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Bemutatkozás

A 2011. áprilisában indult Babamama.hu 
egy egyedülállóan széleskörű információs 
bázis, amely rendszerezve tartalmazza a 
lehetséges válaszokat az összes felmerülő 
szülői kérdésre, fórumot teremt a szak-
ma és a laikus közönség közti kommu-
nikációra. Sokrétű, mégis hiteles, szakértők 
által írt, főleg a női és gyermekegészség-
ügyi, pszichológiai témájú cikkeivel segít 
eligazodni a szülővé válás folyamatában a 
családtervezéstől egészen az iskoláig.
A Babamama.hu kihasználja a közösségi 
szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket, ösz-
tönzi az oldal célközönségét a folyamatos 
információcserére, a személyes tapasz-
talatok megosztására, de szórakozási 
lehetőséget is biztosít. A portál így válik 
hitelessé, megkerülhetetlen forrássá az 
internetet használó fiatal nők, kismamák, 
anyukák és nagyszülők számára.

Tartalom

Cikkek: A Babamama.hu tartalmának nagy része a folyamatosan frissülő, tematikus, állandó rovatok-
ba (fogamzás, terhesség, szülés, újszülött, tipegő, életmód, meddőség) rendezett cikkek összessége.

Várandós naptár: A várandósság első hetétől a szülés bekövetkeztéig a teljes terhességet leíró, a 
kismamákat fontos információkkal, praktikus tippekkel ellátó cikksorozat.

Kérdések és válaszok: A regisztrált felhasználók által feltett és a Babamama.hu szakértői által 
megválaszolt, főleg egészségügyi, életmódbeli kérdések összessége.

Fórum: A Babamama.hu regisztrált felhasználói által különböző témákban, illetve topikokban zajló, 
0-24 óráig működő üzenetküldő-beszélgető, információcserét célzó szolgáltatás.

Adatlap: A felhasználók által megadott adatok összessége, többek között gyermekeikről feltöltött 
képekkel.
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Látogatóink nemek szerinti megoszlása

Látogatóink korcsoport szerinti megoszlása

Látogatóink lakóhely szerinti megoszlása

* További statisztikai adatokért, elemzésekért lépjen kapcsolatba munkatársunkkal!

Statisztika*
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Cikkek Kérdések és válaszok

A cikkeket rovatok szerint lehet szűrni. Minden egyes 
megjelenített cikk pár soros bevezetővel illetve a 
szerző nevének megjelölésével kerül publikálásra.
Egy teljes cikk megnyitásakor – Facebook felhasználó 
látogatóink számára – lehetőség adódik az írás „lájko-
lására”, az alsó menüben pedig hasonló, a témában 
releváns cikkcímeket talál az olvasó.
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Szakértőink

Fórum

A Babamama.hu-n működő közösségi funk-
ció segítségével az oldalon történő regiszt-
rációt követően a felhasználók több száz 
témában beszélgethetnek virtuálisan a csa-
ládtervezéshez, várandóssághoz, anyasághoz, 
gyermekneveléshez, családhoz kapcsolódó prob-
lémákról. A belépett felhasználók olvashatják 
egymás hozzászólásait, szabadon válaszolhatnak 
bármely topikban.

Szakértőknek tekintjük azokat a valamilyen or-
vostudományi, egészségügyi vagy pedagógiai 
végzettséggel rendelkező, szakértői státuszban 
regisztrált felhasználóinkat, akik cikk-írással, va-
lamint a felhasználók kérdéseinek megválaszo-
lásával foglalkoznak:
 • orvosok,
 • gyógyszerészek,
 • védőnők,
 • nővérek,
 • egyéb egészségügyi területen dolgozók,
 • pszichiáterek és pszichológusok,
 • pedagógusok,
 • logopédusok.

