
Fedezd 
fel a Nőt 
(újra) az 
Anyában!



Anyáktól anyáknak

Egy magazin, amit anyák írnak anyáknak. 
Önmagukról, az anyaságról, az elveszett és 
újra felfedezett nőiességről. Az anyaság 
szépségeiről és mélységeiről. 

Kendőzetlenül, őszintén.

Egy magazin, amelyben a szerző egyben 
olvasó is. Ahol az ország első számú 
médiaszemélyiségei is megszólalnak – 
igaz, épp az ismertségük levetkőzéseként 
írói álnéven.

fős női közönség
szerző
témakör
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Célcsoportok

Az „anya”, mint célcsoport a legértékesebb 
partner, hiszen egyszerre van hatással 
három fogyasztói rétegre. A nőre, a férfire 
az életében és a gyermekeire.

Információt gyűjt, összehasonlít, megvitat, 
és vásárlási döntést hoz naponta többször 
is. Hűséges a megismert minőséghez.

28+49
éves

97%
fő bevásárló

3 célcsoportra
hat

81% város 
látogató

47%
A, B státuszú

98% social 
media



Demográfia



Témáink

ROSSZANYA
Amikor Anya a hisztis és 
hibát-hibára halmoz. Nem 
mered kimondani, de 
igenis vannak percek, 
amikor nem, nem, nem 
akarsz Anya lenni! 
Egyszerűen nem tudod 
elviselni azt a lényt, amelyik 
őrjöngéstől vörös, eltorzult 
angyalarcával épp minden 
körmét beléd ereszti... NEM 
VAGY EGYEDÜL!

ANYAKURTIZÁN
Avagy Apaálmok a 
négyzeten: a csodás anya, 
az isteni háziasszony és a 
kreatív ágyas.  Mi és hogyan 
változik az ágyban a 
gyerekek érkezése után? 
Anyák élményeivel és 
tudományos 
kimutatásokkal keressük a 
választ erre az akár 
mindent (el)döntő kérdésre.

ANYASZOLGA
Vacsorát, de gyorsat! És az 
órabér nélküli takarítónő 
mindennapjai. 20 perces 
lepróbált kaják, amit akkor is 
meg tudsz csinálni, amikor az 
összes gyereked tombol a 
halálkupis lakás kellős 
közepén. És az olyan nagy 
kérdések gyűjtőhelye ez, ahol 
megoldást, megfejtést, 
megnyugvást keresünk Anya 
és a háztartás veszedelmes 
(v)iszonyaira.

DOKTORANYA
A Google doktori 
fokozatával kitüntetett 
élőlények világa. Nekik 
gyűjtjük ide a különböző 
kutatásokat, a játszótéri 
konzíliumokhoz 
egészségről, orvoslásról, 
ezotériáról. Mert tényleg! 
Minden mindennel 
összefügg.

ZÖLDANYA
Ötletgyűjtemény 
klímaszorongó 
édesanyáknak 
környezettudatos 
természetű gyerek 
kinevelésére. 
Világmegmentő és zöld 
otthon teremtő praktikák, 
2050-es önfenntartó 
biogazdálkodások rovata.

ANYATEST
Hogyan takarjam el 
magam? Sose lesz már a 
régi? Praktikus gondolatok 
és önelfogadó technikák az 
anyatestekhez: kencék, 
sport, étkezés, szemkötő. 
Minket minden megoldás 
érdekel.

HŐSANYA
A HŐSANYA rovat 
jószolgálati 
tevékenységével most Te 
is lehetsz egy 
halmozottan hátrányos 
helyzetű (HHH) óvoda 
örökbefogadója. Tudj 
meg többet erről a 
kezdeményezésről!

ANYAMENÜ
Gyors ebédek, válogatós 
gyerekeket csábító 
falatok, énidős rágcsák, 
vagy titokban
elfogyasztandó bűnös, 
szülői étkek? Minden 
receptre vevők vagyunk.

ANYAVÁLLALAT
Nyűg, vagy energiaforrás? 
Nyűg és! energiaforrás? A 
munka már sosem lesz az 
A munka, mint 
"atudjukmi!" előtt. Valaki 
gyászol, van olyan, aki 
újratervez, és vannak, akik 
mindent akarnak. Te 
melyik kategóriába 
tartozol?

KULTANYA
Amikor anya olvas, és 
képzeletben máshol jár, 
nem azon gondolkodik, mi 
legyen a
napi menü. Itt minden van, 
ami irodalom, film, színház 
vagy mozi.



Branded content

Elsősorban a branded content típusú 
megjelenést ajánljuk, mert ez az hirdetés 
típus, amely miközben segít egy közösség 
számára érdekessé tenni egy terméket, 
ugyanakkor nem letolni igyekszik azt a 
torkukon, hanem szóba áll velünk. 

A branded content kvázi olyan, mint 
amikor két nő arról beszélget, hogy kinek 
milyen pasi tetszik vagy hogy hol veszik a 
bio mandulatejet.

Ez a hirdetés típus a cikkek között jelenik 
meg, és ugyanúgy viselkedik, mint 
bármely más cikk. 

LISTAÁR:
100.000 Ft + áfa / tartalom + gyártási költség

Hirdetési felületek



Branded content VIDEO

Videós branded content, amely egy 
közszolgálati témát mutat be, amely során 
a hirdetőt mint szakértőt mutatja be és a 
terméket is megjeleníti.

Ez a hirdetés típus a cikkek között jelenik 
meg, és ugyanúgy viselkedik, mint 
bármely más cikk. 

LISTAÁR:
250.000 Ft + áfa / tartalom + gyártási költség

Hirdetési felületek



Főoldal, címlap box

Az anyamagazin.hu főoldalán a 
vezércikkek között megjelenő doboz 
hirdetés.

A mérete asztali megjelenítőn:
500x260 pixel

Mobiltelefonon:
teljes képernyő széles és arányos magas

Responsive grafikát kérünk vagy statikus 
képet.

LISTAÁR:
200.000 Ft + áfa / hét

Hirdetési felületek



Főoldal, cikközi banner

Az anyamagazin.hu főoldalán a 
cikkfolyamban megjelenő banner hirdetés.

A mérete asztali megjelenítőn:
1256x200 pixel

Mobiltelefonon:
teljes képernyő széles és arányos magas

Responsive grafikát kérünk vagy statikus 
képet.

LISTAÁR:
200.000 Ft + áfa / hét

Hirdetési felületek



Cikk, cikkvégi banner

Az anyamagazin.hu cikkeinek végén 
megjelenő banner hirdetés.

A mérete asztali megjelenítőn:
950x150 pixel

Mobiltelefonon:
teljes képernyő széles és arányos magas

Responsive grafikát kérünk vagy statikus 
képet.

LISTAÁR:
200.000 Ft + áfa / hét

Hirdetési felületek



Cikk, oldal doboz

Az anyamagazin.hu cikkei mellett 
megjelenő banner hirdetés.

A mérete asztali megjelenítőn:
310x160 pixel

Mobiltelefonon:
teljes képernyő széles és arányos magas

Responsive grafikát kérünk vagy statikus 
képet.

LISTAÁR:
100.000 Ft + áfa / hét

Hirdetési felületek



Tarts 
velünk!

+36 30 961 1570
sales@anyamagazin.hu


