Baby priročnik »Moj dojenček« in možnost, da se z vašim oglasom
predstavite novi generaciji staršev.

Pozdravljen spoštovani klient,
pričeli smo s pripravo oziroma umeščanjem oglasov v baby priročniku Moj dojenček za novo izdajo, zato bi vas želeli
povabiti k sodelovanju, da skozi oglas nagovorite vaše potencialne uporabnike kar najbolj direktno. Ponudimo vam lahko
oglas v notranjost priročnika pri temi ki sovpada z vašim izdelki oziroma možnostjo oglasa kot PR članka ter ekskluziven
oglas na zadnji strani-platnice.

Ogled priročnika v E-obliki
Priročnik Moj dojenček bo letos izšel že 10 leto zapored. Knjižico oziroma priročnik vročimo vsaki mamici ob porodu v
porodnišnici v sklopu Baby paketa. Njegov osnovni namen je podajanje tako strokovnih kot tudi drugih pomembnih informacij
o novorojenčku pa do prvega leta starosti. V priročniku smo za mame zajeli tudi obdobje po porodu, da bi jim približali nekaj
tem in situacij, s katerimi se bodo srečale.
Poleg svoje vsebine priročnik »Moj dojenček« ponudi tudi možnost za oglaševanje, ki je vsebinsko vpletena v samo
zgradbo priročnika. Lahko vam ponudimo celo to, da skozi svojo temo ali PR članek, ki bo soustvarila vsebino priročnika,
predstavite svoj izdelek ali storitev!

V času po porodu so mamice še toliko bolj dovzetne za vsakršne sugestije o izdelkih za svojega otroka, izdelkih zase in
storitvah, ki jih bodo odslej potrebovali kot družina, in ravno zato boste z vašim oglasom v tem času 100% nagovorili in
predstavili svojo ponudbo vaši ciljni skupini kupcev.
Glede na lanskoletne podatke, ki smo jih pridobili v obširni anketi, kar v 88% mladih mamic redno uporablja naš baby
priročnik Moj dojenček. Prve 3 mesece tudi večkrat tedensko, od 3 do 6 mesecev občasno oziroma vsaj enkrat na mesec,
od 6 do 12 mesecev po porodu pa so ga vsaj enkrat vzele v roke, in sicer kot vir koristnih informacij ali kot opomnik.

Vsak objavljen oglas se nahaja ob izobraževalnih vsebinah, zato bo njegova objava vidna in ogledana velikokrat oziroma
vsakič med pregledovanjem vsebin, teh pa je v vsem času uporabnosti priročnika zelo veliko, saj je priročnik narejen tako, da je
uporaben od rojstva otroka pa do enega leta starosti, vsebinsko pa se nanaša tudi na mamico v tem obdobju.

Priročnik pripravljamo in sooblikujemo skupaj z Mohorjevo založbo, ki ima na tem področju veliko izkušenj in v sodelovanju s
strokovnim osebjem (ginekologi, pediatri, porodničarji, …)
Poudariti je treba, da je baby priročnik Moj dojenček

ne le edina strokovna literatura, ki se jo deli znotraj

porodnišnice, ampak tudi edini tak material, ki se ga deli prav v porodnišnicah, prejme ga pa dejansko prejme vsaka
mamica, ki rodi v eni od slovenskih porodnišnic, skupaj z Baby paketom.
Priročnik Moj dojenček si lahko uporabniki prenesejo na svoj računalnik tudi v elektronski obliki na naši spletni strani
www.babypaket.si

Moj dojenček
Naklada : 19.000 izvodov
Doseg : mamice, očetje, družina itn.
Format : 148 x 210 mm
Obseg : 80 strani
Izid : vsako leto september-oktober
Tisk : barvni
Distribucija : brezplačno celo leto v
vseh porodnišnicah

Format oglasov je enak formatu knjižice A5, se pravi, 148 x 210 mm. Oglas je lahko le celostranski.
Rok za potrditev oglasa je do konca junija tekočega leta.
Skrajni rok za oddajo materialov je do 20. julija tekočega leta.
Priročnik Moj dojenček je zagotovo med najenostavnejšimi načini kako doseči ciljno publiko bodočih staršev in
družin. Vaš oglas bo viden skoraj 60.000 gospodinjskim članom, ki so vaši potencialni kupci, in bo njihov vir
informacij več mesecev, večkrat na teden.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo
pozdravljam. Alen Mikelin