Mindegyik szakértő rendelkezik egy adatlappal, 
ahol megtalálható szakmai önéletrajza illetve 
a Babamama.hu-n végzett tevékenységéről 
vezetett statisztika:
 • megválaszolt kérdések száma,
 • cikkek száma,
 • kommentek/fórumbejegyzések száma.
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Hirdetési lehetőségek

Bannerformátumok

Leaderboard 
Méret:
 • Thin (640x90 px)
 • Normal (640x120 px)
Elhelyezkedés:
 • High – közvetlenül a Várandóssági 
hetek alatt elhelyezkedő terület
 • Middle –  cikk közepén, két bekezdés 
között
 • Low – az egyes oldalak alján, a záró-
csík fölött elhelyezkedő terület

Skyscraper
Méret:
 • Thin (120x600 px)
 • Normal (160x600 px)
Elhelyezkedés:
 • A tartalom (rovatok, cikk, kérdések, 
fórum) mellett jobb oldalon elhelyezkedő, 
Facebook-chart alatt található bármely szabad 
terület

Billboard
Méret: 
 • Main (250x250 px)
Elhelyezkedés:
 • A tartalom (rovatok, cikk, kérdések, 
fórum) mellett jobb oldalon elhelyezkedő 
bármely szabad terület

Egyéb hirdetési lehetőségek

Háttérhirdetés
Látványos, beépülő, egyéni megegyezés alapján 
készülő, a Babamama.hu szín- és arculatvilágához 
igazodó hirdetés.
Méret:
 • Egyéni megegyezés tárgya
Elhelyezkedés:
 • Főoldal
 • Egyes rovatok
 • Kérdések és válaszok 
 • Fórum 

Pop-up/lebegő hirdetések
Egyéni megegyezés alapján, személyre szabottan 
készülő felugró ablakos hirdetési felület, melynek 
mérete és megvalósítása minden esetben egyéni 
megegyezés tárgyát képezi.
Méret:
 • Egyéni megegyezés alapján
Elhelyezkedés:
 • Főoldal

PR-cikk
Egyéni megegyezés alapján a Babamama.hu stílus-
világához illő, maximum 5000 karakter hosszúságú, 
a megrendelő által írt, az oldalról kivezető linkeket 
is tartalmazó hirdetési céllal készült írás.

Rovatszponzoráció
A Várandóssági hetek című rovat szalagján 
elhelyezkedő, illetve az egyes hetekről szóló írások 
alatt egyaránt megjelenő, integrált hatást bizto-
sító, a hirdető oldalára vezető linket illetve szöve-
get és/vagy képet tartalmazó megjelenési forma.
A szponzoráció során a hirdető „beépül” a szalag-
ba, így a teljes portálon folyamatos jelenlétet kap.



Babamama.hu

6722 Szeged, Mérey u. 12.

Tel.: +36/30/423-82-80

Fax: +36/1/577-2355

E-mail: info@babamama.hu

Web: www.babamama.hu

Médiaajánló

Hirdetési helyek
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Hirdetési árak**

Főoldal Rovat Cikk Kérdések 
és válaszok Fórum

Leaderboard high 320 000 130 000 160 000 250 000 190 000
Leaderboard medium – – 120 000 – –
Leaderboard low 160 000 90 000 80 000 160 000 140 000
Thin skyscraper 120 000 50 000 60 000 95 000 70 000
Normal skyscraper 160 000 65 000 80 000 130 000 100 000
Billboard 200 000 80 000 100 000 160 000 120 000
Háttér 200 000-400 000*
Lebegő 50 000-80 000*
Rovatszponzoráció 600 000*
PR-cikk – – 100 000 – –

  * Személyre szabott árajánlat.

** Érvényes: 2012. január 1-től visszavonásig.
     Áraink forintban értendők, az ÁFA-t nem tartalmazzák, egy hónap időtartamra vonatkoznak.
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Partnereink
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SZEGED

Médiaajánló
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Bemutatkozás
A 2011. áprilisában indult Babamama.hu elsődleges célja a kismamák, édesanyák, a szülők és 
nagyszülők sokrétű és hiteles tartalommal való tájékoztatása.
A Babamama.hu első lokális oldala további segítséget nyújt az elsősorban Szegeden és térségében 
élő kismamáknak, anyukáknak. A tájékoztató és információs céllal készült adatbázis segítségével egy 
helyen megtalálható minden, amire a várandósság és a gyermeknevelés időszakában szükség lehet.
Adatbázisunkat az egyszerűbb böngészhetőség miatt kategóriákba soroltuk, melyeket dinamikusan 
bővítünk. 
Az oldalunkon elhelyezett hirdetések, információk mennyiségétől és tartalmától függően a ka-
tegóriákat dinamikusan módosítjuk.

