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Célunk, hogy a családoknak megmutassuk, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak 

az együtt eltöltött kevéske idő megélésére. Legyen szó programokról, utazásról, 

étkezésről, oktatásról, termékekről vagy szolgáltatásokról. 

MIRŐL SZÓL A PÖTTYÖSLABDA?



HONNAN AZ ÖTLET?

KIK VAGYUNK?

HOGYAN?

A történetünk teljesen mindennapos. Első gyermekem 
születése után nem találtam olyan oldalt, ahol megbíz-
ható válaszokat kaptam volna a bizonytalanságaimra. Így 
hoztam létre 2013-ban a PöttyösLabda.hu weboldalt és  
Facebook profilt.

Anyukák lelkes csapata, akik hisznek az őszinteség,  
a pozitív gondolatok, és a játékosság erejében. 

Őszinte barátnőként mutatjuk meg a lehetőségeket, hogy 
azokból a nyitott, felvilágosult olvasónk kiválaszthassa a szá-
mára legmegfelelőbbet. 

HONNAN AZ ÖTLET?

KIK VAGYUNK?

HOGYAN?

A történetünk teljesen mindennapos. Első gyer-
mekem születése után nem találtam olyan ol-
dalt, ahol megbízható válaszokat kaptam volna 
a bizonytalanságaimra. 
Így hoztam létre 2013-ban a PöttyösLabda.hu 
weboldalt és Facebook profilt.

Anyukák lelkes csapata, akik hisznek az őszinteség, 
a pozitív gondolatok, és a játékosság erejében. 

Őszinte barátnőként mutatjuk meg a lehetősége-
ket, hogy azokból a nyitott, felvilágosult olvasónk 
kiválaszthassa a számára legmegfelelőbbet. 

Spuriga Dóra
PöttyösLabda weboldal alapítója



MIÉRT A PÖTTYÖSLABDA?
Tudatosan felépített követői tábor:

Több, mint 50.000 25-44 év közötti anyuka tartozik a hűséges köve-
tőink közé, akiknek 60%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik és át-
lagosan 2-3 gyereket nevelnek. Legnagyobb részük (48%) Budapest-
ről érkezik, de sok látogatót hoznak a vidéki megyeszékhelyek is.

MIÉRT A PÖTTYÖSLABDA?

Tudatosan felépített követői tábor
Több, mint 40,000, 25-44 év közötti anyuka 
tartozik a hűséges követőink közé, akiknek 
60%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik 
és átlagosan 2-3 gyereket nevelnek.
Legnagyobb részük (48%) Budapestről 
érkezik, de sok látogatót hoznak a 
vidéki megyeszékhelyek is.

Hűséges követők
Olvasóink 28%-a visszatérő látogató, 
mely szám mutatja a közönség 
elköteleződését az oldal iránt.

PÖTTYÖSLABDA.HU

KI OLVASSA A PÖTTYÖSLABDÁT?
Az új háziasszony, aki büszke szerepére. Szívesen biztosít hátteret 
férje karrierjének alakulásához. A háztartást és tagjait menedzseli, 
mintha egy céget irányítana. Fontos számára az anyaszerep és az 
önmegvalósítás. Aktív médiafogyasztó, könnyen elérhető. Sokat ad 
a megjelenésre, minőségi termékeket használ.

A modern amazon igazi innovatív nő. Jövőorientált és önálló, szeret-
ne sikeres lenni, de nem hideg karrierista. Fontos számára az önmeg-
valósítás. Együtt dolgozik férfiakkal. Mindig szervez valamit, hiszen 
nagyon fontos neki a család és a társasági élet. Szereti az egyszerű, 
praktikus, elegáns stílusú dolgokat. Szelektív médiahasználó. 



Forrás: Google Analytics 2020. decembertől 2021. februárig

Forrás: Facebook

Stabilan növekvő Facebook követői bázis. a felhasználói nemcsak alkalomadtán 
kattintanak a posztokra, hanem rendszeresen reagálnak rájuk, és ezáltal maga a 
márka bevésődése is biztosított.

Az egyik legfontosabb 
mérőszám a Facebookon az

elköteleződési arányszám
(Average engagement rate):
világátlagban átlagos 0,5%-

os posztonkénti elköteleződési
arányt mértek, ezzel

szemben pedig a Pöttyös-
Labda oldalán ez stabilan

3% felett alakul.



