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KIADÓNK HÍREI

Együttműködési megállapodást kötött a Net Média 
Zrt. – a legolvasottabb online gazdasági újság, a 
Portfolio.hu és az agrarszektor.hu portálok üzemel-
tetője – és a Magyar Mezőgazdaság Kft., a hazai leg-
nagyobb agrármédia cég, a Magyar Mezőgazdaság 
piacvezető agrárgazdasági hetilap kiadója és a ma-
gyarmezogazdasag.hu agrárhírportál üzemeltetője.

A megállapodás létrejöttét több éves sikeres kö-
zös munka, valamint kölcsönös, pozitív tapasztalat 
előzte meg, hiszen a két cég eddig is rendszeresen 
és hatékonyan működött együtt, támogatták egy-
mást a piacon.

A megállapodás keretében a cégek még 
magasabb szintre emelik együttműködésü-
ket, melynek legfontosabb célja, hogy a piac 
szereplői számára hiteles és hasznos szolgál-
tatásokat nyújtsanak felületeiken, nyomta-
tott szaklapjaikban, online hírportáljaikon és 
rendezvényeiken. 

Kölcsönösen támogatják egymást az Agrárium 
2020, a Nyugat-magyarországi Agrárfórum 2020 
és az Agrárszektor Konferencia 2020 rendezvé-
nyek kapcsán, mely helyszíneken a Magyar Me-
zőgazdaság Kft. kiemelt médiapartnerként jelenik 
meg.

Szintén fontos eleme a megállapodásnak, 
hogy online tartalommegosztás tekintetében, és 
a Magyar Mezőgazdaság kiadó által gondozott 
agrárszaklapok kiemelt előfizetési kampányainak 
népszerűsítésében is együttműködnek.

A megállapodás azért is példaértékű, mert 
megmutatja, hogy a bizonyos értelemben ver-
senytársnak tekinthető cégek is ki tudnak alakíta-
ni olyan kölcsönös előnyökkel járó konstrukciót, 
amely egyértelműen a hazai mezőgazdaság sze-
replőinek javát szolgálja.

Együttműködés a még jobb hatékonyságért!

Elköszönés
Kedves Olvasóink! Kertbarátok!
Negyedszázados fejezet ért véget pályafutásomban. 25 éves újságírói, 10 éves főszerkesztő-helyettesi és 3 
éves főszerkesztői munka után búcsút mondok a Kerti Kalendárium szerkesztésének, a cikkírásnak. Áttérek a 
gyakorlat oldalára, és kertek, parkok építésének szervezésébe, koordinálásába fogok.
A kert is örök változás, és hasznos, ha az ember is változtat időnként. Hűségem a kertekhez és a kertbarátokhoz 
azonban töretlen marad. Igyekszem a jövőben is eljutni rendezvényeikre, amelyekre újságírói pályafutásom 
alatt megannyiszor oly kedvesen hívtak!
Műveljék szorgosan kertjeiket, és maradjanak hűséges olvasói a Kerti Kalendáriumnak, amelyet kollégáim, 
szakértő cikkíróink nagy szeretettel készítenek el Önöknek hónapról hónapra, a legfrissebb ismereteket, in-
formációkat megosztva Önökkel!

Kertbaráti üdvözlettel:
Pap Edina

Bán Zoltán igazgatósági tag (Net Média Zrt.) és Horváth 
Roland marketingvezető (Magyar Mezőgazdaság Kft.)
Fotó: Dudás Ágnes


