
TRADIČNÁ
ZNAČKA PRE

MAMY



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 

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

Už 21 rokov...



MAMY - vaša/naša cieľová skupina
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Vieme ako na to...

KNIHY

PRINT - časopis 

ONLINE

Základný pilier komunikácie s
cieľovou skupinou. Webový portál,
newslettre, sociálne siete Facebook,
Instagram

KOMUNITA 
- Klub MAMA a ja

Členská základňa s rôznymi
aktivitami, výhodami pre členov,
benefity

Knihy priamo pre tehotné a
budúce mamičky. V spolupráci s
odborníkmi.

20-ročná tradícia - najčítanejší
časopis na Slovensku

PODCASTY

Bez MAKE-UPU,
zaujímaví hostia na
rôzne témy

E-BOOKY

Niekoľkostranové
knihy/brožúry/firemné
buletiny/newslettre

PROJEKTY

Eventy, anketa
MAMA ROKA

VZDELÁVANIE

Webináre, kurzy,
školenia



Odborné informácie sú základ

ONLINE WEB

- vyše 8 000 článkov 

www.mamaaja.sk 

mamaaja.sk/clanky

- 400 tisíc UV/RU mesačne
- vyše 1 milión  PV mesačne

ČLÁNKY, SÚŤAŽE, PORADNE,
RECEPTY, rôzne KALKULAČKY 



Banerové pozície

 

Branding desktop PC / mobile
990x200+2x160x600 / 720x300

 

Square PC / mobile
400x400

 

Double Square PC / mobile
400x600

 

Video banner v článku
responsive design 16:9

 

ONLINE



PR / NATÍV ONLINE

SÚŤAŽ / týždeň                                                     
Vyhlásenie súťaže na HP, podpora na Facebooku,
Instagrame, v newslettroch, samostatných baneroch

 

PR článok                             
dodaný klientom, označený
Natívny článok              
písaný redakciou, neoznačený
PR článok s videom      
dodaný klientom 

 

EXTRA SÚŤAŽ / denne po dobu 1 mesiac     
samostatná podstránka s masívnou 
reklamnou podporou na online, články,  banery, social media,
newslettre, printová podpora, každodenne

 
Okrem finančnej odplaty dodá klient aj vecné
ceny do súťaže / sampling pre testovanie.



PR / NATÍV ONLINE

ANKETA                     
do 10 otázok
Výzva na webe +
Facebook/Instagram
Príprava formulára, spracovanie
odpovedí, výstup výsledkov ankety,
uverejnenie výsledkov - podľa
dohody

VEDOMOSTNÝ KVÍZ     
cca10 otázok
Výzva na webe +
Facebook/Instagram
Príprava kvízu, spracovanie
odpovedí, vyhodnotenie výsledkov,
uverejnenie výsledkov - podľa
dohody

Okrem finančnej odplaty dodá klient aj vecné
ceny do súťaže / sampling pre testovanie.



TESTOVANIE 

ONLINE

MAMA TESTOVANIE 10           
10 respondentov/testujúcich mám
Výzva na webe + Facebook/Instagram
Výber testujúcich, distribúcia produktov
Nastavenie dotazníka, zber dát,
spracovanie odpovedí, výstup výsledkov
testovania, uverejnenie výsledkov - podľa
dohody

MAMA TESTOVANIE 100        
100 respondentov/testujúcich mám
Rovnaký postup komunikácie ako Test 10

REDAKČNÝ TEST                
Test vykonáva redakcia
Klient dodá produkt/y do redakcie, tá
vykoná test a uverejní výsledok
testovania na webe, upútavku na
social media, do newslettra. Vhodné
sú produkty, kedy je možné vyrobiť
videocontent.

Okrem finančnej odplaty dodá klient aj vecné
ceny do súťaže / sampling pre testovanie.

PR / NATÍV 



Tehotenstvo týždeň po týždni 
4 x mesačne

AUTOMATIZOVANÉ NEWSLETTRE
24. týždeň

Každý
týždeň/mesiac
nový e-mail so

všetkými
informáciami, čo

sa deje práve v
tomto období

NEWSLETTRE

Vývoj dieťaťa mesiac po mesiaci
1 x mesačne

AKTUÁLNE NEWSLETTRE
Registrovaným čitateľom                 
 2 x mesačne

vyše 1 tisíc

vyše 3 tisíc

vyše 16 tisíc

ONLINE

KLUBOVÉ  NEWSLETTRE
Členkám klubu MAMA a ja            
 2 - 3 x mesačne

vyše 13 tisíc



ONLINE

Garantované odborníkmi

PORADŇA gynekológa

PORADŇA pediatra

Psychologická a emočná  PORADŇA 

PORADŇA dojčenia

PORADNE 

PORADŇA mediátora

*Možnosť rozšírenia Poradní i sponzoringu 

PORADŇA fyzioterapeuta

https://mamaaja.sk/poradne/emocna-poradna
https://mamaaja.sk/poradne/emocna-poradna


ONLINE SOCIAL MEDIA 
51 tisíc fans 8 tisíc fans

@casopisMAMAaja

mama_a_ja



KLUB MAMA a ja ONLINE

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

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

20 tisíc registrovaných členiek

www.klub.mamaaja.sk
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ONLINE

takto rastieme...



Časopis s 20 ročnou históriou..
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. 

PRELISTUJ_SI

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

Ročník:   21.
Periodicita:  mesačník
Počet čísel ročne:  12
Tlačený náklad:  15 tisíc ks
Predplatitelia: 3 500
Remitenda:   20% (použitá v Klube
MAMA a ja) 
Formát:  210 x 297 mm
Cena výtlačku: 2,50 €

PRINT - časopis MAMA a ja



E-BOOKY  knihy/brožúry/firemné buletiny/newslettre

Niekoľkostranové elektronické knihy/časopisy/newslettre
na určitú tému vytvorené 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.

ŠITÉ NA MIERU...



PODCASTY

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
 



KNIHY

Knižná vydavavateľská činnosť

Tematické odborné knihy

Možnosť partnerstva, podpory

Sponzoring, Product Placement

KNIHY



Prestížna anketa MAMA ROKA 
Uskutočnili sme dva ročníky 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
príjemným programom. Prebieha formou rautu alebo online streamu,
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. 

PROJEKTY

www.mamaroka.sk



VZDELÁVANIE
Webináre, kurzy, školenia

ONLINE KURZY

ONLINE WEBINÁRE

Osobný rozvoj - zdravie, stravovanie, výživa dospelých a detí,
výchova, psychológia, vývoj detí v rôznom veku, aktivity pre
nich, šport, recepty a iné témy.
Profesný rozvoj - základy podnikania, informačné
technológie, marketing,  

Našim cieľom je pomôcť mamám na poli vzdelávania v rôznych
oblastiach.   

1.

2.

Online stretnutia so zaujímavými osobami, odborníkmi,
inšpirujúcimi ľuďmi. ONLINE + OFFLINE.



Náš tím
Radi vás spoznáme

DANIELA KLAMOVÁ
Partner
klamova@orbisin.sk

VIKTÓRIA HARAMIOVÁ
Sales & Project Manager
sales@orbisin.sk

JANA LEONTIEVOVÁ
Production
obchod@orbisin.sk

ORBIS IN, s.r.o.
Kladnianska 46 

821 05  Bratislava

POŠTOVÁ ADRESA
A KURIÉRI

+421 902 227 456

+421 911 128 860

+421 911 977 988


