
TRADIČNÁ ZNAČKA 
PRE MAMY

MEDIAKIT



Web: www.mamaaja.sk

Facebook: @casopisMAMAaja

Instagram: @mama_a_ja

Klub MAMA a ja:   www.Klub.mamaaja.sk

Podcasty: mamaaja.sk/podcasty

Projekt MAMA ROKA:  www.mamaroka.sk

Knihy: mamaaja.sk/objednavka

20 rokov
sme tu pre MAMY ako časopis, portál, sociálne siete, 
Klub MAMA a ja, podcasty, knihy, eventy, projekty. 

http://www.mamaaja.sk/
http://www.klub.mamaaja.sk/
https://mamaaja.sk/podcasty
http://www.mamaroka.sk/
https://mamaaja.sk/objednavka


VIEME AKO NA TO

PROJEKTYPRINT/ SAMPLINGONLINE

SOCIÁLNE SIETE

PODCASTY

E-BOOKY NA  MIERU KNIHY EVENTY



IDEÁLNY MARKETING MIX 

PROJEKTY
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PRINT/ 
SAMPLING
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Podstránky:
* Články * Lekárske poradne * Tehotenské a rodičovské kalkulačky
* Diskusie * Recepty pre deti a mamičky * Detská burza 

Návštevnosť :

Reálni užívatelia (RU): 400 tisíc/mesiac
Pageviews (PV): 1 400 000 / mesiac 
Newsletter : 26 000 adries 

Cieľová skupina: 
Mamičky a tehotné:  25 - 45 rokov

Možnosti spolupráce:
Bannerová reklama, PR článok, video, 
natívna reklama, sponzoring rubriky, 
súťaže, testovanie, anketa, newsletter

ONLINE

www.mamaaja.sk



ONLINE
SOCIÁLNE SIETE

@casopisMAMAaja

6 tisíc followers

@mama_a_ja

48 tisíc fanúšikov

Facebook skupina stránky 
Klub MAMA a ja 

2,5 tisíc 
fanúšikov

#mamaaja
#casopismamaaja

#klubmamaaja



ONLINE
KLUB 

MAMA a ja

Klub MAMA a ja 

je uzatvorená skupina s potrebou registrácie a 
prihlásenia. je to komunitná skupina matiek, 
postavená na značke MAMA a ja, známej už 20 rokov 
a rovnomenným portálom. Online platforma prináša 
pre členky rôzne výhody – exkluzívne články, poradne 
odborníkov z rôznych oblastí, novinky, súťaže, 
testovanie, ankety, zľavy a mnoho ďalších výhod. 

Mamy 20-45 rokov
Snažilky, tehotné ženy
Potenciál SR – 55 tisíc narodených detí ročne

Cieľová skupina

Možnosti spolupráce

PARTNERSTVO KLUBU

vizibilita na mamaaja.sk - 400 tis. RU, 

PR články, bannery, newslettre, 

ankety, testovania, súťaže

BENEFIT program – poskytnutie zľavy na 
produkty a služby partnera pre členky klubu

POČET ČLENOV

17 tisíc
K dátumu: február 2021
Mesačne pribúda v priemere 500 registrácií

www.klub.mamaaja.sk



časopis mladej rodiny

Záruka kvalitných a odborných informácií.

V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti je MAMA

a ja dôveryhodný zdroj informácií pre mamičky a oteckov, ktorí sa s láskou starajú o

svoje rodiny.

Ročník: 20.
Periodicita: mesačník
Počet čísel ročne: 12
Tlačený náklad: 15 tisíc  ks
Remitenda: 20% (použitá v Klube MAMA a ja) 
Formát: 210 x 297 mm
Cena výtlačku: 1,90 €

Pravidelné rubriky:
*Snažilky *Tehotenstvo a pôrod  *Dojča *Detská móda *Školák * Výživa detí *Poradne 
odborníkov *Zdravotné témy * Rodina *Mama, žena – kozmetika a starostlivosť *Recepty

Možnosti spolupráce : 
plošná inzercia, PR článok, vklad 
produktu, produktové tipy a novinky

Jednotka v SR na trhu rodičovských časopisov

PRINT



PODCAST

Podcasty
Otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o
radostiach i starostiach, o láske i sklamaniach,
o otcoch, mamách a ich mužoch, o ženách.
Rozhovory o skutočnom živote. Silné témy a
príbehy plné emócií.
V spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí.

Nič neprikrášľujeme, ponúkame skutočnú tvár
života. Jednoducho, BEZ MAKE-UPU.

Tvárou našich podcastov je Mária Bernáthová, 
mama, podnikateľka a beauty mentorka



PROJEKTY

Prestížna anketa MAMA ROKA
Chystáme 2.ročník tejto ankety, ktorá prebieha online na www.mamaroka.sk - formou
prihlásenia príbehov mamičiek, čitateliek do jednotlivých kategórií:

MAMA bojovníčka, MAMA podnikateľka, MAMA influencerka, OCKO roka

Každá kategória má svojho ambasádora, ktorými sú známe osobnosti. Vyvrcholením
projektu je GALAVEČER spojený s odovzdávaním cien pre víťazov. Galavečer moderuje
známa osobnosť a je spojený s príjemný programom. Prebieha formou rautu, kde
zástupcovia partnerov projektu odovzdajú ceny víťazom jednotlivých kategórií.
Galavečera sa zúčastnia víťazi jednotlivých kategórií, zástupcovia partnerov projektu,
ambasádori, členovia poroty, zástupcovia vydavateľstva. 1.ročník prebehol formou online
streamu na Facebooku MAMA a ja.

Projekt je prepojený so známymi osobnosťami, ambasádormi.

www.mamaroka.sk



E-BOOKY

Niekoľkostranová elektronická kniha/ časopis/newsletter na určitú 
tému vytvorená aj v spolupráci s našimi odborníkmi. Nezávislé 
spracovanie dvíha jeho hodnotu, pretože zákazník nemá pocit, že mu 
chce firma vnútiť svoj názor, svoje výrobky. V závere môže byť 
umiestnený citlivým spôsobom link, web, call to action tlačidlo a 
pod.  
Našou doménou sú články o zdraví, stravovaní, výžive dospelých a 
detí, pohybovej aktivite, relaxe, psychologické témy, vývoj detí v 
rôznom veku, aktivity pre nich, šport, recepty a iné témy.



KNIHY

KNIHY
Možnosť spolupráce / partnerstva / sponzoringu tématických kníh.



PREPOJENIE

MOŽNOSŤ PREPÁJANIA AKTIVÍT
Ak je to možné, vhodné, žiadúce, prepájame promo s ďalšími našimi značkami.



KONTAKTY

Obchodný a marketingový tím:
Daniela Klamová klamova@orbisin.sk 0903 227 456
Viktoria Haramiová sales@orbisin.sk 0911 128 860

Radoslav Augustín marketing@orbisin.sk 0903 707 098
Jana Leontievová obchod@orbisin.sk 0911 977 988 

Poštová adresa:
ORBIS IN, s.r.o., P. O. Box 39, 830 00 Bratislava 3 

Adresa pre zásielky kuriérov a prevádzka: 
MAMA a ja, ORBIS IN, s.r.o., Kladnianska 46, 821 05 Bratislava 

Tel +421 2 43 42 62 68  e-mail redakcia@mamaaja.sk www.mamaaja.sk
.
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