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A “balatoni gyerekek” egy olyan online információs bázis, amelynek elsődleges célja, hogy a Balatonalmádi 
– Veszprém – Balatonfüred régióban élő családoknak bemutassa az itt található gyerekprogramokat és a 
nekik szóló helyi szolgáltatásokat. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a korai fejlesztésre és a sajátos ne-
velési igényű gyermekek gondozására, nevelésére. Helyi szakemberek bevonásával szeretnénk egy hasz-
nos gyűjteményt adni azoknak a szülőknek, akik SNI-s gyermeket nevelnek vagy éppen tudatos szülőként 

fejlesztést keresnek a gyermeküknek.

Bemutatkozás

Elérhetőségeink

Telefon: +36 30 22 44 357
E-mail: info@balatonigyerekek.hu

Nagy Gabriella / ügyvezető

Kontakt:

Projektünk még a bevezető fázisban tart, mondhatni betanuló szakaszban, de várunk hirdetéssel kapcso-
latos megkereséseket is. Bízunk benne, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásra jutunk és hosszú távon 
elégedett partnerünkké válik minden hirdetőnk. 

Honlapunk 2021 szeptemberében indult, így látogatottság-
ról és a látogatókról még kevés pontos adatunk van.
A projekttervezés során készített piackutatásunk alapján 
várhatóan többségében a 31-41 éves korcsoportba tartozó 
nőket érjük el, akik tudatosabban állnak a gyermeknevelés-
hez és szívesen költenek annak érdekében, hogy programo-
kat, fejlesztéseket biztosítsanak a gyermekük/gyermekeik 
számára. Így érdeklik őket a gyermekeknek vagy gyermek-
neveléshez szánt minőségi termékek és szolgáltatások is. 
Az olvasóink egy jól definiálható részét adják azok a csalá-
dok is (akár egyszülős, akár kétszülős), akik sajátos nevelésű 

gyermeket nevelnek.

Hirdetőink közé várjuk azokat a vállalkozásokat, szolgáltatókat, akik elsősorban a Veszprém - Balatonfü-
red - Balatonalmádi régióban tevékenykednek és itt kínálnak helyben szolgáltatást, termékekeket, annak 
érdekében, hogy a családok mindennapjait segítsék.



Milyen felületeket ajánlunk a bemutatkozáshoz? 

Honlapunk a www.balatonigyerekek.hu címen érhető el. 
Itt lehetőség van bannerek, ajánló csíkok, PR cikkek megjelentetésére.

Megjelenés a főoldalon

A főoldalon való megjelenés lehetséges a szövegesen személyre szabható ajánló csíkokban, amely megje-
lenhet a főmenü alatt, ebben az esetben minden aloldalon is megjelenik az ajánlás ugyanebben a sávban.  
Vagy a főoldal egyes tartalmi blokkjait követően, viszont ezek már csak a főoldalon láthatók.  
Az ajánlói csíkban való megjelenéshez társulhat linkelve PR cikk, amely egy részletes bemutatkozásra ad 
lehetőséget a vállalkozás és termékei/szolgáltatásai számára.
Önálló PR cikkek az oldal alján található „Szponzorált tartalom” blokkban is megjelenhetnek. 
Önálló banner az oldal alján a „lábrészben” helyezhető el, ez minden oldalon megjelenik. 

Árak

Több, különböző megjelenési lehetőség esetén kedvező csomagajánlatot tudunk összeállítani. 
A megadott megjelenési időszaktól eltérő is választható, hosszabb időszakú megjelenés esetén kedvez-
ményt biztosítunk. 

Ajánló csík a főmenü alatt 5.000 Ft / 7 nap
Ajánló csík a főmenü alatt PR cikkel 10.000 Ft / 7 nap
Ajánló csík tartalmi blokk alatt 3.000 Ft / 7 nap
Ajánló csík tartalmi blokk alatt PR cikkel 8.000 Ft / 7 nap
PR cikk „Szponzorált tartalom” blokkban 5.000 Ft / alkalom
Banner elhelyezés az oldal lábrészében 5.000 Ft / 7 nap



Milyen felületeket ajánlunk a bemutatkozáshoz? 

Megjelenés az aloldalakon / cikk oldalon

Az aloldalakon további megjelenésekre van lehetőség, ezek a jobb oldali információs sávban, illetve a cik-
kek alatt megjeleníthető bannerek. 

Árak

Több, különböző megjelenési lehetőség esetén kedvező csomagajánlatot tudunk összeállítani. 
A megadott megjelenési időszaktól eltérő is választható, hosszabb időszakú megjelenés esetén kedvez-
ményt biztosítunk. 

Banner a jobb oldali információs sávban 10.000 Ft / 7 nap
Banner megjelenítés a cikk alján 3.000 Ft / cikk



info

www.balatonigyerekek.hu

élmény a kicsiknek, 
segítség a szülőknek

Legyen részese Ön is!

info@balatonigyerekek.hu
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