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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. 
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Anyukák lelkes csapata, akik hisznek az őszinteség, 
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Spuriga Dóra
PöttyösLabda weboldal alapítója



MIÉRT A PÖTTYÖSLABDA?
Tudatosan felépített követői tábor:

Közel 55.000 25-44 év közötti anyuka tartozik a hűséges követőink 
közé, akiknek 60%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik és átlago-
san 2-3 gyereket nevelnek. Legnagyobb részük (48%) Budapestről 
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. júliusig

Forrás: Facebook

A social media felületek önmagukban jelentős erőt képviselnek a tudatosan 
épített közönség által. A Google Analytics adatai is ezt támasztják alá, mivel 
a weboldal látogató forgalmának 75%-a érkezik a social oldalak valamelyikéről.

A 10 legolvasottabb cikkünk:

Legnépszerűbb csatornák

  Cikk Oldalmegtekintések Oldalmegtekintések %
 1.  Harmincas anyukákhoz 80 422 4,98%
 2.    Magadnak szülöd avagy 

gondoltafolyam a kisgyermekes magányról 75 568 4,68%
 3.  Reakciók egy család tragédiájára 60 222 3,73%
 4.  10 ember akit utálni fogsz szülés után 51 084 3,16%
	 5.	 	Az	erős	akaratú	gyerek	áldás	nem	átok	 33	967	 2,10%
	 6.	 	10	dolog	amit	meg	kell		tenned	ha	csúfolják	a	gyereked	 31	398	 1,94%
	 7.	 	Szex	szülésen	innen	és	túl	I.		rész	szex	és	várandósság	 29	452	 1,82%
	 8.	 	Selfiebottal	így	néz	ki	a	kisgaerekes	élet	 23	505	 1,46%
 9.  Az anyaság valódi oldala amit senki se lát 22 656 1,40%
	10.	 	Nevessünk	együtt:	szörnyű	mami	szavak	listája	 20	869	 1,29%

Social

Organic search

Direct

(Other)

Referral

Paid search



WEBOLDAL FACEBOOK

INSTAGRAM YOUTUBE

IGÉNYES, SZEMÉLYRE SZABOTT TARTALMAK FINOM, INDIREKT BEFOLYÁSOLÁS ESZKÖZEIVEL

FACEBOOK
POSZTOK

FACEBOOK
VIDEÓK

WEBOLDAL

PIACTÉR KIS VIDEÓK

SOCIAL MEDIA FELÜLETEK



1 hónap — 95 000 Ft
2 db fb post (max. 200 karakteres poszt szöveg + kép)
Ua.	poszt	megosztása	Instagramon
1db max 1 hetes nyereményjáték
Teljes	promóció	időtartama	alatt	az	össz.	garantált	elérés	20	000

1 hónap — 165 000 Ft
1	db	max.	5p	videó	(termékteszt/termékbemutató	/	helyszín	bejárás)
Videó	megosztása	fb-on	és	instagramon	max	200	karakteres	poszt	kíséretében
4 db fb story megjelenés
4 db insta story megjelenés
1db max 1 hetes nyereményjáték
Teljes	promóció	időtartama	alatt	az	össz.	garantált	elérés	30	000

1 hónap — 135 000 Ft
1 db blogposzt megjelenése weboldalon
1 db facebook poszt a blogbejegyzés megosztására
4 db fb story megjelenés (blogpost swipe up)
4 db insta story megjelenés 
1db max 1 hetes nyereményjáték
Teljes	promóció	időtartama	alatt	az	össz.	garantált	elérés	30	000

1 hónap — 350 000 Ft
1 db blogposzt megjelenése weboldalon
1	db	max.	5p	videó	(termékteszt	/	termékbemutató/helyszín	bejárás)
2 db fb post (szöveg+kép)
Ua.	poszt	megosztása	Instagramon
Videó	megosztása	fb-on	és	instagramon	max	200	karakteres	poszt	kíséretében
Blogpost	megosztása	fb-on	és	instagramon	max	200	karakteres	poszt	kíséretében
4 db fb story megjelenés
4 db insta story megjelenés
1db max 1 hetes nyereményjáték
Teljes	promóció	időtartama	alatt	az	össz.	garantált	elérés	40	000

CSOMAGAJÁNLATAINK
SOCIAL CSOMAG

VIDEÓS CSOMAG

PR CSOMAG

DELUX CSOMAG



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



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



PARTNEREINK
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KAPCSOLAT

ÜGYNÖKSÉGI ÉRTÉKESÍTÉS

SPURIGA DÓRA
alapító

spuriga.dora@pottyoslabda.hu
06 70 275 0000

ADAPTIVE MEDIA

PÖTTYÖSLABDA.HU