WEBOLDAL FACEBOOK

INSTAGRAM YOUTUBE

IGÉNYES, SZEMÉLYRE SZABOTT TARTALMAK FINOM, INDIREKT BEFOLYÁSOLÁS ESZKÖZEIVEL

FACEBOOK
POSZTOK

FACEBOOK
VIDEÓK

WEBOLDAL

PIACTÉR KIS VIDEÓK

SOCIAL MEDIA FELÜLETEK



MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

•  Szerkesztőségi tartalom a hirdető termékhasználatáról,  
szolgáltatásáról
•  Támogatott, márkázott szerkesztőségi tartalom,  

szponzorált cikkek
• Szponzorált képi megjelenések
• Nyereményjátékok
•  On-line kutatás a fogyasztói szokásokról,  

márkáról a hirdetőre szabva
• Kvízjátékok a termékkel, hirdetővel kapcsolatban
• Interjúk szakértőkkel
• Terméktesztelés 
• Kisvideó készítése
• Banner megjelenés
• Eseményszervezés

PÖTTYÖSLABDA.HU

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

•  Szerkesztőségi tartalom a hirdető termékhasználatáról, 
szolgáltatásáról

•  Támogatott, márkázott szerkesztőségi tartalom, 
szponzorált cikkek

•  Piactéren való megjelenés a hirdető cég 
termékeivel/szolgáltatásaival

•  Nyereményjátékok
•  On-line kutatás a fogyasztói szokásokról, 

márkáról a hirdetőre szabva
•  Kvízjátékok a termékkel, hirdetővel kapcsolatban
•  Interjúk szakértőkkel
•  Terméktesztelés
•  Kisvideó készítése
•  Banner megjelenés
•  Eseményszervezés PÖTTYÖSLABDA.HU



TARTALMI MEGJELENÉSEK

PR cikk 
+ boostolt Facebook poszt

Facebook 
videós megjelenés

Facebook 
programajánló

125.000 Ft 
/PR cikk

125.000 Ft 
/video

30.000 Ft

A PöttyösLabda.hu oldalon a főoldalon található, ezen cikkek folyamatosan rotálódnak, miután újabbak érkeznek, de 
fent maradnak az oldalon, nem kerül törlésre. Karakterszám-megkötés nincs (a javaslatunk kb. 2000-3000 karakter, kb. 1-2 
oldal), képek, linkek szabadon elhelyezhetőek benne. 

Ezt az oldalunkon megjelenő cikket linkeljük be a facebook oldalunkra, és ott is boostolva / promótálva jelenik meg, 
ezzel minimum 10.000 embert elérve a célcsoporton belül a Facebook irányelvei alapján, de ez a szám jóval magasabb 
is lehet! Facebookon több, mint 50 ezer követőnk van.  Egyedi célzás beállítására és nyereményjátékra is van lehetőség; 
a kiemelés/kampány végén pedig mindig elküldjük a poszt statisztikáját.

A PöttyösLabda.hu facebook oldalán lehetőség van videós tartalmak megjelenítésére. A fenti árba a videó gyártási és 
vágási költsége is beletartozik. A gyártás a szerkesztőnk telefonjával, esetleg Go Pro kamerájával történik, kb. 1-2 perc 
hosszúságú. Lehetőség van interjúra, termékbemutatásra, élményvideóra. A videós megjelenés esetében min. 10 ezres 
elérést garantálunk, de ez a szám jóval magasabb is lehet. Facebookon több, mint 50 ezer követőnk van.  Egyedi célzás 
beállítására és nyereményjátékra is van lehetőség; a kiemelés/kampány végén pedig mindig elküldjük a poszt statiszti-
káját. 

A PöttyösLabda.hu facebook oldalán lehetőség van programok ajánlására, erre pedig kialakítottunk egy speciális, ala-
csony árat a programszervezők részére, hogy az eseményüket reklámozni tudják a követőink között. Ezen Facebook 
poszton belül, egy kér soros leírás, és a program linkje helyezhető el. A célcsoport persze változtatható, hogy budapesti 
vagy országos eseményről van-e szó. A Facebook poszt mellé nyereményjáték megjelenését engedjük, abban az eset-
ben, hogy a Facebook irányelveit a megrendelő követi, és részünkre megküldi a kész játékszabályzatot. 

Megjelenés Listaár (AM*)

*alanyi adómentes

Részletes bemutatás



PIACTÉR
•  SZERETNÉD FELLENDÍTENI A WEBÁRUHÁZAD FORGALMÁT?

•  SZERETNÉL ÉRTÉKES, ÚJ VEVŐKET ELÉRNI?

•  SZERETNÉD A TERMÉKEIDET VISZONTLÁTNI EGY TUDATOS, NAGY VÁSÁR-
LÓERŐVEL BÍRÓ, IGÉNYES ÉDESANYÁKBÓL ÁLLÓ, NAGY LÁTOGATÓI KÖR-
REL RENDELKEZŐ ONLINE PIACTÉREN?

