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Az m.index.hu oldalhoz kapcsolódó mobil hirdetés pályázati szabályzata 

 

Bevezetés 

Az Index.hu Zrt. elindította az index.hu kiadvány mobiltelefonon keresztül elérhető verzióját 
(m.index.hu). Ehhez kapcsolódóan az Index.hu Zrt. az alábbiakban részletezett kreatív pályázatot 
hirdet. 

 

Nevezés 

A pályázatra magyar és nem magyar jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok és szervezetek nevezhetnek, amelyek az Index.hu Zrt. által értékesített hirdetési 
felületeken az elmúlt 5 naptári év során fizetett hirdetést vásároltak. Minden egyes brand csak egy 
kreatívval vehet részt a versenyben. A nevezésben a nevezőnek meg kell adnia a hirdető, a kreatív 
készítője és a kampány nevét. 

A nevezőnek a nevezéséhez csatolnia kell mind a hirdető, mind a kreatív készítőjének nyilatkozatát, 
amelyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a játékot megnyeri, nevét a nyertesek 
személyének kihirdetésekor az Index.hu Zrt. az itt hivatkozott helyeken közzétegye. 

Nevezni kész hirdetési anyagokkal (a továbbiakban: „pályaművek”) lehet. Nevezés érvényességi 
feltétele, hogy a nevező az elkészített pályaművet a nevezésével együtt benyújtsa az Index.hu Zrt. 
részére. 

A benyújtandó pályaművek kreatív mérete: 480x120 pixeles statikus vagy állókép lehet, 
(fájlformátuma jpg vagy png). 

A nevezőnek a nevezéssel és a pályamű beküldésével egyidejűleg kell egy, az alább rögzített 
megjelenési időtartamon belüli naptári napra hirdetési helyet foglalnia az m.index.hu oldalon. Az első 
érvényes nevezés 3 naptári nap, a második érvényes nevezés 2 naptári nap megjelenést foglalhat, ezt 
követően minden egyes érvényes nevezés 1 naptári nap megjelenésre foglalhat helyet az m.index.hu 
honlapon. A nevezések elfogadása a kreatívok beérkezésének sorrendjében történik. Egy adott 
naptári napra vonatkozó foglalások közül az Index.hu Zrt. az első befogadott nevezésben szereplő 
foglalást fogadja el. A nevezéseket a mobilhirdetes@cemp.hu címre kérjük leadni. 

A nevezéssel beküldött pályaművek esetében az Index.hu Zrt. hirdetésekre vonatkozó Általános 
Szerződéses Feltételeiben foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak. 

Az Index.hu Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy bármely nevezést belátása szerint, külön 
indoklás nélkül visszautasítson. 

 

A pályázat időtartama 

A pályaművek megjelentetésére 2011. január 10-től 2011. február 10-ig kerül sor. 

A pályázaton való részvételre az elkészített pályaművekkel 2011. február 8-ig lehet nevezni, illetőleg, 
amennyiben egy ennél korábbi időpontban valamennyi megjelenési napra érkezett befogadott 
pályamű, úgy addig a naptári napig, amikor az utolsó megjelenési napra is foglalás történik. 

 

A pályaművek megjelentetése 

Az Index.hu Zrt. vállalja, hogy amennyiben az adott nevezés visszautasítására nem kerül sor, a 
befogadott pályaműveket 1 naptári napra fixen megjelenteti az m.index.hu honlapon. Ez nem 
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vonatkozik az első két nevezőre, akik esetében a befogadott pályaművek 3, illetve 2 naptári nap 
megjelenést biztosítunk, a fentiekben foglaltaknak megfelelően. 

 

A pályaművek értékelése 

A verseny lezárását követően egy öt tagból álló szakmai zsűri értékeli a pályázat során benyújtott és 
befogadott pályaműveket. A játék nyertesei a szakmai zsűri véleménye alapján a két legjobb 
pályaművet benyújtó hirdetők és kreatív készítők. 

 

Nyertesek személyének kihirdetése, nyeremények  

A nyertes pályaművek és nyertesek személyét az Index.hu Zrt. a pályázat lezárását követő két héten 
belül közzéteszi a CEMP Sales House blogján (cemp.blog.hu), a Twitteren (twitter.com/cempsh), 
illetőleg arról a nevezőket emailben értesíti.  

A pályázat két nyertese nyereménye egy-egy db Apple iPad Wi-Fi 3G 64GB tablet.  

A két nyertes pályamű hirdetői számára az Index.hu Zrt. további egy-egy hét időtartamra fix 
megjelenést biztosít az m.index.hu honlapon. 


