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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 szakma és a laikus közönség közti kommunikációra. 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, 

ösztönzi az oldal célközönségét a folyamatos információcserére, a személyes tapasztalatok 

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 

rovatokba rendezett cikkek összessége. 1155 db teljes értékű cikk található az weblapon, 

melyek átlagosan 6650 karakter hosszúak, vagyis tartalmas, mégis könnyen olvasható 

látogatóbarát cikkekről van szó.  

Várandós naptár: A várandósság első hetétől a szülés bekövetkeztéig a teljes terhességet 

leíró, a kismamákat fontos információkkal, praktikus tippekkel ellátó cikksorozat.  

Fórum: A Babamama.hu regisztrált felhasználói által különböző témákban, illetve topikokban 

zajló, 0-24 óráig működő üzenetküldő-beszélgető, információcserét célzó szolgáltatás.  

 

 



 

 

 

 

Hirdetési lehetőségek 

 

1. Bannerek 

 

Elhelyezkedés, méret 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Árak (30 nap) 

 

Főoldali árak 

Banner Típus Méret Elhelyezkedés Ár+ Áfa (Ft) 

lead leaderboard 728x200 px lap tetején 300 000 

RV rovatvezető 700X300 px első cikk felett 240 000 

bb1 billboard 250x250 px jobb 1. hely 150 000 

bb2 billboard 250x250 px jobb 2. hely 150 000 

bb3 billboard 250x250 px jobb 3. hely 150 000 

bb4 billboard 250x250 px jobb 4. hely 135 000 

bb5 billboard 250x250 px jobb 5. hely 135 000 

bb6 billboard 250x250 px jobb 6. hely 135 000 

 

 

Aloldali árak 

Életmód, fogantatás, terhesség, szülés, újszülött, tipegő, varázspálca, várandós naptár 

Banner Típus Méret Elhelyezkedés Ár+ Áfa (Ft) 

lead leaderboard 728x200 px lap tetején 240 000 

RV rovatvezető 700X300 px első cikk felett 180 000 

bb1 billboard 250x250 px jobb 1. hely 90 000 

bb2 billboard 250x250 px jobb 2. hely 90 000 

bb3 billboard 250x250 px jobb 3. hely 90 000 

bb4 billboard 250x250 px jobb 4. hely 75 000 

bb5 billboard 250x250 px jobb 5. hely 75 000 

bb6 billboard 250x250 px jobb 6. hely 75 000 

 

 



 

 

 

 

2. PR cikk 

 Korlátlan ideig megtalálható lesz a Babamama.hu-n 

 Egyedi tartalomnak kell lennie 

 Mikor felkerül a cikk, automatikusan látható lesz a főoldalon is, amíg az adott rovatba 

nem kerül fel újabb bejegyzés 

 Az oldalon megjelentetett anyagot a Babamama.hu hivatalos Facebook oldalán, illetve 

Babamama.hu Csacsogó csoportjában is közzétesszük, annak érdekében, hogy minél 

több embert érjünk el vele 

 Formai követelmények: 

Cím max. 34 karakter szóközökkel 

Bevezető max. 449 karakter szóközökkel 

Teljes szöveg max. 5000 karakter (szóközökkel) 

Linkek száma max. 2 db 

Képek száma max. 5 db, fekvő tájolású 

Képek minősége min. 500 px 

 

 Árak 

Szolgáltatás Ár+ Áfa (Ft) 

Készen kapott PR cikk 45 000 

PR cikk készítés 60 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  Nyereményjáték 

A Babamama.hu 23 000 fős Facebook csoportjában lehetőség van nyeremény felajánlására. 

Átlagosan 15 000 főt ér el egy nyereményjáték és 300 - 1 000 fő szokott játszani.  

Árak  

Szolgáltatás Ár+ Áfa (Ft) 

Készen kapott nyereményjáték 4500 

Nyereményjáték készítés 9000 

 

A készen kapott nyereményjáték tartalmazza a pontos megosztandó szöveget, valamint a 

szerkesztett képet is. 

4. Facebook promóció 

Előzetes egyezetés alapján, a megrendelő igényei szerint kihelyezett, és az ő termékeit illetve 

szolgáltatásait promótáló Facebook posztok kihelyezése. 

Árak 

Szolgáltatás Ár+ Áfa (Ft) 

Készen kapott Facebook promóció (3 alkalom) 22 500 

Facebook promóció készítés (3 alkalom) 27 000 

 

A készen kapott Facebook promóciós poszt nem igényel utólagos munkálatokat. 

 

5. Logó kihelyezés 

A Babamama.hu facebook oldalára a „Partnereink” mappába logó kihelyezése, mely fent 

marad az oldalon, valamint hozzá promóciós szöveg társítása. 

Ára:  9 000 Ft 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bármilyen további információért forduljon 

hozzánk bizalommal! 

Email: info@babamama.hu 

Telefon: +36 30 904 1944 

mailto:info@babamama.hu

