Ajánlat a Komplex Média Tartalomszolgáltatói szerződés meghosszabbítására
Készítette: Szentes László média vállalkozó
8630 Balatonboglár, Hunyadi u. 53.
Bevezetés
2016. március 1-óta látom el Balatonboglár város komplex média tartalomszolgáltatási feladatait, és ezt a szerződést
a Képviselő-testület 2017. februárjában újabb egy évre meghosszabbította. Annak ellenére, hogy beszámolnom csak
a szerződés végén, azaz 2019. februárban kellene, a szerződés meghosszabbításáról való döntés mégis most
esedékes, hiszen a meg nem hosszabbítás esetén 2019. február 28-ig új vállalkozóval kell majd szerződést kötni.
Ezért ez a hosszabbítási előterjesztés nem tekintendő beszámolónak, inkább csak a 2018-as év rövid
összefoglalásának.
Mi történt 2018-ban?
1. Balatonboglári Hírek
o A Balatonboglári Hírek újság minden hónapban megjelent. Mind a tartalmi, mind a reklámmennyiségi
előírásokat betartottuk. A lap 2018-ban sokkal pontosabban, lényegesen kisebb ingadozással, csúszással
jelent meg. Egy ilyen csúszás éppen most, az előterjesztés készítésekor történt, ami elnézés kéréssel
jeleztem Mészáros Miklós polgármester úr felé.
o Tartalmi szempontból a lap sokat javult, a visszajelzések jók. Igyekeztünk megfelelni annak az elvárásnak
is, hogy a képviselők megfelelő módon megjelenjenek. A polgármester úr megjelenései pedig
egyeztetett módon megtörténtek.
2. Televízió
o Mondják sok az ismétlés, ami valóban így van, de a havi forgatási kötelezettségünket teljesítettük. Ez
persze nem elég egy napi 24 órás sugárzás ismétlés mentes megtöltéséhez, de még a milliárdokból
működő televíziók is sokat ismételnek.
o Műsorainkat általában hetente frissítjük, ami részben új, részben archív anyagok ismételt lejátszását
jelenti.
o Általános tapasztalat, hogy a helyi televízió ilyen formája kiszorulóban van. Sokat mondják le televíziós
előfizetésüket és választanak valamilyen online szolgáltatót. Hosszútávon ennek a műfajnak a teljes
kiszorulása várható, de egyelőre még érdemes fenntartani az idősebb generáció miatt.
3. Balatonboglar.hu
o Jelenleg átalakítás alatt áll. A háttérben szorgos munka folyik, melynek elindítása Mészáros Miklós
polgármester úr érdemes, hiszen ő tárgyalt azzal a céggel, amelyik az oldal átszabásán dolgozik. Önként
vállalt feladatként pedig én felügyelem és folyamatosan egyeztetek a programozóval. Az új oldal
várhatóan még idén elkészül, a beüzemelése, az adatok áttöltése pedig a jövő év elejére várható.
o A fentiek ellenére a régi struktúrát frissítjük és üzemben tartjuk a szerződés szerint, de a hírek egy része
jelenleg már a balatonboglar.com oldalon jelenik meg.
o Jelezném, hogy január-február hónapokban az új struktúra feltöltése, ellenőrzése kiugróan magas
óraszámú munkával jár majd, amit, ha a város megbíz vele, akkor szívesen elvégzek. Ennek előzetes
számításaim alapján nagyjából 200.000 Ft költsége lenne, amely összeg tartalmazza a szükséges
ellenőrzéseket és a működés beindításának felügyeletét.
4. Balatonboglar.com
o A 2018-as év talán legnagyobb előrelépése az új balatonboglar.com oldal, ami igazi átfogó turisztikai
oldala lett a városnak. Csak jó visszajelzések érkeztek, az ide érkezők egyre inkább rászoknak, sok
hasznos információt találnak.
o A jövő év fontos feladata lenne az oldal látogatottságának felpörgetése, ami január-február online
kampánnyal szeretnék megvalósítani.
o

5. Facebook
o Az elmúlt két év egyik legsikeresebb felülete a város kommunikációja szempontjából. A saját
kezdeményezésemben elindított Balatonboglári Hírek FB oldalnak ma már közel 1500 feliratkozója van,
a heti látogatottsága pedig még szeptemberben is megközelített a 100.000 kattintást, ami kirívóan
magas érték a maga műfajában.
o Idén több alkalommal élő bejelentkezésekkel, gyors videó feltöltésekkel tettem még pezsgőbbé,
változatosabbá az oldalt. Valószínűleg hosszú távon a televízió alternatívája lesz. Terveim szerint még
több élő adást szeretnék ezen keresztül bonyolítani, mert ez az egyik leghatékonyabb módszer a
látogatók gyors elérésére. Ennek főpróbája most a karácsonyi műsoroknál lesz.
6. Online kampány
o Külön szerződés keretében májustól szeptember végéig fizetett online kampányt bonyolítottam spot
videókkal és kiemelt eseményekkel, hírekkel elsősorban a Facebook-on, másodsorban a Google
Adwords segítségével. Erről külön kimutatást mellékelek.
o A kampány minden tekintetben sikeres volt, kifejezetten jó eléréseket sikerült produkálni.
