Pályázati kiírás

Az IAB Hungary Elnöksége pályázatot hirdet munkacsoport vezetői feladatra.

Dátum: 2016. május 18.

Pályázat leadásának határideje: 2016. június 18.

Munkacsoport tematikája, aktuális státusza: Lost & Found munkacsoport, jelenleg létezik
A pályázat kiírásának oka:
A korábbi munkacsoport vezető Földi Kata, remek munkát végzett, azonban egyéb teendői
miatt a munkacsoport korábbi vezetését nem tudja vállalni.
Az Elnökség részéről a munkacsoporttal szemben megfogalmazott elvárás, cél:
A L&F munkacsoport azért jött létre 2015-ben, mert már érezhető volt, hogy a hirdetések
blokkolása egyre égetőbb probléma. A trendek ijesztők, az informatikai oldalakon a
hagyományos értékesítési megoldások már ma sem működnek, de nagy átlagban is az
oldalletöltések 13,5%-nál tapasztalható a hirdetések blokkolása Magyarországon.
A munkacsoport két fázist határozott meg, melyek közül az első teljesült.
1. fázis:
A nemzetközi adatok ismeretében az adblock használat mértékének, hatásainak
feltérképezése.
Ezt fázist a munkacsoport teljesítette. A második fázis a következő mcs vezetés alatt
bontakozhat ki
2. fázis:
A tesztmérések eredményei alapján módszertan kidolgozása az egyes veszteségformák
csökkentésére.
A munkacsoport fő célja tehát félévente új AdBlock mérést levezényelni, bekapcsolódni a
nemzetközi IAB AdBlock-al kapcsolatos tevékenységébe és folyamatosan figyelni, adaptálni az
ott zajló eseményeket.
A munka során együtt kell dolgozni a hazai szakmai szervezetekkel, és az IAB releváns
egységeivel (úgy mint kutatási mcs, jog-policy mcs, Média Szekció, stb… )
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Lehetséges outputok:
● AdBlock méréséi metodika finomhangolása, mért oldalak számának bővítése.
● Ajánlások megfogalmazása, elkészítése, összhangban a nemzetközi lépésekkel.
● Kutatás a hazai reklámblokkolás motivációs tényezőinek feltárására.
● Az ajánlásokat és a nemzetközi tapasztalatokat az IH –konferencián előadni.

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.

Elnökségi kapcsolattartó a pályázat kapcsán: Szutor Ferenc, fszutor@adverticum.com +36-302028907

2

