dajer.hu – első negyedéves részbeszámoló
2020 július– szeptember
Júliusi kiemelkedően sok megtekintést hozó anyagaink:
Nagy harcra készül az első magyar Energetika – rapid interjú a frissen díjazott Ámon Adával
Néha meg kell magamat kérdeznem, hogy az a létra, amin én mászok felfelé, az vajon a jó falnak
van-e állítva? – podcast Mócsy Ágnes, New Yorkban élő atomfizikussal

Augusztusban elkezdődtek a háromtagú vezetőségben a stratégiai egyeztetések, majd a
dajer.hu szerkesztőségi tagjaival ültünk össze egy őszi időszakot megtervező alkalomra. Itt
döntések születtek a dajer őszi megjelenési ütemezéséről, a résztvevők személyes vállalásai
alapján.

A dajer augusztusi stratégia tervezése
Fontos stratégiai döntés volt az is, hogy a dajer szerkesztőségét tudatosan bővítjük, első
körben azokra építve, akik az adománygyűjtő kampányunkban nagykövetekként vettek részt.
Valamint azzal a holdudvarral is számolni szeretnénk a közeljövőtől, akik a kampány hatására
kerültek hozzánk közelebb és ajánlották fel, hogy szívesen dolgoznának nekünk, velünk. Erre
egy szintén augusztusi példa ez a cikk is, amit még amolyan pro bono felajánlásként kaptunk
és igen népszerű bejegyzés volt az oldalon: ArtnerSisso: Nők nyeregben
Úgy láttuk, hogy a pandémiás helyzet és a Covid járvány őszre várható felerősödése
megakadályoz minket abban, hogy az eredetileg október 13. vagyis a Melltartó Nélküli
Világnap köré tervezett eseménysorozatot klasszikus (offline) formában, vagyis az olvasókkal
történő közvetlen találkozásokkal együtt, jó színvonalon megrendezzük. Ezért úgy
döntöttünk, hogy az eseménysorozatot áttesszük 2021. március 8. köré, és az eredeti
októberi időpontban egy intenzív, erős, továbbra is a MN Világnap mozgalma köré épülő

tematikus hetet vállalunk. A támogató GYSzA-tól kértük a szakmai program módosításának
lehetőségét, amit szeptemberben meg is kaptunk.
Szeptemberben alakítottunk a szervezeti működésünkön: heti online stábot tartunk,
pontosított feladatmegosztással és új szerzők bevonásával is. A főszerkesztő mellé vezető
szerkesztőnek felkértük egyik korábbi szerzőtársunkat, Szentirmai Dórát, aki profi, nagy
tapasztalatú (olvasó)szerkesztőként fontos szakmai erőforrást jelent nekünk, s munkáját, ha
ugyan egyelőre szimbolikus összeggel is, de immáron honorálni is tudjuk.

Egy átlagos vasárnap este nálunk

Mi változott, fejlődött a dajer.hu támogatott első hónapjában és milyen multiplikáló
hatása volt a kapott támogatásnak?
-

-

rendszeres heti háromszori megjelenés, lehetőleg vegyes műfajokban (cikk, podcast,
hangminta, grafika, fotók)
új szerzők jelentek meg nálunk
szisztematikusabb szerkesztés, professzionálisabb magazin-működés (pl. sorozatok, több
részes interjúk, PR anyagok szervesen illeszkedve a magazin tartalmához és hangvételéhez)
gyorsabban, magunkhoz illően tudtunk alkalmazkodni az aktuális közéleti témákhoz: Bokor
Judit: Képzeld el, hogy tanár vagy! #freeszfe akció, kiállás, lásd logó változtatás
új, dajerosan megbodorított műfajokat indítottunk el, próbáltunk ki. Lásd: Dajer Gasztro 1. Vineteszertartás és After – Horoszkóp Augusztus
külső együttműködések vannak születőben (pl. a Dajer kitalált női karaktere, Weis Gizi egyik
dalát feldolgozta egy női DJ:, a mix éppen ma kerül bemutatásra egy nyilvános eseményen itt
és
meghívást kaptunk a
novemberi Vállalkozó Nők Világnapja hazai
kampányrendezvényére,
az
egyik,
szerkesztőségek
női
vezetőit
bemutató
panelbeszélgetésbe
három szerzővel (egy régi, kettő új) sorozatokról is megállapodtunk: A4-es ország sorozat női
válogatás, Street Fashion fotósorozat, Én Hősöm fotósorozat
népszerű cikkeink fb megosztásai alatt valódi diskurzusok, viták, fórumok indultak el,
kinéztünk a megszokott, ismerősi „buborékból”: Botrány a Vogue körül, a Biles és Leibovitz ügy vagy Idejöttem hogy megvédjem magam, de senki se támad

-

általában bátrabban kísérleteztünk az olvasóink bevonásával, így készült el a Határzár összeállításunk is: A határzárban az egyetlen állandó a bizonytalanság
a legnépszerűbb cikkeinkre fb hirdetést is tettünk, amivel szintén növeltük a minket
követők számát
folyamatosan dolgozunk a dajer.hu admin felületének fejlesztésén, több funkciót tervezünk
(kipróbálás alatt a hírlevélküldő funkció) és a dajer Instagram oldalának profibb
megjelenésén
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