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PöttyösLabda médiaajánlat 
 

 
1. Bemutatkozik a PöttyösLabda: Minden, ami gyerek 

A PöttyösLabda egy olyan weboldal és Facebook-közösség, melynek célja, hogy a kisgyerekes 
családokat megismertesse a legérdekesebb és legnépszerűbb gyerekbarát programokkal, 
éttermekkel, szálláshelyekkel, valamint a gyerekneveléshez kapcsolódó újdonságokkal, hasznos 
szolgáltatásokkal és termékekkel, tippekkel. 
 
Az indulás óta eltelt három év alatt a PöttyösLabda Facebook-oldala már 35 000 fős rajongótáborra 
tett szert, és a budapesti kisgyerekes családok egyik abszolút kedvencévé vált. 
 
Web- és Facebook-oldalunk olvasottsága folyamatosan növekszik, a szakma pedig elismerése jeléül 
a „Kiváló tartalom” és a „Felhasználóbarát honlap” címekkel jutalmazott minket. 
  

Spuriga Dóra 
ügyvezető 

 
2. Kik tartoznak a PöttyösLabda célcsoportjába? 

A PöttyösLabda Facebook oldalát 35 000 kisgyermeket nevelő budapesti édesanya követi, a rajongótábor 
hónapról hónapra stabilan növekszik. 

 
A pottyoslabda.hu weboldalt látogatók 85,56%-a a 25-44-es korosztályból kerül ki, 91% nő. 

 
Olyan édesanyáknak gyártjuk tartalmainkat, akik tudatosan figyelnek a gyermekek étkezésére, nevelésére, 
mozgásukra és arra, hogyan és milyen formában neveljék őket. 
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3. Milyen eredményeket érnek el a PöttyösLabda bejegyzései Facebookon? 
 A közzétett bejegyzések lényegesen több rajongóhoz jutnak el organikusan, mint fizetetten. 

 
Naponta átlagosan 8 000 - 10 000 felhasználó hírfolyamában jelennek meg a PöttyösLabda tartalmak 
organikusan, míg szponzoráltan 2 000 – 2 500 felhasználónál. 
 
Az organikus elérések száma átlagosan 4x magasabb az oldalon, mint a fizetett tartalmaké. 
A közönség szponzoráció nélkül is érdeklődik a PöttyösLabdán megjelenő tartalmak iránt: nem pénzzel veszünk 
látogatókat, a márka hitelessége miatt önként látogatják az oldalt, így a fizetett hirdetésekkel kiemelkedő 
ár/érték arányt tudunk elérni. 
 
3.1 Átlagos elköteleződési arány bejegyzésenként Facebookon / Átlagos havi látogatószám a 
weboldalon 

Az elköteleződési arány az egyik legfontosabb mérőszám 
Facebookon: mutatja, milyen erős brand a PöttyösLabda.  
 
A felhasználók nemcsak alkalomadtán kattintanak a 
posztokra, rendszeresen reagálnak rájuk, így a márka 
bevésődése biztosított. 
 
Világátlagban 0,5%-os átlagos posztonkénti 
elköteleződési arányt mértek, ezzel szemben a 
PöttyösLabda oldalán ez stabilan 3% felett alakul.  
 

 
A pottyoslabda.hu weboldalon 30 nap alatt 18 402 látogató összesen 25 486 alkalommal 31 891 oldalt tekintett 
meg. A látogatók 41,23%-a visszatérő látogató, amely mutatja a közönség elköteleződését a weboldal 
tartalma iránt.  

 
A Facebook oldal mellett a webes tartalmainknak is stabil, folyamatosan növekvő számú közönsége van. 
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4. Megjelenési lehetőségek a Facebookon, weboldalon, rendezvényen 
Tapasztalataink szerint 4 különféle együttműködési lehetőség szolgálja leginkább a partnereink érdekeit.  

4.1 Cikkek megjelenítése a PöttyösLabda oldalán 
A partnerünk által jóváhagyott cikket saját weboldalunkon (http://pottyoslabda.hu) helyezzük el vagy a 
partnerünk oldaláról linkeljük át a Facebook oldalunkra. 

