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HelloBaby! 
magazin – család SZÜLETIK 

A kiadvány azokhoz szól, akik készen állnak a nagy kalandra, s 

szeretnének többet tudni a családtervezésről, a fogamzásról, babázásról. 

A HelloBaby! magazin azzal a céllal jött létre, hogy segítse a babatervező 

párokat, inspirálja és tájékoztassa a leendő kismamákat, tippeket adjon 

a gyakorló anyukáknak. Olvasóinkat végigkísérjük a várandósság 9 

hónapján, tanácsokat, adunk a problémamentes szüléshez, szoptatáshoz 

és a gondos babaápoláshoz, gyermekneveléshez. A HelloBaby! közösség 

tagjai a gyermekvállalás gondolatától a kisgyermekkorig minden minőségi 

információhoz időben hozzájuthatnak.



Miért a HelloBaby! magazin?

A HelloBaby! magazin hiányt pótol a hazai lapkínálatban: a médiapiacon 
elsőként és egyedüliként a termékenységet, azaz a várandósságra való 

felkészülést is bevonja a babavárás tematikájába, ezáltal egy új célcsoportot  
is megszólít.

A HelloBaby! már a babatervezés fázisában megismerteti a termékeket és 
szolgáltatásokat a leendő anyukákkal.

A HelloBaby! végigkíséri olvasóit a felkészüléstől a kisgyermek 3. életévéig. 

A HelloBaby! magazinban megjelenő márkák és cégek tartós érzelmi   
kötődést tudnak kialakítani fogyasztói célcsoportjukkal, s ezzel a magazin   

egyedülálló a piacon. 

A HelloBaby! támogató légköre pozitív üzenettel tölti meg a hirdetési 
információkat.



célcsoport
A  HelloBaby! magazin azokhoz a 
nőkhöz szól, akik hivatásukkal, egzisz-
tenciájukkal elégedettek, céljaikat el-
érték, s most elérkezettnek látják az 
időt a szülővé válásra. Felkészülnek a 
kisbaba érkezésére, nem bízzák a vé-
letlenre életük nagy fordulópontját. 
Biztonságra törekszenek, szeretnék a 
legjobbat nyújtani gyermeküknek. Mi-
vel napjainkban a tendencia azt mu-
tatja, hogy a nők első gyermeküket 
egyre későbbi életkorban szülik, a 
problémamentes terhesség  és a baba 
egészsége mindennél fontosabb.

•	életkor: 18–39 év 
•	aktív életmódot folytat 
•	AB társadalmi státuszú
•	képzett
•	 igényes 
•	nem árérzékeny 
•	nyitott az újdonságra 
•	céltudatos



Rovataink
Babát tervezünk  

Az érzelmi oldal

Babát várunk 

Bevezetés a várandósság világába,  

útmutató a 9 hónaphoz

Itt a baba! 

Felkészülés a szülésre és  

a baba körüli teendőkre

Kicsikkel az élet 

A kisgyermekek világa

HelloBaby! kedvencei 

Programok, hírek, termékek



Hirdetési adatok
Hirdetési méretek (mm)

Felület tükör vágOtt kiFutó

2/1 360x220 380x250 390x260

1/1 170x230 190x250 200x260

1/2 fekvő 170x112 – –

1/2 álló 83x230 – –

1/3 fekvő 170x75 – –

1/3 álló 55x230 – –

1/4 álló 83x113 – –

Hirdetési tarifák
Felület ár (Ft)*

B ii 1 500 000

B iii 1 400 000

B iv 1 600 000

2/1 1 700 000

1/1 image 1 300 000

1/2 900 000

1/3 700 000

1/4 550 000

300x250 banner 150 000 /hét

130x700 banner    200 000 /hét

A kiadónál készülő hirdetések technikai díja a listaár 10%-a

Megjelenéssel kapcsolatos információk
lAPszáM különszáM cíMe Megjelenés AnyAgleAdás

2020. FeBruár-Március 2020.02.05 2020.01.27

2020. Márciusi különszáM Babanapló 2020.03.04 2020.02.24

2020. áPrilis-Május 2020.04.08 2020.03.23

2020. Májusi különszáM családi Barangoló 2020.05.06 2020.04.27

2020. jÚnius-jÚlius 2020.06.03 2020.05.25

2020. jÚliusi különszáM ikrek 2020.07.08 2020.06.29

2020. Augusztus-szePteMBer 2020.08.05 2020.07.27

2020. OktóBer-nOveMBer 2020.10.07 2020.09.28

2020. nOveMBeri különszáM gyerekbetegségek 2020.11.04 2020.10.26

2020. deceMBer-jAnuár 2020.12.02 2020.11.23

*áraink az áFá-t nem tartalmazzák

Technikai adatok 
Méret: 190x250 mm 
Belív: 80 gramm műnyomó 
Borító: 200 gramm műnyomó,  
egy oldalt fóliázva  
Kötészet: ragasztókötés

általános információk
Megjelenés: 2 havonta
Nyomott példányszám: 20 000
Első megjelenés: 2009. március
Oldalszám: 98+4 oldal
Fogyasztói ár: 795 Ft
Terjesztés: Lapker Zrt.

célcsoport 
A kiadvány azokhoz szól, akik készen állnak a 
nagy kalandra, s szeretnének többet tudni a 
családtervezésről, a fogamzásról, babázásról.  
A HelloBaby! magazin azzal a céllal jött létre, 
hogy segítse a babatervező párokat, inspirálja és 
tájékoztassa a leendő kismamákat, tippeket 
adjon a gyakorló anyukáknak. Olvasóinkat 
végigkísérjük a várandósság 9 hónapján, 
tanácsokat, adunk a problémamentes szüléshez, 
szoptatáshoz és a gondos babaápoláshoz, 
gyermekneveléshez.  
A HelloBaby! közösség tagjai a gyermekvállalás 
gondolatától a kisgyermekkorig minden 
minőségi információhoz időben hozzájuthatnak.

anyagleadás 
Fájltípusok: eps, tif, pdf kiterjesztés
Felbontás: 300 dpi
Leadás módja: e-mailben
Anyagleadás határideje: 
megjelenés előtt 15 munkanappal

Kapcsolat
Kiadó: Business Publishing Services Kft.
Szerkesztőség címe:  
1075 Budapest, Madách I. út 13–14.
Tel.: +36 1 398 0344  
Fax: +36 1 398 0345 
e-mail: info@hellobaby.hu 
www.hellobaby.hu, www.facebook.com/
HelloBaby.magazin
Főszerkesztő: Ungváry Renáta 
e-mail: ungvary.renata@gmail.com 
Lapigazgató: Somodi Krisztina
e-mail: k.somodi@hellobaby.hu
Tel.: +36 30 623 5665
Hirdetésfelvétel: hirdetes@hellobaby.hu