•  Tematikus stratégia a tudatos, igényes, fizetőképes szülők elérése érdekében.
•  Minőségi és pontos célzás a potenciális vásárlóidra.
•  Exkluzív piaci környezet limitált számú eladóval, így nem veszel el a tömegben!

•  Rugalmasan, a Te igényedre kialakított tartalmas együttműködési csomagok, 
melyek multi-csatornás kommunikációs eszközökkel segítik az értékesítésedet 
(FB, Insta, stb.)!

•  Nem vagy egyedül! Üzleti partneredként segítjük a munkádat útmutatókkal és 
egyéb edukációs anyagokkal, hogy még növelhesd a webáruházad forgalmát.

ÉS HOGY EBBEN NEKED MI A JÓ?

Az árakért kattints: https://pottyoslabda.hu/pottyoslabda-piacter-csomagajanlat/



ESEMÉNYEK

Egyedi tematikájú, évente megrendezésre kerülő rendezvény, melynek 
helyszíne egy központi helyen lévő, igényes, könnyen megközelíthető, kiváló 
parkolási lehetőségeket biztosító budai rendezvényközpont.
Magyarországon először foglalkozunk a Tudatos Szülőket foglalkoztató 
mindennapos témákkal. Az anyukák különböző előadásokon, workshopo-

kon, tanácsadásokon vehetnek részt (pl. relaxáló masszázs, smink-, 
és stílustanácsadás..), közben viszont a gyermekek és az apukák sem 
unatkoznak, mert számukra is készülünk szórakoztató programokkal. 
A rendezvény a látogatók számára ingyenes! Várható létszám: kb. 
1000 fő (a korábbi rendezvények statisztikái alapján).

ESEMÉNYEK
Egyedi tematikájú, évente megrendezésre kerülő rendezvény, 
melynek helyszíne egy központi helyen lévő, igényes, köny-
nyen megközelíthető, kiváló parkolási lehetőségeket biztosító 
budai rendezvényközpont. Magyarországon először fog-
lalkozunk a Tudatos Szülőket foglalkoztató mindennapos 
témákkal. Az anyukák különböző előadásokon, workshop-  

okon, tanácsadásokon vehetnek részt (pl. relaxáló masszázs, 
smink-, és stílustanácsadás..), közben viszont a gyermekek és 
az apukák sem unatkoznak, mert számukra is készülünk szó-
rakoztató programokkal. A rendezvény a látogatók számára 
ingyenes! Várható létszám: kb. 1000 fő (a korábbi rendezvé-
nyek statisztikái alapján).



ÜGYFELEINK MONDTÁK

Hirdetőként is azt a kedvességet, figyelmet, segítséget kaptam, mint amit a pöttyöslabda.hu tartalma és szellemisége áraszt. :)
Apaépítő Kft. – Nagygyörgy Miklós 

 

Gördülékeny Dóriékkal és a PöttyösLabda munkatársaival együtt dolgozni, ügyesen leütik a feladott témákat. Mindig mindenben benne 
vannak, rugalmasak, sokoldalúak, velük minden gömbölyű. Szóval, olyanok, mint a pöttyös labda, amit egyébként mindig viszünk min-
denhova, mert bárhol jól jöhet.

Fodor Krisztina, a KEDD Animációs Stúdió munkatársa
 

A PöttyösLabda oldallal és Dórival vajdahunyadvári interaktív kiállítások kapcsán vettük fel a kapcsolatot néhány évvel ezelőtt, azóta is 
tart köztünk az együttműködés. Precíz, profi, megbízható partner, a kiállításról készített ajánlói színesek és hitelesek, épp azokat szólít-
ja meg, akik számára érdekesek lehetnek a gyerekeknek szóló interaktív programjaink. A közös nyereményjátékokban sem kellett még 
sosem csalódnunk, a játékok rendben, szabályosan zajlanak, nagy nézettséggel, sok játékossal, őszinte visszajelzésekkel. Bízunk benne, 
hogy a jövőben is folytatódik köztünk az együttműködés, a PöttyösLabda és Dóri korrekt, baráti partnerre találtunk, aki mindig egyéni 
módon, élményszerűen ajánlja a programjainkat. 

F Exhibition, Kovács Adrienn, szervező
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KAPCSOLAT

ÜGYNÖKSÉGI ÉRTÉKESÍTÉS

SPURIGA DÓRA
alapító

spuriga.dora@pottyoslabda.hu
06 70 275 0000

ADAPTIVE MEDIA

PÖTTYÖSLABDA.HU


