
MINIMAG.
HU
MÉDIAAJÁNLAT



Kikapcsolódunk, keresgélünk, bizonytalanok vagyunk, együttérzünk, megosztunk,

megerősítést várunk.. szülők vagyunk! 

Sorstársak: együtt sírunk, nevetünk, mérgelődünk, bénázunk, böngésszük az oldalakat ismeretlenül és mégis

ismerősen, egymást segítve. Abban szeretnénk segíteni az olvasóinknak, hogy egy olyan magazint teremtünk, ahol

nincs unalmas olvasnivaló, ahol megismerkedhetnek az egyedi, különleges gyerektermékekkel, cikkeket

olvashatnak a gyerekekről, családról, anyaságról és minden olyan témáról, ami érdekelheti, ha gyereke lesz, vagy

már van 1, 2, 3, esetleg 5.

missziónk



CÉLCSOPORT
20-50 év közötti, elsősorban nők,

anyák. Olvasóink számára fontos a

MÁRKAHŰSÉG. Legtöbbet a

családjukra, gyermekükre,

egészségükre költenek.

SZÁMOK
Havonta több, mint 30000-en

olvassák a Minimag.hu oldalon

lévő cikket. FB-on több, mint

18000 követő.

MIÉRT A
MINIMAG.
HU?



MIT
AJÁNLUNK?
I.

 NATÍV CIKK

Személyre szabott téma,

egyedi megjelenéssel,

közvetlen linkek elhelyezésével.

+FB KAMPÁNY.

ÁRA: 39.590,-

PR/NATÍV CIKK
Hosszabb cikk melyben

bemutatjuk a vállalkozást, a

termékeket, téged.

+FB KAMPÁNY

ÁRA: 52.790,-



MIT
AJÁNLUNK?
II.

NAPI FAVORIT
Egy adott termék vagy

szolgáltatáshoz tartozó kreatív

megjelenítése a Facebook

oldalunkon.

ÁRA: 13.990,-

KÖZÖS MEGJELENÉS
Meghatározott témakörhöz

kapcsolódó ajánlások,

közvetlen link megjelenítéssel.

   +FB KAMPÁNY 

ÁRA: 

1 link:14.390,-

  2 link 22.790,-

 3 link* 25.990,-

változatlan ár 2022-ben 



MIT
AJÁNLUNK?
III.

AKTUÁLIS
ESEMÉNYEK,AKCIÓK
Egy adott esemény, vagy

akcióhoz tartozó kreatív, mely

megjelenik  rövid poszttal a

Facebook oldalunkon és a

Minimag.hu főoldalán

+FB KAMPÁNY

ÁRA: 16.790,-

NYEREMÉNYJÁTÉK
Egy adott termékhez

kapcsolódó játék, a hozzá

tartozó kreatív elkészítése.

+FB kampány

ÁRA: 11.990,-



NATÍV
MEGOLDÁSOK

SEGÍTI  A BEVONÓDÁST
A Megbízó a vásárlói útnak

abba a szakaszában találkozik

a vevővel, amikor még csak

keres, érdeklődik éppen ezért a

legfogékonyabb az

információkra

HITELES
Csak olyan terméket,

szolgáltatást ajánlunk

oldalunkon, amelynek

minőségével mi magunk is

azonosulni tudunk. 



ÍZELITŐ A
CIKKEINKBŐL
(kattints a
képekre)



ÍZELITŐ A 
KREATÍVOKBÓL



NEM FELEJTÜNK EL

A cikk aktualitásától

függően többször is előre

hozzuk: FB megosztás,

Népszerű cikkek között a

Minimagon.

REKLÁM

Az összeg egy részét

hirdetési kampányra

fordítjuk.

PLATFORMOK

A cikkek megjelennek a

Minimag,hu oldalán, és a

Minipiac social media

felületein (FB, INSTAGRAM,

PINTEREST).

AMIT BIZTOSAN
ÍGÉRÜNK


