
CAFEBLOG VIP PROGRAM Részvételi feltételek és jelentkezés  

A Cafeblog blogszolgáltatást üzemeltető Central Digitális Média  Kft. (továbbiakban: 

Szolgáltató)  által meghirdetett Cafeblog VIP programba a Cafeblogon vagy más 

blogszolgáltatónál már működő blogok tulajdonosai jelentkezhetnek a 

http://cafeblog.hu/vip?page=choose alatt elérhető online jelentkezési lap kitöltésével.  

Arról, hogy egy blog bekerül-e a Cafeblog VIP Programba, a Cafeblog szerkesztősége 

dönt. Az értékelésnél fontos szempont, ha egy blog már hosszabb ideje sikeresen 

működik, de a döntésben elsődlegesen a blogtartalom minősége, illetve a blogger 

elkötelezettsége játszik szerepet.  

A Cafeblog VIP Programba ezért olyan blogok jelentkezhetnek, amelyek a 

jelentkezés időpontjában  már legalább 3 hónapja működnek és/vagy indulásuk óta 

legalább 25 blogposztot publikáltak. (Ez alól kivételt képeznek azok a blogok, 

amelyeket olyan bloggerek indítottak, akiknek már működik blogjuk a CafeblogVIP 

Programban, illetve kimagaslóan jó/egyedi blogok esetén). 

A Cafeblog VIP programba való bekerülés feltétele, hogy a blog a Cafeblogon 

működjön. Amennyiben a bekerülésre kiválasztott blog jelenleg más 

blogszolgáltatónál üzemel, a blog tulajdonosának a korábbi blogszolgáltatónál már 

elhelyezett tartalmakat a Cafeblog rendszerében létrehozott új blogra át kell 

helyeznie, utóbbi létrehozását követően pedig a korábbi blogszolgáltatónál működő 

blogját nem frissítheti, azon egy olyan bejegyzést kell elhelyeznie, amelyben 

tájékoztatja az olvasókat, hogy blogját a továbbiakban a Cafeblogon folytatja. 

Amennyiben ezen vállalásokat a blog gazdája nem teljesíti, az a Cafeblog VIP 

Programból való kizárást vonja maga után.  

A Cafeblog VIP Programba bekerült azon blogoknak, amelyek jelenleg más 

blogszolgáltatónál működnek, a Cafeblog rendszerébe való átköltözéshez a Cafeblog 

szerkesztősége igény esetén informatikai segítséget nyújt.  

 

A Cafeblog szerkesztősége a jelentkezést követő 15 napon belül minden jelentkezőt 

egyedileg értesít arról az általa a jelentkezésekor megadott e-mail címen, hogy blogja 

bekerült-e a programba. A Cafeblog VIP Programba bekerült blogokon a bloggazda 

köteles elhelyezni a programban való részvételre utaló azon egyedi megjelölést, 

amelyet a Szolgáltató bocsát rendelkezésére.  

A programba folyamatosan lehet jelentkezni, és abból bármikor ki lehet lépni. Kilépés 

esetén a blogger köteles erről e-mailben értesíteni  Cefeblogot a vip@cafeblog.hu-ra 

küldött levélben.  

 

A látogatottság díjazása  

A Szolgáltató a Cafeblog VIP Programba bekerült blogok között havonta 500.000,-Ft-

t,  azaz ötszázezer forintot oszt szét a havi PI (page impression) adatok alapján első 10 
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leglátogatottabb blog között a látogatottsági adatok arányában. (A látogatottságba 

nem számít bele a Startlapról és a Startlap2-ről érkező forgalom). További 100.000,-

Ft-ot, azaz százezer forintot oszt szét a Szolgáltató a legnagyobb havi oldalletöltés-

számot elérő második 10 blogoldal között, azaz blogoldalanként 10.000 forintot. 

Havonta 50.000,-Ft-t, azaz ötvenezer forintot kap az a blogger, akinek blogját a 

legtöbbször választotta a Cafeblog szerkesztősége „A nap blogjának“, kiemelkedő 

posztjai alapján. További 50.000 Ft-ot, azaz ötvenezer forintot ad át a Szolgáltató 

minden hónapban a Szolgáltatás keretében blogoldalt szerkesztő felhasználók 

(bloggerek) által megválasztott „A hónap blogja számára”. Egyenlő szavazatszámok 

esetén az 50.000,- Ft díjazás ezen blogoldalak felhasználói között egyenlően 

megosztásra kerül. 

