
 

Internetes reklám elhelyezése a Babát akarok! portálon 

 

Általános tudnivalók  

A Babát akarok! portál (www.babatakarok.hu) felületén az ún. oldaldobozokban, illetve a 
„Partnereink” menüpontban, és a megjelent cikkek alatt helyezhetı el reklám, jellemzıen kép 
formájában, esetleg hirdetési típustól függıen szöveggel kísérve.  

A klasszikus banner hirdetések megjelenítését a Babát akarok! portál nem támogatja.  

Kinek ajánljuk az oldaldobozban történı hirdetési lehetıséget? 

• Minden vállalkozónak és vállalkozásnak, akiknek a célcsoportját a kisbabát tervezı, 
babára vágyó nık, termékenységi problémákkal küzdı párok képezik. Például: 
nıgyógyászoknak, meddıségi központoknak, fogantatást segítı termékeket áruló 
boltoknak, étrend kiegészítıket forgalmazó webáruházaknak, tanfolyam szervezıknek, 
természetgyógyászoknak, kineziológusoknak, pszichológusoknak, stb.  

• Bárkinek, akinek fontos hogy elérje az internetezı, babára vágyó párokat, hölgyeket, 
vagy a termékenységi problémákkal küzdı, fogantatást segítı termékek iránt 
érdeklıdı potenciális vásárlói kört, termékeivel és szolgáltatásaival, mindezt 
költséghatékonyan és megfizethetı áron. 

Elınyök 

• Oldaldobozban történı hirdetés esetén a portál minden oldalán megjelenı hirdetés 
biztosítja, hogy a látogató bármelyik oldalra is érkezik, vagy bármelyik oldalon is 
keresgél, a hirdetés mindig szem elıtt lesz! 

• Megjelenés mennyiségétıl független fix havi díjak, hogy a hirdetı elıre tudjon 
kalkulálni és ne érjék váratlan meglepetések. 

• A megrendelt idıszakban bármikor kérhetı a már feltöltött hirdetés lecserélése egy 
másikra (egy hetes átfutási határidıvel), plusz költségek nélkül! 

 Miért pont a Babát akarok! portálon hirdessen? 

• Mert a Babát akarok! portál Magyarország jelenleg egyik legismertebb és 
leglátogatottabb babatervezéssel, fogantatással, meddıséggel foglalkozó portálja. 

• Mert a Babát akarok! portál egy folyamatosan keresıoptimalizált portál, így a 
legnépszerőbb keresık a meddıség, fogantatás, babatervezés témában releváns 
kifejezésekre az elsı helyeken jegyzik. 

• Mert a Babát akarok! portált a hazai internetezıkön kívül nagyszámban látogatják 
külföldrıl is. 



Tények és számok 

Jelenleg több mint 1.600 regisztrált felhasználója van a portálnak. 

A havi átlagos látogatószám kb. 15.000 fı. A napi látogatószám 500-800 fı között mozog.  

Az átfogó tartalomnak és a folyamatos keresıoptimalizálásnak köszönhetıen a portál a 
keresıkben a legrelevánsabb kifejezésekkel az elsı pozíciókat foglalja el.  

 
Reklámhely árak 

Típus Reklámhely 
információk 

Megjelenés (oldalak) Ár 
(ft/reklámdoboz/hó) 

Kinek ajánlott? 

1.  Megadható kép 
formátum: .gif, .jpg. 
Méret: kb. 148x250.  

Minden oldalon, jobb 
vagy bal oldali 
pozícióban 

13.000 Ft  Terméket, szolgáltatást 
értékesítıknek ajánlott, a 
hirdetést minden az 
oldalra látogató 
internetezı láthatja.  

2.  Megadható kép 
formátum: .gif, .jpg. 
Méret: kb. 148x250.  

Csak a választott 
céloldalon, oldalakon 
(5 oldal választható) 
jobb vagy bal oldali 
pozícióban 

5.000 Ft Terméket, szolgáltatást 
értékesítıknek ajánlott. A 
hirdetés szőkebb körhöz 
jut el, de célzott 
pozícionálást tesz 
lehetıvé. 

3.  Megadható kép 
formátum: .gif, .jpg. 
Méret: kb. 150x183. 
+ Elérhetıség, 
bemutatkozó szöveg 
(akár hosszabb 
terjedelmő is lehet).  

Megjelenés a  
„Partnereink” 
menüpontban.  

2.000 Ft Inkább szolgáltató 
tevékenységet végzıknek 
ajánlott: pl. 
nıgyógyászoknak, 
természetgyógyászoknak, 
stb. A kép mellett 
megadhatóak az 
elérhetısége, illetve  akár 
hosszabb terjedelmő 
bemutatkozó szöveg 
megadására is lehetıség 
van, amely egy új 
oldalon jelenik meg, így 
akár hosszabb terjedelmő 
is lehet.  

4.  Megadható kép 
formátum: .gif, .jpg. 
Méret: kb. 150x183. 
+ Hirdetés szövege.  

Megjelenés 
közvetlenül egy 
választott cikk alatt, 
képpel, szöveggel.  

4.000 Ft Terméket, szolgáltatást 
értékesítıknek ajánlott, 
célzott pozícionálást tesz 
lehetıvé.  

(A hirdetési lehetıségek képpel az oldal alján megtekinthetıek.) 

 

 



Akciós ajánlatok 

 Kedvezmény: 

• Negyedéves megrendelés esetén -5% kedvezmény. 
• Féléves megrendelés esetén -10% kedvezmény. 
• Egyéves megrendelés esetén -20% kedvezmény. 
• Egyedi kedvezményeket biztosítunk, például több reklám egyidejő elhelyezése esetén! 

Egyedi kedvezményekre az info@babatakarok.hu e-mail címen kérhetsz ajánlatot 
munkatársunktól! 

Hirdetési lehetıségek megtekintése:  

1-es és 2-es típusú hirdetés helye a portálon (oldaldoboz) 

 

 

3-as típusú hirdetés helye a portálon („partnereink” menüponton belül) 

 



 

4-es típusú hirdetés helye a portálon (kiválasztott cikk alatt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy érdeklıdött hirdetési lehetıségeink iránt!  

Várjuk a jelentkezését az info@babatakarok.hu e-mail címen.  

 

Üdvözlettel: 

A Babát akarok! portál csapata 

 


