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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 60.000 követő, 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%) Buda-
pestről 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 2022. januártól augusztusig

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.

 Google Analytics


Ugrás a jelentéshez

Nyelv Felhasználók % Felhasználók

1. hu-hu 262 014 83,21%

2. hu 18 991 6,03%

3. en-us 12 729 4,04%

4. en-gb 10 033 3,19%

5. de-de 2 125 0,67%

6. sk-sk 1 215 0,39%

7. hu-ro 807 0,26%

8. hu-gb 654 0,21%

9. en-hu 562 0,18%

10. ro-ro 529 0,17%

Közönség áttekintése

2022. jan. 1. - 2022. aug. 31.

Áttekintés
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Minden felhasználó
100,00% Felhasználók

A 10 legolvasottabb cikkünk:

Legnépszerűbb csatornák

  Cikk Oldalmegtekintések Oldalmegtekintések %

Social

Organic search

Direct

(Other)

Referral

Paid search

febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept.
50K

60K

Oldal összes kedvelője: 60 501

Oldal összes kedvelése

 1. Levél a Mikulástól – édesanyáknak 280 985 4%

 2. Aki kupis, az is marad (?) 165 343 3%

 3. Magadnak szülöd – avagy gondolatfolyam a kisgyerekes magányról 96 949 2%

 4. Harmincas anyukákhoz 81 016 1%

 5. 10 ember, akit utálni fogsz szülés után 75 222 1%

 6. Az anyaság valódi oldala, amit senki se lát 69 216 1%

	 7.	 Finnország	lesz	az	első,	ahol	teljesen	eltörlik	a	tantárgyakat	 63	891	 1%

 8. Reakciók egy család tragédiájára 60 484 1%

 9. TOP 10 szülinapi helyszín ötlet  
         Ha már eleged van a játszóházas szülinapokból 55 276 1%

	 10.	 10	modortalanság,	amiért	a	legtöbb	szülő	nem	szól	rá	gyerekére	 51	985	 1%



WEBOLDAL 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

•  Nyereményjátékok
•  On-line kutatás a fogyasztói szokásokról, 

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



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
PARTNEREINKPARTNEREINK
PARTNEREINKPARTNEREINK



KAPCSOLAT

ÜGYNÖKSÉGI ÉRTÉKESÍTÉS

SPURIGA DÓRA
alapító

spuriga.dora@pottyoslabda.hu
06 70 275 0000

ADAPTIVE MEDIA


