
A Magyar Minőség Társaság 2021. évi pályázatai

Pályázati nyerteseknek nyújtott szolgáltatások:

● MTI OS -nél a nyertesek neve megjelenik a díjátadásról szóló PR közleményben
● honlapon a pályázatoknál egy évig szerepelnek részletesen, a menüben a következő évi

pályázat megjelenéséig elérhetően
● díjazottak szerepelnek a következő évek pályázatainál, mint korábban díjazottak
● díjátadásról hír a honlapon
● díjátadásról cikk a Magyar Minőségben (szakmai havilap)
● díjátadásról bejegyzés a közösségi média csatornákban
● díjazottak ismertetése a közösségi média csatornákban
● díjátadásról videó felvétel, majd a videók megjelenésével egy időben a YouTube csatornára

feltöltés
● pályázati logó használat egy évig a saját média felületeken az aktuális év megjelenítésével

együtt

Megvásárolható további marketing szolgáltatások:

● Hirdetési lehetőség a Magyar Minőség elektronikus folyóiratban, három alkalommal. A4-es
oldalon, vagy cikkek közötti megjelenés: 98.000 Ft+ÁFA (listaár egy megjelenés a
Tagoknak 70e Ft/alkalom, nem tagoknak 90e Ft/alkalom, tagoknak 6 megjelenés 400 eFt)

● 1 db PR cikk megjelentetés három A4-es oldal méretben, saját szerkesztésű tartalommal, a
díjazott termék/szolgáltatás/személy bemutatására. Egy számban egy-két cikk (max.) -
jelentkezési sorrendben: 45.000 Ft+ ÁFA (listaár egy megjelenés a Tagoknak 70e
Ft/alkalom, nem tagoknak 90e Ft/ alkalom)

● MMT Hírlevélben megjelenés 3 alkalommal, (a fő tartalom után) az MMT profiljába eső,
vagy a díjazott tartalomnak megfelelően: 40.000 Ft+ÁFA

● Magyar Minőség társaság honlapján banner elhelyezése 30 napig (jelentkezési
sorrendben, max 3 hely áll rendelkezésre egy időben): 15.000 Ft+ÁFA

Elérhető célközönség és a hirdetési lehetőségek listaárai: https://quality-mmt.hu/sajto/

https://quality-mmt.hu/sajto/


A Magyar Minőség szakmai folyóirat havi rendszerességgel jelenik meg digitális formában,
amelyet tagjaink a tagsági díj fejében kapnak meg rendszeresen. Az előfizetők összetétele
magánszemélyektől nagyvállalatokig terjed, amely összesen közel négyszáz kiküldött példányt
jelent havonta. Az újság olvasói vállalkozások és szakemberek széles körét öleli fel, akik egy-egy
díjazott termék iránt - az elismerésnek köszönhetően - nagyobb bizalmat táplálnak.
Az előfizetők jelentős hányada minőségügyi szakember, minőségirányítási vezető. Ők azok a
személyek egy szervezetnél, akik a teljes cég működését ismerik, figyelemmel kísérik és fejlesztik.
Az irányítási rendszerek egyik fő alapelvének köszönhetően - amely a folyamatos fejlesztést elve -
keresik az új és jobb megoldásokat saját működésük jobbá tételéhez. Keresik azon
termékeket/szolgáltatásokat, amelyek a szervezet működését hatékonyabbá, kezelhetőbbé,
mérhetőbbé teszik.

A korábbi évek díjazottjai a Magyar Minőség Társaság honlapján megtekinthetők, az egyes
pályázatok oldalán. (például a 2019-es év nyertesei kategóriánként:
https://quality-mmt.hu/palyazatok-2019/)

Eddigi díjazottaink közül néhányan a teljesség igénye nélkül:

Magyar Minőség Háza díj

Magyar Minőség eOktatás díj

https://quality-mmt.hu/palyazatok-2019/
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