Meggyőződésem, hogy érdemes lenne folytatni egy évi 150-200 ezer forintos keretösszeggel. Erre 2019.
januárjában adnék le konkrét tervet.
7. Fotókiállítás
o A nyár egyik sikeres kommunikációs projektje volt, és az elérési arányokhoz képest kifejezetten olcsó
eszköz volt az emberek elérésére. A fotópályázat kampánya június közepétől augusztus közepééig ment
kizárólag a Facebook-on. Ennek során 169 megosztással több mint 150.000 embert ért el.
Eredményeképpen pedig 58-an küldtek be összesen 256 db képet. Ezekből választottuk ki az a legjobb
22-őt, ami kiállításra került.
o A hozadékaként lett a város kampányához jogtisztán felhasználható kb. 50 db jó minőségű kép (ezek
azok, amik megütik a mércét), valamint megmozgattunk, elértünk több tucatnyi itt nyaraló embert, akik
az oklevelüket elismerésüket szétkürtölték a világhálón. Ennek hozadéka pedig jelentkezni fog a
következő évben. A programot folytatásra javaslom.
Tervek 2019-re…
Amennyiben bizalmat kapok a Képviselő-testülettől a folytatásra, úgy a 2019-es év fő feladatai/vállalásai látásom
szerint a következők lennének:
1. Az információ áramlás gyorsítása
a. Ezt elsősorban a már említett Facebook oldalon való minél több élő bejelentkezéssel szeretném
megoldani, mert az leggyorsabb és a leginkább figyelemfelkeltő.
b. A balatonboglar.com oldal programozójával közösen dolgozunk azon, hogy eseményekről fotós hír
azonnal felkerüljön és csak később csatlakozzon a szöveg.
c. Az események beharangozását a mostani plakát-szerű képi megjelenítés helyett Facebook
eseményre alakítanám át.
2. Az önkormányzati választások eseményeinek részrehajlásmentes, korrekt kommunikálása
a. Azt hiszem ez az egyik legnagyobb feladat és kihívása a következő évnek. Úgy gondolom, hogy
szakmaim múltam és tisztességem minden oldalnak garancia arra, hogy kiegyensúlyozott
tájékoztatással, részrehajlásmentesen fogom megoldani a feladatot.
3. A balatonboglar.com oldal felfuttatása, fizetős felületeinek feltöltése
a. Már most november végén elkezdem kiküldeni a megkereséseket a helyi vállalkozóknak,
szolgáltatóknak. Reményeim szerint a média üzemeltetés költségeinek egy része befolyik majd az
önkormányzat kasszájába.
4. A balatonboglar.hu beüzemelése, felügyelete, csiszolása
a. Ez egy egész éven át tartó munka lesz, de a nagyja, az adatbázis áttöltése és ennek ellenőrzése az év
elején jelentkezik majd.

5. Portré műsorok indítása
a. Tapasztalataim szerint jelenleg az újságban a legnagyobb sikert a régi boglári dolgok felelevenítése,
emberek bemutatása jelenti. Ezért úgy döntöttem, hogy ezentúl havonta egy-egy ilyen portré
televíziós változata is elkészül majd.
6. Az online kampány és a fotópályázat folytatása, felfuttatása
a. Az online kampány folytatását részben a külföld felé való nyitásban látom. Érdemes lenne 2019-ben
a lengyel piacra készíteni egy rövid szpotot és azt az online felületeken megfuttatni. Erre a tervet
januárban elkészítem és átadom a Képviselő-testületnek.
b. A fotópályázatot változatlan formában, de nagyobb elérési felületen javaslom folytatni.
A folytatás, hosszabbítás költségei
Az alaptevékenységre a 2017. március 1-től 2018. február 28-ig terjedő időszakra Balatonboglár Város Képviselőtestülete 5,5 Mft működési támogatást szavazott meg, amely megegyezett az előző évi támogatási összeggel.
Hosszabbítás esetén viszont a következő időszakra egy kisebb emelést szeretnék kérni, mert a két új weboldal
technikai működtetéséhez további alvállalkozó bevonása miatt nőttek a költségek. Ez havi 20.000 Ft, azaz éves
szinten 240.000 Ft, összesen 5.740.000 forint támogatási összeget jelentene. Kérem ennek elfogadását!
Továbbá, a már említett dolgok miatt szükséges lenne egy kiegészítő szerződés megkötése az új balatonboglar.hu
weboldal beüzemelésének munkálataira, adatfeltöltésére. Ennek összege bruttó 200.000 Ft, amely magában foglalja
az adatkonvertálások felügyeletét, ellenőrzését, valamint a nem átkonvertálható adatok kézi áttöltését, mentését.
Hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy nagy és felelősségteljes munka és szükséges az átálláshoz. Ezt külön szerződés
keretében akkor kellene folyósítani, amikor az új oldal beüzemelése elkezdődik.
Bízom benne, hogy a folytatáshoz megkapom a szükséges bizalmat és támogatást!
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