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Vodafone Business Online Jelenlét pályázat  

  

Pályázati felhívás és útmutató  

  

  

A Vodafone Magyarország Zrt. (adószám: 11895927-2-44; cégjegyzékszám 01-10-044159; 

székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., a továbbiakban: „Vodafone” vagy 

„Szervező”.) meghirdeti a Vodafone Business Online Jelenlét pályázatot (a továbbiakban: a 

„Pályázat”).  

  

I.  A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 

  

A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone ösztönözze és támogassa azokat a 

vállalkozásokat, amelyek még nem rendelkeznek saját weboldallal vagy nem elégedettek 

vele. 

 

II.  A PÁLYÁZÓK KÖRE 

  

A pályázatra olyan vállalkozások hivatalos kapcsolattartói jelentkezhetnek, amelyek a 

jelentkezés pillanatában érvényes Vodafone szerződéssel rendelkeznek, és nincs tartozásuk a 

Vodafone felé, társasági formától függetlenül. 

További feltétel, hogy a pályázó szervezet bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkezzen. 

Egyházi intézmények, politikai pártok, illetve ezekhez kapcsolódó szervezetek nem 

nyújthatnak be pályázatot. A pályázat kiemelt üzleti előfizetők számára nem érvényes.  

  

III.  A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE ÉS FELTÉTELEI 

  

Pályázatot 2022. szeptember 1-től 2022. szeptember 18-ig a 

www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/online-jelenlet-palyazat weboldalon található 

elektronikus nevezési űrlap kitöltésével és elküldésével lehetséges leadni. A nevezési űrlapon 

kizárólag szöveges válaszok megadására van lehetőség, és kizárólag magyar nyelven leadott 

pályázatokat tekintünk érvényesnek.  

  

A pályázatra a nevezés díjmentes.   

  

A vállalkozások és vállalatok pályázata esetén feltétel:  

• hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi 

intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.  

• hogy a Pályázó által a pályázati űrlapon megadott információk kizárólag valós adatokat 

tartalmazzanak, melyekért a pályázó büntető, és polgári jogi felelőséggel tartozik.   

http://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/online-jelenlet-palyazat
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• hogy a Pályázó beleegyezik abba, hogy weboldala elkészülte után a Vodafone 

esettanulmányt végezhet (írott, videós vagy hangformátumban) a vállalkozásáról, 

melyet neki kötelessége támogatni 

• a pályázó vállalkozás a későbbiekben felhasználható a szolgáltatáshoz referenciaként 

• hogy a pályázó profilja, működése és kommunikációja összeegyeztethető legyen a 

Vodafone márkával 

 

A pályázatra kizárólag az online regisztrációs felületen lehet jelentkezni, a regisztrációs 

formanyomtatvány kitöltésével, amelynek során a pályázóknak 13 kérdésre kell válaszolniuk 

a vállalkozásukkal és annak weboldalával kapcsolatban. 

  

A Vodafone nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a 

pályázattal összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett 

jogsértésekért.  

  

A Vodafone jogosult a benyújtott pályázattal kapcsolatban benyújtó félhez kérdést intézni, 

kétség esetén benyújtott dokumentumok, adatok, információk igazolását kérni, melyek 

pályázó fél általi nem-, vagy sikertelen teljesítése esetén a pályázat érvénytelenné válik.  

  

A pályázatból történő kizárással jár továbbá, ha   

- a terjedelmi korlátoknak nem felel meg a pályázat;  

- a pályázat határidőre nem érkezett meg;  

- a pályázat nem erre a pályázatra készült és/vagy már részt vett más pályázaton; - a 

pályázó nem felel meg a jelen pályázati felhívásban szereplő bármely feltételnek. 

- A weboldalon személyes adatok, magántitok, egyéb az adott személy érdekeit sértő 

információ gyűjtése más felhasználókról függetlenül ezen adatok gyűjtésének céljától 

- Jogellenes, zaklató, más felhasználók magánéletébe beavatkozó tartalom harmadik 

személyek számára elérhetővé tétele esetén; beleértve a kéretlen üzenetek vagy 

alkalmazások küldését (illetve erre alkalmas SMTP relay üzemeltetétést is), illetve 

ezen tevékenységekre vonatkozó alkalmazások üzemeltetését, az egészséget 

bármilyen formában károsító, vagy ennek kockázatát hordozó termék, szolgáltatás 

népszerűsítését, értékesítését, tiltott szerencsejáték értékesítését vagy 

népszerűsítését, bármilyen erőszakos vagy ezzel összefüggésbe hozható termék (pl. 

fegyverek) vagy szolgáltatás értékesítését vagy népszerűsítését 

- Szerzői jogi jogsértés, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése (beleértve 

olyan tartalom feltöltését, amelyhez a felhasználónak nem volt joga), vagy 

titoktartási, munkavállalási vagy más adatok bizalmas kezelésére vonatkozó 
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szerződés megszegésével üzleti titok vagy más bizalmas információ feltárása, 

nyilvánosságra hozatala 

- Becsmérlő, megfélemlítő magatartás esetén, amely harmadik személyek vagy 

csoportok ellen irányul 

- a Pályázónak díjtartozása van 

- a Vodafone jó hírnevének vagy a Vodafone Partnerének hírnevét sértő magatartás, 

illetve bármely olyan magatartás tanúsítása esetén, amely ilyen hatás kiváltására 

alkalmas vagy alkalmas lehet. 

