
Neveljünk együtt gyereket! 



MIÉRT 
GYEREKSZOBA?

Az elmúlt években egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy 
nem engedhetjük el a szülők kezét a gyerekek 6. 
születésnapja után. Kamaszkor, iskolaválasztás, családi 
kassza, első szerelem, játékfüggés… Csupa olyan téma, ami 
érdekli és érinti azokat, akik gyereket nevelnek. A cél az, 
hogy egyszerre informáljuk a szülőket, megküzdve az 
interneten nagy számban terjedő fake news-zal szemben. 
Tanítsunk és ne megijesszünk! Közösséget építsünk és ne 
ítélkezzünk! Szórakoztassunk, adjuk pár perc kikapcsolódást, 
mert gyereket nevelni jó! Csináljuk együtt! 
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Forrás: E-Gemius, 2022 December; crowdtangle, 2022 December



VERSENYTÁRSAK

Forrás: E-Gemius, 2022 December; crowdtangle, 2022 December
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ÚJ ARCULATUNK



CIKKOLDALAK



FACEBOOK

115 ezer követő 



ROVATAINK A gyerekvállalás nem az első trimeszterben 
kezdődik, rovatunkban foglalkozunk a 
terherbeesés nehézségeivel, a meddőséggel 
kapcsolatos legújabb kutatásokkal, a kötelező 
vizsgálatokkal és minden olyan témát 
feldolgozunk, ami egy leendő anyuka életében 
felmerül. 

A várandósság nem csupán 40 hét, milyen 

folyamatok zajlnak a nők testében? Milyen 

vizsgálatokat érdemes elvégezni? Miért kívánják a 

nők a kovászos uborkát, mások pedig akár a falat 

is megennék? Minden terhességi hétre jut 

legalább 10 kérdés, nekünk az a feladatunk, hogy 

ezeket megválaszoljuk. 



ROVATAINK Egy babával nemcsak egy újélet hanem egy új 
család is születik. Miért sír? Miért nem sír? Miért 
eszik ennyit? Miért nem eszik ennyit? Jól 
csinálom? Nem elég hiteles választ adnunk 
támaszt is kell jelentenünk, úgy anyák és 
apáknak. 

Amikor már azt hisszük, hogy túl vagyunk a 

nehezén, akkor jön az óvoda, a minden héten 

beteg korszak, az eddig csodás kisgyerekből 

válogatós ördögfióka lesz. De nyugalom, ez így van 

rendjén. Segítünk elmagyarázni, hogy hogyan lesz 

egy apró totyogósból öntudatzacskó. Engedjük 

felmászni a gyereket az asztalra? És a tablet jöhet? 



ROVATAINK Végre beiskolázzuk. De hova? Hogyan? Mennyire 

okos? Inkább tartsuk még oviban? Az első iskolai 

év után nehezedik a játék, mi azért vagyunk, 

hogy az egyre szaporodó kérdéseket 

megválaszoljuk. Segítünk eligazodni a 

kisgyerekek körüli kusza világban. 

Hol az ajtót csapkodja, hol pedig hetekig nem 

látjuk, ha mégis köztünk van abban pedig nincs 

köszönet. Miközben ő is küzd a saját életével, a 

hormonok, a szülők és a tanárok is tombolnak. 

Nehéz időszak mindenkinek, mi igyekszünk 

megértetni és támogatni mindenkit, aki 

megszenvedi vagy éppen imádja a kamaszkrízist. 



ROVATAINK

Lehet szivárvány, hagyományos, mozaik vagy 

egyszülős, a közös bennük, hogy mind gyereket 

nevelnek és szeretnek. Anyák, apák, nagyszülők, 

nagynénik ez rovat nekik és értük szól, mert kell 

egy közös platform, ahol mindenkit 

meghallgatunk. 

Lila haj és tüdőnadrág a kamaszon. Kényelmes és 

elegáns ruha a kismamáknak. Praktikus holmik 

szoptató anyukáknak. Elnyűhetetlen szandálok 

totyogóknak. Trend rovat szülő nyelven. 

Új cipő, új táska, új tablet, új bármi, egy 

vagyonért. Segítünk átlátni a pénzügyi 

juttatásokat, adunk spórolási tippeket és a 

legújabb támogatásokról is értesülhetnek az 

olvasók. 



MEGÚJULT HIRDETÉSI 
FELÜLETEINK

NYITÓOLDALI BLOKKSZPONZORÁCIÓ
BRANDED CONTENT
PR CIKK
ROVATSZPONZORÁCIÓ
TUDÁSTÁR
EGYEDI MICROSITE
NYEREMÉNYJÁTÉK
SZPONZORÁLT NAGYTESZT
ANYAPERCEK PODCAST
SZERKESZTŐSÉGI VIDEÓ



NYITÓOLDALI BLOKKSZPONZORÁCIÓ

A nyitóoldalon egy hétig folyamatosan 

elérhető kiemelt brandingelt doboz 

logóelhelyezéssel, amiben szerkesztőségi 

anyagok érhetők el. 

A cikkeknél brandingelt megjelenés látható 

és PR cikk elhelyezésére is lehetőség van.



