Back to School
ajánlatok 2020

I. KEZDŐDIK AZ ISKOLA PRÉMIUM EGYEDI ROVAT
1.hét: Mit tehet a szülő nyáron, hogyan készülnek a leendő elsősök?
CIKK ÖTLETEK:
A 10 legjobb fejlesztőfüzet nyárra
Így beszélj a kisgyerekkel az iskoláról – interjú tanárral / pszichológussal
Már nem elsős és nem szereti a sulit, mit tehetek?
2. hét: A konkrét felkészülés – vásárlás, tippek, gyakorlati kérdések
CIKK ÖTLETEK:
Hogyan válasszunk iskolatáskát –elmondja az ortopédorvos
Iskolakezdés olcsón és drágán, megnéztük a két végletet
Köpeny és társai – van-e értelmük?
3. hét: Az első hét az iskolában
CIKK ÖTLETEK:
Az első nap a suliban – videós anyag
Különleges gyerekek első napja – autista, down-os, fogyatékkal élő
Kell 30 különóra? Meddig terhelhetőek a gyerekek?

I. KEZDŐDIK AZ ISKOLA
PRÉMIUM EGYEDI ROVAT
Kampányidőszak: 2020. augusztus 17 – szeptember 6.
Hirdetői megjelenés:
Logó elhelyezése az egyedi oldal nyitó oldalán
A rovatból elérhető cikkoldalon szponzorációs
megjelenés (háttérátszínezés, mobilon külön kreatív
méret)
Teljes site-ról elérhető menügomb szponzor logóval
Extra támogatói bannercsomag

II. ISKOLAKEZDÉS PODCAST SOROZAT
Az nlc szerkesztősége iskolakezdés témakörhöz kapcsolódóan előzetes
egyezetés alapján branded content podcastot készít.

Hirdetői megjelenés:
A hirdető támogatóként jelenik meg az adott podcastban, a támogatói
szöveget a műsorvezető olvassa fel
A podcast megjelenik az nlc saját csatornáján
A podcastról szóló szerkesztőségi cikkben szponzorációs megjelenés
(970x250 px billboard, mobilon külön kreatív méret)
Nem kattintható logó elhelyezés az adott podcast sorozat listaoldalán egy
hétig
Facebook és Instagram poszt, illetve Instagram Story megjelenés

III. SZPONZORÁLT NAGYTESZT
Felmérést készítünk az nlc felhasználói körében arról, hogy hogyan készülnek a
magyarok az iskolára:
mennyit költenek az iskolakezdésre?
mi alapján választanak iskolát?
mitől félnek a legjobban iskolakezdésnél?

Hirdetői megjelenés:
Támogatói logó az egyedi tesztoldalon
Felhívó cikkszponzoráció, ami elérhető a teszt teljes ideje alatt
Teljes site-ról elérhető menügomb szponzor logóval
300 000 AV támogató banner
Eredményközlő cikkszponzoráció

IV. GYEREKSZÁJ VIDEÓ SOROZAT
5 leendő elsőst kérdezünk az iskolakezdésről 3 különböző videóban:
az első nap előtt
az első nap után
az első napot követő egy hét elteltével

SZERKESZTŐSÉGI BLOKKSZPONZORÁCIÓ
First Class – a Vezess férfi életmód magazinja
Hirdetői megjelenés:
3 db szerkesztőségi cikk
a cikkekben 640x360-as roadblock, mobilon 300x250px kreatív
1 db PR cikk

Kampányidőszak: 1 hét

Témák
Mire lehet szüksége a gyereknek a kötelező felszereléseken kívül? (laptop vagy egy mobil, hogy elérd)
A puskázás tudománya: a papírfecniktől az okosóráig
Így tanul hatékonyabban a gyerek: megkérdezni őket, hogy könyvből vagy gépről jegyzi meg jobban, melyiket választaná,
előnyök-hátrányok

Számológép: kis körkép, melyik a legjobb. Érdemes-e még számológépet venni, vagy az okostelefon tud mindent?
Jellemző idénybetegségek az iskola kezdetén. Hogy turbózzuk fel a gyerekek immunrendszerét?
Tekintsük át újra: gyerekszállítás az autóban biztonságosan?
Hol tart az iskolabuszrendszer?
Tippek, tanácsok, hogy a gyerek este is látható legyen (ruha, öltözék, kiegészítők)
Legmenőbb iskolatáskák
Legmenőbb tolltartók 2020-ban
Hogyan csinálj változatosan tízórait a gyereknek
5 YouTube csatorna, amiből tanulhat a gyerek

5 videó, amiből megtanulhat zenélni a gyerek

NYITÓOLDALI DOBOZ SZPONZORÁCIÓ
Hirdetői megjelenés:
Iskolakezdés blokk a nyitóoldalon, az Aktuális blokk alatt
3 doboz jelenhet meg, dobozonként 4 ajánlattal
a doboz fejléce a partner arculatához illeszthető

Értékesítési határidő: 2020. augusztus 8.
Kampányidőszak: 2020. augusztus 17. – szeptember 1.