Orvosok – név, cím, telefonszám, rendelő 
elérhetőségei, rendelési idő, szakterület, 
bemutatkozás
 • nőgyógyászok
 • gyermekgyógyászok
 • védőnők
 • fül-orr-gégészek
 • fogorvosok
 • szemészek
 • bőrgyógyászok

Oktatási-nevelési intézmények (magán és 
állami tulajdonú) – intézmény neve, címe, 
elérhetőségei, bemutatkozás
 • bölcsődék
 • óvodák
 • általános iskolák

Gyógyszertárak – név, cím, elérhetőségek, 
nyitva tartás, bemutatkozás
 • gyógyszertárak
 • bioboltok

Üzletek – név, cím, elérhetőségek, nyitva 
tartás, bemutatkozás
 • baba
 • kölyök
 • mama 

Szabadidő – név, cím, elérhetőségek, ny-
itva tartás, árak, bemutatkozás
 • kulturális 
 • sport és mozgás
 • játszóházak
 • programok

Hivatalos – név, cím, elérhetőségek, ügyfé-
lfogadási rend
 • hivatalos
 • szociális intézmények
 • családsegítők

Tartalom
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Hirdetési lehetőségek

Bannerformátumok

Side-ad
Méret: 
 • Normal (250x100 px)
Elhelyezkedés:
 • A tartalom mellett jobb oldalon 
elhelyezkedő bármely szabad terület

Leaderboard
Méret: 
 • Thin (640x90 px)
 • Normal (640x120 px)
Elhelyezkedés: 
 • High – közvetlenül a Várandóssági 
hetek alatt elhelyezkedő terület
 • Low –  az oldal alján, a zárócsík 
fölött elhelyezkedő terület

Skyscraper
Méret: 
 • Thin (120x600 px)
 • Normal (160x600 px)
Elhelyezkedés: 
 • A tartalom mellett jobb oldalon 
elhelyezkedő, Facebook-chart alatt talál-
ható bármely szabad terület

Billboard
Méret:
 • Main (250x250 px)
Elhelyezkedés:
 • A tartalom mellett jobb oldalon 
elhelyezkedő, bármely szabad terület

Egyéb hirdetési lehetőségek

Shortlisting
Az egyes alkategóriákon belül alapállapotban egy 
kategórián belül hét hirdetés, vagyis egy „short 
list” látható. Kategóriánként hét kiemelt part-
nerünk veheti igénybe ezen szolgáltatásunkat és 
kerülhet a „Top 7”-be.

Háttérhirdetés
Látványos, beépülő, egyéni megegyezés alapján 
készülő, a Babamama.hu Szeged szín- és arculatvi-
lágához igazodó hirdetés. A reklámfelület mérete 
és megvalósítása minden esetben egyéni mege-
gyezés tárgyát képezi.

Pop-up/lebegő hirdetések
Egyéni megegyezés alapján, személyre szabottan 
készülő felugró ablakos hirdetési felület, melynek 
mérete és megvalósítása minden esetben egyéni 
megegyezés tárgyát képezi.
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Hirdetési helyek
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Hirdetési árak*

Hirdetési forma Ár
Short-listing 10 000
Side-ad 12 000
Leaderboard high 80 000
Leaderboard low 40 000
Billboard 50 000
Thin skyscraper 30 000
Normal skyscraper 40 000
Háttér 100 000
Lebegő 40 000

* Érvényes: 2012. január 1-től visszavonásig.
   Áraink forintban értendők, az ÁFA-t nem tartalmazzák, egy hónap időtartamra vonatkoznak.


