Pályázati kiírás
Az IAB Hungary Elnöksége pályázatot hirdet munkacsoport vezetői feladatra.
Dátum
2016. május 27.
Pályázat leadásának határideje
2016. június 27.
Munkacsoport tematikája, aktuális státusza
Viewability, új munkacsoport
A pályázat kiírásának oka
Vezető keresése, új munkacsoport megalapítása, programjának lefektetése.
A hirdetések láthatósága az elmúlt években egyre fontosabb kérdéssé vált a display hirdetések
piacán. A témával az elmúlt években az amerikai és az európai IAB is foglalkozott, az IAB
Hungary is adott ki Mérési útmutatót láthatóság kapcsán, illetve a szervezet a blogján is
foglalkozott a témával.
Az azóta eltelt időszakban a láthatóság mérésének igénye növekedett, ugyanakkor az egy évvel
korábban még mindenhol érzékelt technikai nehézségekkel kapcsolatosan nincs átfogóan
elfogadott megoldás.
A 2015 februárban publikált Mérési útmutatót az IAB Hungary a következő ajánlással zárta:
„A dokumentumban is leírt technológiai és üzleti kiforratlanság miatt nem javasoljuk ezen
mérőszám üzleti célú használatát, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a Viewability fontos eszköz
az inventory feltérképezésénél és képet ad egy tartalomszolgáltató saját felületeinek
láthatóságáról.”
A szervezett feladatául pedig a következőt határozta meg:
„A magyar IAB továbbra is egyeztet a viewable impression szabvány kapcsán az európai és
amerikai IAB-kkal, valamint az érintett társszervezetekkel. Az egyeztetés egyik legfontosabb
célja a mérés és a viewable impressionre vonatkozó ajánlás pontosítása.”
Ennek szellemében az IAB Hungary Elnöksége időszerűnek látja a téma újbóli feldolgozását,
melynek érdekében munkacsoport pályázatot ír ki.
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Az Elnökség részéről a munkacsoporttal szemben megfogalmazott elvárás, cél
A munkacsoport feladata a viewable információk aktualizálása, amely kapcsán a lehetséges
outputok:
- felméri a piac helyzetét (technológia és sztenderdek szempontjából – utóbbit az IAB
Sztenderdizálás munkacsoporttal együttműködve),
- javaslatot tesz a hazai sztenderdre,
- javaslatot tesz a sztenderd mérési megoldásra (vagy ha nincs ilyen biztonságos
megoldás, akkor azt jelzi a korábbi Mérési útmutatóhoz hasonlóan)
- javaslatot tesz a viewable adatok piaci használatának módjára.
A munkacsoport meghatározott időszakra jön létre, 2016 naptári év végéig.
A feladat ütemezését tekintve kiemelendő, hogy az ajánlásnak támogatnia kell a piaci szereplők
2017 üzleti év tekintetében létrejövő megállapodásait. Ezért 2016 végéig nem csak a majdani
munkacsoport vezető által a viewability információk előállításához kapcsolódó feladatok
elvégzésével kell tervezni, de a szükséges és kapcsolódó piaci edukációs, kommunikációs
folyamatok véghezvitelének időigényével is. (Ezekben a munkacsoport természetesen építhet
az IAB Elnökségének és ügyvezetőjének segítségére, támogatására, illetve egyéb
munkacsoportokkal való együttműködésre.)
Pályázat kötelező elemei:
- munkacsoport neve,
- munkacsoport működésének célja,
- 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 terület jelentősége számodra vonzó, szakmai ismereteid alapján úgy érzed tudsz
tenni a piacért ennek a projektnek a kapcsán, akkor add be a jelentkezésedet a Munkacsoport
vezetői megbízásra!
További információért keresd elnökségi kapcsolattartónkat: Ziegler Gábor,
gabor.ziegler@iab.hu, +36 20 219 46 50.
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