BRANDED CONTENT

Szerkesztőség által írt anyag, mely a megrendelő által 

meghatározott témát járja körbe. 

A szponzor egy keretesben jelenik meg, melyben link is 

elhelyezhető, valamint a cikkben bannermegjelenésre van 

lehetőség.



PR CIKK

Szponzor vagy szerkesztőség által készült anyag, melynek 

középpontjában a termék vagy szolgáltatás van

A cikkben bannermegjelenés lehetséges, FB poszt és 

nyitóoldali megjelenés is választható.



ROVATSZPONZORÁCIÓ

A rovat menügombjánál logó helyezhető el.

Rovatnyitón és cikkoldalon bridge banner és háttér 

átszínezéssel jelenik meg a szponzor. Egy PR cikk 

elhelyezésére is lehetőség van



TUDÁSTÁR

Címke alapú megjelenés, melyben a kapcsolódó cikkek egy 

gyűjtőoldalról érhetőek el.

Opcionálisan választható új szerkesztőségi anyagok 

elkészítése is a témához kapcsolódóan.



EGYEDI MICROSITE

Az ügyféllel előre egyeztetett témakörben készülnek el a 

szponzorált egyedi rovatban lévő cikkek. 

A rovat teljes site-on megjelenő önálló menügombon 

keresztül érhető el.



NYEREMÉNYJÁTÉK

Tudásalapú nyereményjáték, melynek lebonyolítója a Central 

Médiacsoport. A nyereményt a szponzor biztosítja.

A kérdéseknél - egy kivételével - Segítség menügombbal 

juthatnak el az olvasók a szponzor által meghatározott 

weboldalra vagy PR cikkre.



SZPONZORÁLT NAGYTESZT

Az ügyféllel előre egyeztetett témában felmérést készítünk 

az olvasóink között.

A teszt FB megosztást kap, támogató bannermegjelenést 

melyet a szponzor logóval megjelenik, a teszt végén 

kiértékelő cikk készül melyben banner helyezhető el.



ANYAPERCEK PODCAST

Semjén Nóri beszélgetése szakértőkkel, édesanyákkal a 

szponzorral előre egyeztetett témában.

A felkonferáló szövegben elhangzik a szponzor neve, a 

beszélgetés végén 10 mp szpot helyezhető el.

A podcast cikkbe ágyazva jelenik meg, melyben banner 

elhelyezésére van lehetőség.



SZERKESZTŐSÉGI VIDEÓ

A szponzorral egyeztetett témában elkészülő videó, mely 

lehet infovideó vagy szakértős videó, termékteszt videó.

A szponzor a videó utolsó slide-ján jelenik meg, a videót 

cikkbe ágyazzuk, melyben banner helyezhető el.



ÚJ, KÜLÖNLEGES
HIRDETÉSI FELÜLETEINK

DUPLA BILLBOARD VIDEÓVAL
BIG ROADBLOCK CUBE
LEPORELLŐ



DUPLA BILLBOARD VIDEÓVAL

970x400 px méretben futó banner, a hirdetés 

alsó felében egy beágyazott YouTube video 

indul el automatikusan, a hirdetés 

betöltődésekor, hang nélkül.



BIG ROADBLOCK CUBE

A roadblock zónában futó interaktív hirdetés, amely egy 

függőleges tengelye körül forgó, négyoldalú “hasábot” 

jelenít meg. 

A banner 4 oldala több kép, egymásra épülő üzenet 

megjelenítésére is alkalmas.



LEPORELLÓ

A billboard méretében és helyén megjelenő, mouse
overre lenyíló és a videót automatikusan elindító 
hirdetés.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

További információért érdeklődj sales
kapcsolattartódnál!


	1. dia: Neveljünk együtt gyereket!  
	2. dia: MIÉRT  GYEREKSZOBA?
	3. dia: ÉRTÉKES  CÉLCSOPORTOK
	4. dia: VERSENYTÁRSAK 
	5. dia: ÚJ ARCULATUNK
	6. dia: CIKKOLDALAK
	7. dia: FACEBOOK
	8. dia: ROVATAINK
	9. dia: ROVATAINK
	10. dia: ROVATAINK
	11. dia: ROVATAINK
	12. dia: MEGÚJULT HIRDETÉSI FELÜLETEINK
	13. dia: NYITÓOLDALI BLOKKSZPONZORÁCIÓ
	14. dia: BRANDED CONTENT
	15. dia: PR CIKK
	16. dia: ROVATSZPONZORÁCIÓ
	17. dia: TUDÁSTÁR
	18. dia: EGYEDI MICROSITE
	19. dia: NYEREMÉNYJÁTÉK
	20. dia: SZPONZORÁLT NAGYTESZT
	21. dia: ANYAPERCEK PODCAST
	22. dia: SZERKESZTŐSÉGI VIDEÓ
	23. dia: ÚJ, KÜLÖNLEGES  HIRDETÉSI FELÜLETEINK
	24. dia: DUPLA BILLBOARD VIDEÓVAL
	25. dia: BIG ROADBLOCK CUBE
	26. dia: LEPORELLÓ
	27. dia: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