NYITÓOLDALI DOBOZ SZPONZORÁCIÓ
+szerkesztőségi cikk Vásárlás rovaton
Hirdetői megjelenés:
Iskolakezdés blokk a nyitóoldalon
3 doboz jelenhet meg, dobozonként 3 ajánlattal
és 1 szerkesztőségi cikkel (Startlap Vásárlás rovatban jelenik meg)

Értékesítési határidő: 2020. augusztus 8.
Kampányidőszak: 2020. augusztus 17. – szeptember 1.

Szerkesztőségi cikkszponzoráció
Partnerrel egyeztetett témában íródott szerkesztőségi cikk, hirdetői megjelenéssel:
Desktop - háttérátszínezés a cikk körül
Mobil 300x250 banner
Startlap nyitó oldal Vásárlás dobozban megjelenés 1 napig

Javasolt cikkek:
A legjobb hátizsákok kisiskolásoknak
A legjobb tolltartók
A legjobb tornazsákok
Iskolakezdés: ötletek a kezdőcsomaghoz
A 10 legfontosabb dolog az iskolakezdéshez
Legjobb cuccok iskolakezdéshez

SPÓROLJ VELÜNK AZ ISKOLAKEZDÉSEN!
10% KEDVEZMÉNY MINDEN
10 000 FT-OS VÁSÁRLÁS UTÁN!

I. SULIKEZDÉS ROVAT
Mindent az iskolakezdésről:
12 ország iskolai menzája - ezt eszik a gyerekek…
14 félórás uzsonna a sulikezdőknek
Nem eszik a gyerek: evészavar, betegség vagy lázadás?
13 étel, amit gyerekként utáltunk
Az elkerülhetetlen reggeli: miért fontos, hogy soha ne hagyja ki a gyerek

Hirdetői megjelenés: multiplatform rovatszponzoráció
Rovatoldalon és a hozzá tartozó cikkoldalakon háttérátszínezés
Mobilon külön kreatív méret

Kampányidőszak: 2020. augusztus – szeptember

II. UZSONNACSOMAGOLÁSI PRAKTIKÁK
Stop Motion Videó

Hirdetői megjelenés:
Termékelhelyezés vagy szponzorációs megjelenés a videóban

III. HOGYAN KÉSZÜLJ FEL AZ ISKOLÁRA
Szerkesztőségi blokkszponzoráció
3 db szerkesztőségi cikk és egy PR cikk
A cikkek személyes hangvételben készülnek, mintha egy édesanya blogját
olvasnánk.

Hirdetői megjelenés:
Kiemelt blokk hirdetői logóval ellátva a család rovaton egy hétig
A blokkból elérhető szerkesztőségi cikkeken és a PR cikken egy hétig
háttérátszínezés, mobilon külön kreatív méret

IV. KLASSZIKUS MENZAÉTELEK ÚJRAGONDOLVA,
GYEREKBARÁT RECEPTVIDEÓKKAL
Hirdetői megjelenés:
Termékelhelyezés vagy szponzorációs megjelenés a videóban

V. KLASSZIKUS MENZAÉTELEK ÚJRAGONDOLVA,
3 GYEREKBARÁT RECEPTTEL
Hirdetői megjelenés:
A receptfotókon termékelhelyezés, illetve háttérátszínezés (mobilon
külön kreatív méret) az adott recepten egy hónapig

VI. PUPÁKOK VIDEÓ
Gyerekekkel megkóstoltatunk általunk készített menzaételeket és megnézzük
mit gondolnak róluk.

Hirdetői megjelenés:
Termékelhelyezés vagy támogatói megjelenés a videóban

VII. EGY FORDÍTOTT NAP TÖRTÉNETE
2 db szerkesztőségi cikk:
Gyerekek csomagolnak uzsonnát szüleiknek, vajon mi kerül a dobozba?
Táplálkozási tanácsadó elemzi a gyerekek által csomagolt uzsonnát

Hirdetői megjelenés: szerkesztőségi cikkszponzoráció
Háttérátszínezés
Mobilon külön kreatív méret mindkét cikken egy hétig

VIII. EgySztárÉtel VIDEÓSOROZAT – ISKOLAKEZDÉSRE
Egy sztár készíti el gyermekével közösen kedvenc ételüket.

Hirdetői megjelenés:
Termékelhelyezés vagy támogatói megjelenés a videóban

IX. HÁZIMENZA KÜLÖNKIADÁS
A #HÁZIMENZA szeptemberi különkiadásában a Nosalty szerkesztőségének 3 tagja
egy-egy receptvideóban mutatja be kedvenc menza ételének elkészítését.
A sorozatot követően a 3 szerkesztő egy szórakoztató #HÁZIMENZA live adás
keretein belül beszél menzás tapasztalatáról. Megvitatják miért pont azt a receptet
választották, milyen emlékek köthetők hozzá.
A beszélgetés alatt a nézők között interaktív szavazást indítunk: a 3 menzaétel közül
melyik a nyerő.

