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RÓLUNK
A PromoBox Magyarország első számú és máig egyetlen,

évtizedes múlttal, országos lefedettséggel és komplex

felületrendszerrel rendelkező, családokra fókuszáló,

célzott mintaszórással, médiatermék (magazinok)

kiadásával és adatbázis marketinggel foglalkozó

vállalkozása.

Alapításunk óta mintegy egymillió édesanyát

ajándékoztunk meg ingyenes csomagjainkkal, segítettünk

termékmintákkal, ajándékokkal, hasznos információkkal a

babavárás és a babázás szeretetteli időszakában.

Közvetlen elérést kínálunk a leendő szülőket, a gyermeket

váró párokat és a kisgyermeket nevelő családokat mint

célcsoportot megcélzó partnereink számára.

Eszköztárunkban hagyományos és digitális termékek is

szerepelnek.



Babatervezéssel, várandóssággal, szüléssel, családdal és

gyerekneveléssel kapcsolatos életmódbeli tanácsadó online

magazin.

Magyarország új családi portálja.

TERMÉKPROFIL

A családalapítással, gyermekvállalással és neveléssel kapcsolatos

kérdésekre affinis, női fogyasztók hatékony elérését biztosítja.

ELŐNYE és EGYEDISÉGE

www.edeskisbabam.hu

WWW.EDESKISBABAM.HU



Tartalmi fókuszok

ÚJSZÜLÖTTVÁRANDÓSSÁG

ANYA-APA-CSALÁD ÉLETMÓDTIPEGŐ

BABATERVEZÉS

www.edeskisbabam.hu
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Várható elérések

80% 10% 10%

50 ezer 0,3 M 5 ezer

85% 5% 10%

300+ezer 1,0+M 20+ezer

2022

2023



Hirdetési megoldások

www.edeskisbabam.hu

HÍRLEVÉLKÖZÖSSÉGI MÉDIA WEBOLDAL



Kapu banner 
(lila: 120x2800 px és szürke: 1200x165px)

Kiemelt főoldali – lead banner 
(830 X 331px)

Promo Banner – Kereskedelmi ajánlatok részére
(jobb oldali fix sávban (385 X 597px))

Hirdetések/ Bannerek

www.edeskisbabam.hu

Tematikus / téma banner 
(830 X 331px)



• Célcsoport számára releváns termék vagy

szolgáltatásokat kínálunk

• KKV, nonprofit, start-up partnereink számára

költséghatékony és hatásos hirdetési lehetőség

• PromoBox által ajánlott termék vagy szolgáltatás

bizalmat kelt a látogatókban

Specifikáció:

• Kép és termékszlogen

• Gyártó és forgalmazó, elérhetőségek, ár

• Közvetlenül a hirdető partner oldalára linkelhető

Hirdetések/ Édes Kisbabám ajánló

www.edeskisbabam.hu



PR cikk:

linkeléssel:

• 3 500 karakter + 2 kép

• Megrendelő által küldött, vagy a szerkesztőség által írt PR/natív

cikk az Édeskisbabám weboldalán jelenik meg a kiválasztott

rovatban.

kiemeléssel:

• jobb oldali sávban a legolvasottabb cikkek

• egy hét időtartamra a főoldalon, a sliderben.

Rovat szponzorálása: logó megjelenítéssel

Hirdetések/ Tartalom szponzoráció

www.edeskisbabam.hu



• Várandós és kismama hírlevél

• Átlag feletti kattintás és konverziós mutatószámok

• Kétheti rendszerességgel kiküldött hírlevél több százezer fős

regisztrált felhasználóinknak

• Exkluzív hirdetői hírlevél kiküldése egyedi szűrési

paraméterek mentén, a megadott célcsoport számára

Tartalom megjelenés és/ vagy Banner hirdetés

• Megrendelő által adott téma megjelenítése

• Linkelés landing pagere

Hirdetések/ Hírlevelek

www.edeskisbabam.hu

Várandósok: 50-100 000*

Kismamák: 600-800 000
*születésszámtól és regisztrációtól függő, folyamatosan frissülő adatbázis



Hirdetések/ Közösségi média

www.edeskisbabam.hu

Szponzoráció

A PromoBox FB oldalán egyedi fejléc

Hirdetés

• FB poszt szponzoráció

• Blogcikk szponzoráció az edeskisbabam.hu oldalon

Játék

• Nyereményjáték felajánlott ajándékcsomagért, a feltett kérdés 

segítségével a játékosok átvezetése a megrendelő oldalára. 

37 101 ember kedveli. 
36 640 ember követi.



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

KIADÓ ELÉRHETŐSÉGE

PromoBox Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53. A ép. 5. em.

sales@promobox.hu


