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A projektről 

Az OnlineHockey.hu stábja a 2014/2015-ös szezonban arra 

vállalkozik, hogy elkíséri a Fehérvár AV19 jégkorongcsapatot az 

EBEL szezon idegenbeli mérkőzéseire, onnan élő rádiós 

közvetítéssel jelentkezik. 

Az előző szezonban ez a formátum már – teszt jelleggel – 

bizonyított, a hallgatók elfogadták, sőt kifejezetten élvezték a 

jégkorong mérkőzések ilyen módú közvetítéseit, plusz az otthon 

maradottak éltek a lehetőséggel, hogy jégen történő eseményeket 

nem csupán egy weboldal időnként frissülő adataiból követhetik, 

hanem azonnali, teljes rálátással bírtak a csapat játékára. 

A magas televíziós jogdíjak tükrében az egyetlen reális, 

hosszútávon is gazdaságos megoldást csak a rádiós közvetítés 

jelentheti. 

A legutóbbi Bolzano elleni idegenbeli mérkőzéseken alkalmanként 

2000-2500 egyidejű hallgatót, a mérkőzés ideje alatt összesen 

több mint 6000 egyedi felhasználót regisztrált a rendszer. 

Ezek a számadatok tovább növekednek, amennyiben a hallgatók 

rendszeresen, előre tervezhető időpontokban kapcsolódhatnak 

bele az élő adásokba. 

A közvetítőcsapat 4 főből áll, mögöttük további adminisztrátorok 

állnak a közvetítések zavartalan lebonyolítása érdekében. A stáb 

minden egyes tagja törzsszurkoló, emellett rendelkezik a 

megfelelő ismeretekkel. A kommentátor képzett, országosan 

elismert szakember, a technikai háttérben dolgozók maguk is aktív 

rádiósok. 

A tervek szerint egy adás a mérkőzés kezdete előtt húsz perccel 

egy beköszönéssel indul, majd következik a mérkőzés közvetítése. 

A szünetekben zenei összeállítás hallható. 

A hallgatókkal való és a hallgatók közötti aktív kommunikációt 

biztosítja az OnlineHockey.hu webes felületén elérhető CHAT 

szolgáltatás, amellyel a felhasználók élvezhetik a mérkőzések ideje 

alatt a szurkolók virtuális társaságát.  
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Támogatási lehetőségek 

 Kiemelt Támogatói részvétel 

Kiemelt Támogatóink részére a szöveges műsorelemek kezdetén 

és/vagy végén történő hangzó megjelenési lehetőséget biztosítunk 

az élő és rögzített adásfolyamban, valamint további reklámspotok 

megrendelése esetén nagymértékű kedvezményekben 

részesülhetnek. 

Az OnlineHockey.hu portálon vizuális megjelenítés lehetséges a 

Kiemelt Támogatók között. 

 Támogatói részvétel 

Támogatóink részére az OnlineHockey.hu portálon vizuális 

megjelenítés lehetséges a Támogatók között, valamint 

kedvezményes hirdetésmegjelenítéssel élhetnek az élő és rögzített 

adásfolyamban. 

 Hirdetői részvétel 

Az adásfolyamban a szöveges műsorblokkok között reklámspotok 

sugárzására is lehetőség nyílik. Egy élő adás alatt 5 db reklámblokk 

áll rendelkezésre.  

Az OnlineHockey.hu online felületén vizuális megjelenésre van 

lehetőség. A reklám díja lehet megjelenés alapon, vagy idő alapon 

számolt. 
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online 
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Duplán jó! 

alapszakasz (Ft/alkalom) 6000 6000 10000 

középszakasz (Ft/alkalom) 7000 7000 12000 

rájátszás (Ft/alkalom) 7000 7000 12000 

I. félszezon (nov. 25-ig)  30000 30000 50000 

II. félszezon (nov. 30-tól) 40000 40000 60000 

teljes szezon 60000 60000 100000 

 

Az árak forintban értendők. 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, 

keresse kollégáinkat, készségesen állnak rendelkezésére. 

info@onlinehockey.hu vagy 06-70/623-1020 
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