 
Az első példánál látható, hogy 43 424 felhasználóhoz jutott el a cikk, amelyből 2571-en mentek tovább a 
weboldalra, és nézték meg a videót. A második példánál közel 100 000 felhasználó látta a cikket organikusan, 
és több mint 6000 felhasználó jutott el a partnerünk saját weboldalára. 
 
4.2 Ajánló megjelenítése a PöttyösLabda Facebook oldalán (pl. Lupa Beach, Familypark) 

Testközelből mutatjuk be partnerünket saját fotókkal beszámolónkkal: az első példánk, a Lupa Beach esetén 
54 000-nél is több felhasználóhoz jutott el partnerünk ajánlója, és több mint 15 000 rajongónk kattintott a 
bejegyzésre. A másik példa, a Familypark esetén közel 25 000 felhasználót értünk el, és több mint 5000 
kattintás érkezett. 
 
A PöttyösLabda Facebook és weboldalának témái között leggyakrabban a nevelés, oktatás, sport, 
étkezés, gyerekbarát programok, helyszínek bemutatása és tesztelése szerepel, illetve könyvajánló, játékok 
bemutatása és tesztelése, valamint motivációs cikkek. 
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4.3 Nyereményjáték szervezése a PöttyösLabda Facebook oldalán (pl. Bobojca) 
 
Az egyik legnagyobb kedvenc a nyereményjáték: 
magas elérési adatok, sok kattintás és interakció. 
 
Az eddigi legnépszerűbb játék a Bobojca nevű 
partnerünkhöz fűződik. Nem volt szükség fizetett 
megjelenésre, mert organikusan is sikerült több 
mint 62 000 felhasználóhoz eljuttatni a 
lehetőséget, és ezáltal rengetegen megismerték 
partnerünk termékeit: 4000-nél is többen 
kattintottak a bejegyzésre és nézték meg 
közelebbről a termékeket vagy olvasták el teljes 
egészében a cégről szóló bemutató írásunkat. 
 
Hogy a célközönség mennyire volt releváns 
partnerünk szempontjából, arról az alábbi 
visszajelzést kaptuk: „Köszönjük szépen a 
nyereményjátékot, a nyári hónapok csüggedése 
és az uborkaszezon után élmény volt a rendelések 
felpörgése! 
Abban az időszakban megduplázódott a 
forgalmunk!” 
 

 
 
 

4.4 Tesztvideók megjelenítése a PöttyösLabda Facebook oldalán (pl. Ford, Curaprox) 
A közönség egyszerűen imádja, amikor termékeket gyerekek tesztelnek. 
 

 
Az egyik partnerünk, a Ford esetében gyerekbarát autót teszteltek a gyerekek egy mindössze 1 perces 
videóban. Az eredmény: 16 682 elért felhasználó a 35-44 éves korosztályból, főleg Budapestről.  
 
A mindössze 1 perces videón 1694 a megtekintett percek száma, összesen pedig közel 6000 
megtekintést ért el a felvétel.  
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Egy másik esetben partnerünk, a Curaprox fogkeféjét és fogkrémét próbálták ki gyerekek: ekkor közel 5000 
budapesti édesanya nézte meg a felvételt.  
 
A másfél perces videóval 13 760 embert értünk el, a megtekintett percek száma kiemelkedő, 
1540. 
 
4.5 PöttyösLabda rendezvények 
Mivel az online közösségteremtés mellett fontosnak tartjuk a személyes találkozásokat is, ezért 
immár négy alkalommal rendeztük meg a PöttyösLabda Családi Délelőttöt, melynek helyszíne 
először a Kiosk volt. A rengeteg érdeklődő miatt azonban új helyszínt kellett keresnünk, így a többi 
eseménynek az Akvárium Klub adott helyet, itt már kényelmesen elfért a közel 1000 vendéget vonzó 
rendezvény. 
 
Ingyenes gyerekprogramok, koncert, vásár. Az ilyen jellegű színes, tartalmas családi kikapcsolódást 
sok kisgyermekes, budapesti család igényli. Ez a komplex rendezvény hiánypótló lehetőség a 
gyerekprogramok palettáján. 
 

 
Megjelenési lehetőségek a PöttyösLabda weboldalán, 

Facebook oldalán vagy rendezvényén: 
Spuriga Dóra | spuriga.dora@pottyoslabda.hu 

 

 
PöttyösLabda: Minden, ami gyerek 