Hirdetői megjelenés:
Termékelhelyezés vagy szponzorációs megjelenés a receptvideókban
A hirdető megemlítése szponzorként a live videóban

X. ISKOLAKEZDÉS – GASZTRONÓMIAI RIPORT VIDEÓ
A Nosalty szerkesztősége egy iskolában vagy egy óvodában forgat és bemutatja az
adott intézmények gasztronómiai kínálatát.

Hirdetői megjelenés:
Termékelhelyezés vagy szponzorációs megjelenés a videóban

SZERKESZTŐSÉGI CIKK
Hirdetői megjelenés:
970x250 px billboard megjelenés a cikken egy hétig
mobilon külön kreatív méret

Cikkötletek
Hogyan változtatta meg az iskolakezdést a koronavírus? Mi lesz más az iskolában szeptembertől?
Milyen a jó iskolatáska, gyerek ortopédorvos mondja el az 5 legfontosabb dolgot, mire figyeljenek a szülők (és hogyan
vegyük rá a gyereket, hogy olyan táskát válasszon, ami a gerincének is jó)!
Különórák, tagozatok: hogyan és mivel terheljük/terhelhetjük a gyereket, mennyi a sok, mi az elég, stb.
Uzsonnás doboz körkép (fotósorozat)
Nyílt levél a kicsi énhez (a szerkesztőség tagjai írnak arról, mit mondanánk/üzennénk az általános iskolai énünknek)
Szorongás: nemcsak a felnőttek privilégiuma (pszichológus segítségével, hogyan segítsük a szorongó gyermeknek)
Iskolaköpeny-körkép (retró fotókörkép)
A stréber, a figyelmetlen, a lassú és a sportász: kötelező karakterek az iskolapadból
Iskolapad 40-en túl: avagy az esti oktatás útvesztőjében (megszólalókkal)
Szemkarika kezelő szépségtermékek - a korai kelés, puffadt szemek ellen
Tiniknek pattanáskezelő krémek, maszkok, korrektorok
Kézfertőtlenítők kicsiknek, tiniknek - praktikus, érzékeny bőr, stb.
Őszi szettek gyerekeknek, ezt szerezd be! (külön lehet fiú-lány bazár)
Kényelmes, de trendi szettek, avagy ebben vidd a gyereket iskolába (divatbazár, akár fotózás modellel)

Fotózott divatanyag: őszi szettek iskolaindulásra - modell, gyerek is

6+ TUDÁSTÁR SZPONZORÁCIÓ
Instasztorik: Szülők Klubja
Új tartalmak:
Iskolakezdési támogatás 2020-ban: ezt kell tudni róla
Ennyibe kerül az iskolakezdés
Hangolódás a sulira - Tippek
Jelek, hogy szorong a gyerek a suli miatt
Hogy edzhető a gyerek mentálisan a sulira?
Sulikezdő tippek, amik a tanszerlistáról kimaradnak

Hirdetői megjelenés:

fejlécben menügomb logóval
tudástárban háttér és bridge
mobil fejléc

A Caféblog anyuka bloggerei tanácsot adnak, hogyan kezdjük 2020-ban az iskolát, akár a karantén
tapasztalatai alapján is, és elmondják, nekik mi a legfontosabb szeptember 1-jén.*
B LO G O K :

Anyajajj

Anyaklikk

A napfény illata

T É M A ÖT L E T E K :

Megmondom, miért örülök most különösen a szeptembernek
Ebben az évben már a fiam is várja az iskolát
Hálát adok az offline oktatásért, és ezt teszem meg a gyerekemért
Ez az egyszerű titka az iskolakezdésnek
Kedvet csináltam a lányomnak az iskolához. Mutatom, hogyan!

5 BLOG – 10 POSZT
EXTRA MEGJELENÉS:
Caféblog és a bloggerek Facebook oldalán + Caféblog nyitón

*Az alábbi csomagajánlatunk tartalma csak a feltüntetett bloggerektől érhető el.

Menőke

Bouvet

További információért kérjük,
keresd sales kapcsolattartód!
internetsales@centralmediacsoport.hu

