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Tisztelt Cégvezető! 

 

Szeretném figyelmébe ajánlani a Debrecenimami információs portált (www.debrecen.imami.hu), amely hatékony 

népszerűsítési formákat nyújt a debreceni és Hajdú-Bihar megyei gyermekes családokat megszólító cégeknek.  

Olvasóközönségünk a várandós és kisgyermekes szülőkön túl kiterjed az óvodás és iskolás korosztályt nevelőkre 

is.  

 

Mottónk: „Minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!” 

 

 

NÉHÁNY SZÓT MAGUNKRÓL 

 

Portálunkon olvashatók Hajdú-Bihar megye legfrissebb, családokat, kismamákat és nőket érintő hírei, 

eseményei, programjai, és minden olyan információ, ami nélkülözhetetlen e célcsoport számára. Oldalunk 

tematikus aloldalakból épül fel, megkönnyítve olvasóink számára a gyorsabb információkeresést. Portálunkat 

folyamatosan frissítjük, figyelembe véve olvasóink igényeit, folyamatosan követve az év fontos időszakait.  

(tanévkezdés, szünetek, ünnepek, stb..) 

 

Látogatóink elsősorban Debrecenből és vonzáskörzetéből, illetve megyénk nagyobb településeiről kerülnek ki. 

Oldalunkat havonta 18-25 ezer szülő valamint a megye pedagógusai keresi fel, így látogatószámával a 

hírportálok közül is egyedülálló elérést tud biztosítani. Hírleveleinket hetente több mint 5000 szülő kapja meg 

email fiókjába. A Debrecenimami az országos Imami-hálózat tagja (www.imami.hu) , így országos kampányokat 

is letudunk bonyolítani. 

 

Folyamatosan növekszik hírlevél-olvasóink, valamint Facebook-oldalunk látogatóinak száma, sikeres online 

kampányaink és rendezvényeink fémjelzik eddigi tevékenységünket. Terveink szerint hamarosan nyomtatott 

megjelenéssel is bővülni fogunk. 

 

 

 

  

 

TERVEZZE MEG NÁLUNK MOST A KÖVETKEZŐ ÉVI 

MEGJELENÉSEIT! 

Csatlakozzon kampányainkhoz, és 

 részesüljön a kedvezményekből, 

 biztosítsa helyét a kívánt időpontokra, 

ha Ön termékeivel és/vagy szolgáltatásaival nőket, kismamákat, gyermeket nevelő szülőket, 

családokat szeretne hatékonyan elérni! 

 

http://pecsimami.hu/media-ajanlat#online
http://www.debrecen.imami.hu/
http://www.imami.hu/
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ONLINE MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK A DEBECENIMAMI WEBOLDALON 

Kiemelt népszerűsítés 
Akkor javasoljuk, ha gyorsan, sok szülőhöz szeretné eljuttatni ajánlatát. 

 

Fejléc banner 700x150 pixel 

Tartalom feletti banner 800 x150 pixel 

 

 

Tartalom feletti banner 390 x150 pixel 

PR cikk, interjú, sajtómegjelenések a Hírekben 

 

 
 

 

 

http://pecsimami.hu/media-ajanlat#online
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Hírlevél 

A Debrecenimami levelei eltérnek a megszokott hírlevelektől. Személyes, egyedi hangvételű, baráti leveleket 

küldünk,  a sok hasznos helyi információt és az aktuális családi programokat olvasóink egyenesen az email 

fiókjukba kapják. Hírlevelet hetente egy alkalommal küldünk. 

 

  

http://pecsimami.hu/media-ajanlat#online
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Folyamatos népszerűsítés 

A folyamatos népszerűsítéssel biztosíthatja, hogy látogatóink mindig megtalálják az Ön termékét/szolgáltatását!  

 

Oldalsáv Maxi banner 340x340 pixel 

Oldalsáv Normál banner 340x160 pixel 

Oldalsáv Mini banner 160x160 pixel 

 

Kategóriás megjelenés 

(Tevékenységnek megfelelő egy vagy több címszó alatti megjelenés/bemutatkozás szövegesen, képekkel 

 a Különórák, Információk, Ajánló vagy a Babát várok almenüben) 

 

 

http://pecsimami.hu/media-ajanlat#online
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Ajánljuk figyelmébe helyi és országos, tematikus kampányainkat, mellyel további vásárlókat, ügyfeleket 

szerezhet.  (Levél a Jézuskának, Nyerj kirándulást osztályodnak! Legyél Te is Fittmami! Különóra körkép, Nyári 

tábor körkép, Strandkörkép stb.) 

 

 

ONLINE KUPONFÜZET 

Egész évben, online megjelenő kuponfüzetünk lehetőséget nyújt a helyi vállalkozóknak arra, hogy a manapság 

oly közkedvelt kuponkedvezmény biztosításával vevőkörét bővítse. 

 

A 2017-es kuponfüzetünket itt találja 

 

 

 

A Debrecenimami kuponfüzet előnyei: 

 A szülők névre szólóan tölthetik le oldalunkról, így kizárt a sokszorosítás lehetősége.  

 Minden letöltésről hirdető partnerünk is kap értesítést, így nyomon követhető hatékonysága. 

 Fix díja van, függetlenül a letöltött kuponok számától, így a költségekkel előre számolhat. 

 Az érvényesség lejárata előtt értesítjük olvasóinkat, hogy ne felejtsék el beváltani kuponjaikat.  

 

 
KUPONFÜZET MEGJELENÉSEK 

 Havi 

 Negyedéves 

 Féléves 

 Éves 

 

http://pecsimami.hu/media-ajanlat#online
http://debrecen.imami.hu/nyomtathato-debrecenimami-kuponfuzet
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A kuponfüzetbe az érvényesség ideje alatt nyújtott kedvezmények kerülhetnek (pl. %-os kedvezmény, Ft-ban 

meghatározott kedvezmény, grátisz/ajándék). A kedvezmény korlátozható, például meghatározott termékekre/ 

szolgáltatásokra, bizonyos napokra/időszakra, vagy konkrét összeg feletti vásárlásra. 

 

Tervezzen velünk, keressen bizalommal! 

 

Üdvözlettel: 

Kálmánczhey Edit 

Főszerkesztő 

70/453-4375 

debrecen@imami.hu 

www.debrecen.imami.hu 

 

 

http://pecsimami.hu/media-ajanlat#online
mailto:debrecen@imami.hu
http://www.debrecen.imami.hu/