A programban először 2016 márciusában, a 2016. február havi látogatottsági adatok, 

valamint blogteljesítmények alapján kerül sor a jelzett pénzösszegek szétosztására. 

Ahhoz, hogy a díjazásra jogosulttá váló blogok gazdái a kifizetésben részesüljenek, a 

Cafeblog.hu Felhasználási Feltételeiben hivatkozott Jutalékszerződés megkötése 

szükséges a Szolgáltatóval a számlázáshoz, melyre a Cafeblog admin-rendszerében 

van lehetőség a kapcsolódó dokumentumok kitöltésével és a kifizetésre való 

jogosultság feltételeit részletesen tartalmazó Általános Szerződés Feltételek 

elfogadásával. A jelentkezők tudomásul veszik, hogy amíg a Cafeblog VIP 

Programba bekerült blogra vonatkozóan a Jutalékszerződés nem kerül megkötésre, a 

blogger a Cafeblog VIP Program által kínált egyéb előnyök élvezetére igen, de a jelen 

pont szerinti díjazásra nem jogosult.  

A blogger VIP Programból való kilépése esetén, a Jutalékszerződés automatikusan 

megszűnik. 

Az adott hónapban díjazásra került Cafeblog VIP blogok listáját a Central Digitális 

Média  Kft. – az egyedi látogatottsági adatokra és az azok alapján kifizetett 

pénzösszegekre vonatkozó információk közlése nélkül – minden hónapban 

nyilvánosságra hozza a http://cafeblog.hu/vip oldalon.  

A Cafeblog VIP Program további előnyei – workshopok, technikai segítség, 

tanácsadás  

A Cafeblog VIP Programba felvett blogoknak a Cafeblog szerkesztősége kiemelt 

háttértámogatást nyújt informatika segítséggel, valamint rendszeres workshopokat 

szervez.  

Részesedés a blogon elhelyezett hirdetésekből  

A Central Digitális Média  Kft. a Cafeblogon működő blogokon a bloggazda előzetes 

jóváhagyásával jogosult harmadik személyek megbízásából, illetve saját termékeit és 

szolgáltatásait népszerűsítő hirdetéseket elhelyezni, amelyek közül a szponzorációs és 

banner hirdetések, valamint a PR posztok után a blog látogatottságtól függően a 

bloggazda is jogosulttá válhat hirdetési jutalékra. (Ez nem vonatkozik a blogokon 

lévő Google Adsense hirdetésekre, amelyek vonatkozásában a Szolgáltató áll 

szerződésben a Google Ireland Limited-del). A jutalékjogosultság és a kifizetés 

feltételeit a bloggerekkel esetenként létrehozott egyedi megállapodások 



megkötésével, valamint a Cafeblog Felhasználási Feltételei, valamint a vonatkozó 

Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejövő Jutalékszerződés tartalmazzák 

részletesen.  

Adatkezelés  

A Cafeblog VIP Programba való jelentkezéssel a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a 

jelentkezés során megadott adatait a Central Digitális Média  Kft. , mint Szolgáltató 

minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a jelentkezések 

regisztrálása és a jelentkezők programba bekerülésről való értesítése céljából. A 

Central Digitális Média  Kft. a jelentkezések feldolgozása során tudomására jutott 

személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, 

bizalmasan kezeli, azokat a Cafeblog VIP Programmal kapcsolatos értesítések 

megtétele célján kívül más célra fel nem használja, a jelentkezők által megadott 

elérhetőségekre reklámüzenetet nem küld, az adatokat pedig a Cafeblog VIP 

Programba való bekerüléssel kapcsolatos kommunikáció lezárultát követően tovább 

nem tárolja.  

A Cafeblog VIP Program időtartama  

A Cafeblog VIP Programot a  Szolgáltató 2016.  február1-től kezdve  határozatlan 

időtartamra hirdeti meg. 

A Cafeblog VIP Program részvételi feltételeinek részét képező Cafeblog 

Felhasználási Feltételek itt: http://cafeblog.hu/felhasznalasi-feltetelek/, a Cafeblog 

hirdetések jutalékából való részesedésre és a VIP Programon alapuló kifizetésekre 

való jogosultságot szabályozó Általános Szerződési Feltételek itt: 

http://cafeblog.hu/aszf/ olvashatóak el.  

A Cafeblog VIP Programról és a kapcsolódó adatkezelésekről a vip@cafeblog.hu e-

mail címen kérhető tájékoztatás és további információ.  

Budapest, 2016. január 31. 

 