A kiválasztott nyertes nyereményétől megfosztható amennyiben nem támogatja elvárható 

mértékben a weboldal vagy az esettanulmány elkészültét. 

    

IV. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE, ÉS A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA  

  

Az értékelés menete:  
A pályázati anyagok beérkezését követően a Vodafone saját belső kritériumrendszere alapján 

dönt az öt nyertes kilétéről.  

A belső zsűri tagjai egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelik a pályázatokat azok relevanciája 

szerint. 

 

Kiemelt értékelési szempontok vállalkozások esetén:  

• A nevezett vállalkozás újszerű üzleti vonatkozása és eredményei  

• A nevezett vállalkozás mennyire felel meg a célcsoport elvárásainak  

• A nevezett vállalkozás eredetisége, egyedi jellege, kreativitása  

 

A pályázatokat elbíráló zsűrit a Vodafone kommunikációs és marketing szakemberei alkotják. 

 

V.  DÍJAZÁS  

 

A pályázati folyamat során a zsűri szubjektív értékelési szempontok alapján dönti el, hogy a 

nyereményeket mely pályázóknak ítéli oda. Összesen öt díjazottnak ítéli meg a 

főnyereményt a zsűri. 

A díjazottaknak a Vodafone díjmentesen biztosítja a Business Online Jelenlét Weboldal 

készítő megoldás Full Service verzióját egy éven keresztül, melynek kezdeti időpontja a 

kapcsolatfelvétel a webkoordinátorok által. A 12 hónap letelte után a szolgáltatás fizetőssé 

válik, amelynek a havidíja nettó 7290Ft. Amennyiben a pályázó nem kívánja igénybe venni 

tovább a szolgáltatást, szabadon lemondhatja azt az egy év leteltét követően.  
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A nyertes pályázók részére a Vodafone egy 3 oldalas weboldalt ad át a díjazott igényeire 

szabva. A pályázónak a későbbiekben lehetősége van további módosításokat kérni 

díjmentesen a Vodafone-tól maximum évi 6 órának megfelelő munkaórában. A 6 órát 

meghaladó módosításoknak díjfizetési kötelezettsége van, amely díjak összegéről itt 

tájékozódhat. 

 

VI.  IDŐZÍTÉS  

 

• Jelentkezés a pályázatra: 2022.szeptemer 1- 18.  

• Nyertesek kiválasztása: 2022. szeptember 19-30. 

• Weboldal elkészítése: 2022. október 31. 

 

A Vodafone fenntartja a jogot a fent említett határidők módosítására, amelyekről a pályázó a 

Szervező honlapján értesülhet.  

 

VII.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

  

A pályázat leadásával a Pályázó beleegyezik, hogy a Vodafone a Pályázót a megadott 

elérhetőségein felkeresse abból a célból, hogy a pályázatában leírtakkal kapcsolatban vele 

kommunikációs tartalmat készítsen saját felületeire. Ezen tartalmak jellegéről és 

megjelenéséről a Vodafone Magyarország egyénileg egyeztet a Pályázóval.  

  

Jelen pályázati felhívás nyilvános. A Vodafone fenntartja a jogot a pályázati felhívás 

módosítására, hosszabbítására, visszavonására és az értékelési szempontok 

meghatározására, a nyertes pályázók mérlegelés útján való kiválasztására.   

  

A Pályázó elfogadja, hogy pályázatát a jelen felhívásban foglaltak szerint a Vodafone jogosult 

nyilvánosságra hozni, felhasználni és tárolni. Tekintettel arra, hogy a pályázat a felhívásban 

meghatározott online regisztrációs felület meghatározott blokkjainak kitöltése útján kerül 

összeállításra, így az semmilyen minőségében nem tekinthető szellemi alkotásnak, így nem 

vonatkoznak rá a szellemi tulajdon szabályai.  

  

A Vodafone teljesíti a Pályázónak a nyeremény után az adóhatóság részére esetlegesen 

fizetendő adó-, illeték-, járulék fizetési kötelezettségét, a nyertes pályázat kihirdetését követő 

1 éven belül. 

  

  

  

Budapest, 2022. szeptember 1. 

https://marketplace.vodafone.hu/hu-HU/apps/82189/business-online-jelenlt---full-service#Overview

