti bontásban,
a feladatok, célok kapcsán ha releváns akkor kérjük megjelölni, hogy azokból az IAB
Hungary tagsága, illetve ezen a körön túltekintve a piac összessége milyen hasznot tud
húzni?
lehetséges erőforrás igények,
javaslat a munkacsoport tagjaira.

Ha a fenti területeken izgalmasnak érzed a munkát, akkor keresd elnökségi kapcsolattartónkat a
pályázat kapcsán: Ziegler Gábor, gabor.ziegler@iab.hu, +36 20 219 46 50.
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