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Budapest, 2022. március 30.  

Támogatói programot hirdet podcast-gyártóknak a Vodafone 

A kiválasztott tartalomszolgáltatók az anyagi támogatáson túl szakmai és 

promóciós segítséget is kapnak 

A Vodafone a minőségi tartalomgyártás és tartalomfogyasztás jegyében az egész podcast 

szcénára kiterjedő programot indít hazai podcastereknek.  A Vodafone Podcast Pioneers 

program keretében hallgatottságalapú anyagi támogatást, valamint technológiai és 

szakmai segítséget is kapnak a jelentkező tartalomgyártók, illetve műsoraikat a Vodafone 

különböző felületein is hirdetik majd. A programra bármilyen témában alkotó, független 

podcasterek jelentkezhetnek a https://podcastpioneers.hu/ oldalon. 

A Vodafone - a Carat médiaügynökséggel közösen létrehozva, a BOLD kreatívügynökséggel 

együttműködésben működtetve - támogatói platformot indít Vodafone Podcast Pioneers néven a 

teljes magyar podcast szcénára kiterjedően. A podcast-piac jelenleg felfutó fázisban van 

Magyarországon, egyre növekvő hallgatói táborral és bővülő tartalomkínálattal.  A Vodafone 

Podcast Pioneers program elindításával a Vodafone elsődleges célja, hogy támogassa a hazai 

tartalomelőállítást, elősegítse a sokszínű, minőségi tartalmak gyártását, és mint hirdető, a podcast-

piac hirdetéseiben is jó példával járjon elöl.  

A program keretében a Vodafone hallgatottsági adatok alapján nyújt anyagi támogatást független 

podcastereknek, amennyiben az általuk előállított podcast tartalma megfelel a Vodafone 

alapelveinek és a podcast-adásban említésre kerül a Vodafone, valamint a Vodafone Podcast 

Pioneers program. A tartalomgyártók az anyagi támogatáson túlmenően szakmai segítséget is 

kapnak a Vodafone-tól, illetve lehetőséget, hogy a Vodafone felületein hirdessék a műsorukat.  A 

Vodafone Podcast Pioneers programba bármely témában alkotó hazai podcast-gyártó 

jelentkezhet. 

„Hirdetőként hosszú távú üzleti érdekünk és kötelességünk is a minőségi, sokszínű helyi tartalom 

támogatása. A Vodafone Podcast Pioneers támogatói platform elindításával egy teljesen új modell 

indul el a magyar hirdetési piacon. Most van lehetőségünk arra, hogy kialakítsuk azokat a 

sztenderdeket, amelyek meghatározzák minden hirdető számára, hogy hogyan kell és érdemes 

hirdetni az audiotartalmak piacán. Mi e téren a tartalom-támogatást választottuk, ezt tartjuk a 

hirdetés jövőjének. Nagyon köszönjük a Carat médiaügynökségnek és a Bold-nak, hogy közösen 

dolgozhatunk ezen a kezdeményezésen.”  - mondta el a Vodafone Podcast Pioneers program 

kapcsán Juhász Péter Tibor, a Vodafone Magyarország márkaigazgatója.  

„A podcastok világa ma a kreativitás és az alkotói szabadság új univerzuma. Épp olyan izgalmas, 

felfedezésre váró vidék, mint tizenöt éve a blogok világa volt. Egy jó podcastban persze a bátorság 

és eltökéltség mellett rengeteg munka is van, hiszen a színvonalas műsorok felkészültséget, sok 

időt, energiát és persze anyagi ráfordítást is igényelnek. A Vodafone tehát jó időpillanatban 

https://podcastpioneers.hu/
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indította el új programját: a Podcast Pioneers nagy segítséget jelent kezdő és „haladó” 

podcastkészítőknek egyaránt, és így meggyőződésem, hogy az egész magyar podcast piac nívóját 

emeli majd. Ezért csatlakoztam én is a platformhoz, és vállaltam, hogy segítek minél több 

podcasterrel megismertetni ezt a programot.” – mondta Tóth Szabolcs Töhötöm, Az élet meg 

minden podcast kitalálója és műsorvezetője 

A program előregisztrációs időszaka már tavaly elindult, de már a kezdeti időszakban nagyon sok 

és sokféle tematikájú műsorral jelentkeztek a tartalomgyártók: az üzleti témájú műsorok készítői 

ugyanúgy, mint a pszichológiai, filmes vagy épp zenei podcast-ek gyártói jelentkeztek a 

programba.  

A programban való részvételhez a https://podcastpioneers.hu/ oldalon lehet regisztrálni.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 47 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 142 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel. A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját. Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 51 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést. A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt.  

 

További információk: 

  

sajto@vodafone.com   
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