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APAVILÁG MAGAZIN
TIPPEK | TANÁCSOK | HASZNOS TUDNIVALÓK | MAGAZIN
Információs kiadvány apukák és leendő apukák részére. Kiemelkedően magas, közvetlen
elérést biztosít az affinis célközönség felé, országos terjesztéssel, reklámzaj mentesen.
CÉLCSOPORT:
Kisgyermekes apukák
TÉMA:
Baba születését követő első 12 hónap
MEGJELENÉS:
Évente 4 alkalommal, negyedévente

TERJESZTÉS:
Országos terjesztés:
Ingyenes PromoBox babacsomagban (a baba születése
után átvétel közvetlen a kórházban), rendelőkben, privát
klinikákon, webshop csomagokban, rendezvényeken

PÉLDÁNYSZÁM:
20–25 000 db / megjelenés,
80–100 000 db / év

Jó mulatság,
férfi munka!

TERJEDELEM:
40 oldal (+4 borító)

NYOMDAI PARAMÉTEREK:
1/1 oldal méret: 148 x 210 mm
Színtechnika: 4+4 color
Rács: 80#
Papír: Belív 90 g fényes műnyomó
Borító: 200 g fényes műnyomó

3. FEJEZET

A PromoBox dobozok
megjelenése még változhat!

Olvasottság:

90%

legalább 2x olvassa

95%

Keresztolvasottság: Édesanya elérés*
*PromoBox kutatás 2020-21

promobox.hu

intézkedjetek a megfelelő védőoltásokról,

függ az utazás hosszától is. Ne feledkezzetek
meg az „utazójátékokról”, hogy legyen mi-

nem csak magatok, de természetesen kisbabátok számára is!

vel lekötni a baba figyelmét, szórakoztatni, ha

MI KERÜLJÖN A PELENKÁZÓTÁSKÁBA?

kezdene nyűgösködni az utazás hossza miatt.
Melegben, napsütésben praktikus a napellenző

A pelenkázótáska szerepe elvitathatatlan,
bármilyen utazási eszközt és időtartamot

felszerelése az ablaküvegekre.
A tömegközlekedési eszközök igénybevéte-

válasszatok is, mindig legyen kéznél a táska,
mely tartalmazza a baba számára legfonto-

lével vagy a repülős utazással várjatok legalább

sabb dolgokat.

addig, míg a 3 hónapos kort el nem éri a baba,
hogy ezzel is megelőzzétek a fertőzésveszélyt,

Természetesen, ezek alapfelszerelések,
lehet egyénileg bővíteni (rutin alapján akár

ami a nagy létszámú utasközönség miatt esetleg fennállhat. Ezeknél az utazási formáknál az

szűkíteni is), az adott utazási cél, forma, évszak szerint alakítani, mert nem mindegy,

összecsukható babakocsi, vagy a babahordozó

hogy síelni indul a család, vagy egy tóparti

lehet az ideális szállítóeszköz, a pelenkázótáska
tartalma viszont ugyanaz marad.

piknikre, esetleg tengerparti üdülésre.
A lényeg az, hogy rohangálás, kapkodás

Repülős utazásnál ne felejtsétek el, hogy
a kézipoggyász nem tartalmazhat 100 ml-nél

nélkül, stresszmentes körülmények között
sikerüljön gondosan összekészíteni a csa-

MIBEN SEGÍTHETSZ?

nagyobb kiszerelésű kozmetikumokat, folya-

lád utazásához szükséges holmikat, hogy az

autós utazás körülményeit, áttérhetünk
a következő, kellemesebb témakörre, amikor

Amiben viszont Te is segítségére lehetsz
párodnak, elsősorban az olyan információk

dékokat! Tájékozódjatok a célország egészségügyi körülményeiről is, és ha szükséges,

együtt töltött idő valóban minőségi és pihentető legyen. Kalandra fel! 

végre autóba ül a család, hogy utazzon.
Egészen eddig, ha pároddal útnak indulta-

összegyűjtése – attól függően, hova utaztok
–, hogy pontosan milyen felszerelés fog ren-

tok, – legyen szó többnapos autós kirucca-

delkezésre állni (például kiságy, ahhoz tarto-

násról, repülős nyaralásról vagy csak egy hétvégi vidéki családi látogatásról – legrosszabb

zó ágynemű, fürdőkád, babakád, etetőszék,
stb). Ha felmérted ezeket, akkor tudni fogod,

esetben is elegendő volt az indulást megelőző este bedobálni a bőröndbe a fontosnak

hogy kell-e magatokkal vinni utazóágyat,

TIPPEK, HASZNOS TUDNIVALÓK AZ APÁNAK…

ÁR:
Ingyenes

fél-egy órával korábban elindulni, de ez nyilván

Utazik a család…

M

ost, hogy megvizsgáltuk a biztonságos

vélt holmikat. Mostantól viszont jobb lesz,

hordozható etetőszéket, összecsukható kádat, és ennek megfelelően összekészítheted,

ha felkészülsz rá, hogy az utazások körüli
előkészület nem kis fejtörést okozhat. Min-

majd behelyezheted azokat az autóba.
UTAZÁS A PICIVEL

denre gondosan fel kell készülni, pontosan
átgondolni, hogy mire lesz, lehet szüksége

A legkényelmesebb utazási forma kisbabával

kisbabátoknak abban a környezetben, ahova

kétségkívül az autós megoldás, hiszen bármikor meg tudtok állni egy autós pihenőben,

indulni készültök.
A kicsi utazási csomagját vélhetően már

parkolóban vagy benzinkútnál, ahol a pelenkázásra már a legtöbb esetben külön felszerelést,

az utazás előtti napokban az anyuka összepakolja és gondosan végiggondolja, mikor,

helyiséget biztosítanak. Az etetést érdemes a

milyen ruhadarabok, a gondozáshoz milyen

pihenés közben beiktatni, nehogy útközben a
fékezés vagy zötykölődés hatására félrenyeljen

alapfelszerelések kellenek, mi mindenre lesz
szükség az etetéshez.

a kicsi. Az indulást célszerű nagyjából a baba
alvásidejével megegyezően betervezni, esetleg
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HIRDETÉSI ÁRAK:

1 200 000 Ft

B3

1 000 000 Ft

B4

1 400 000 Ft

B2+1/1

1 500 000 Ft

B3+1/1

1 200 000 Ft

2/1 PR

900 000 Ft

1/1

900 000 Ft

1/1 PR

500 000 Ft

A fenti árak nem tartalmazzák a kedvezményeket és az áfát!
Érvényes 2022. január 1-től visszavonásig.

APA, A PÉLDAKÉP
AKÉP

MOSÓSZEREK
Vásárolj
vegán
minősítésű
folyékony
mosószereinkből színes és fehér ruhákhoz
egyaránt, melyek kíméletes eljárással kinyert
12% mosódió-extraktummal és bioenzimekkel
készültek. Nem tartalmaznak mesterséges
illatanyagokat, mesterséges színezéket, optikai
fehérítőt. Megóvják a színeket a kifakulástól,
bőrkímélő összetevőket tartalmaznak.

MINDEN
VÁSÁRLÁSSAL
SEGÍTESZ
AZ

IHEELP

BRAND

MAGYARORSZÁG

ELSŐ

Minden kisgyerek életében meghatározó példakép az édesanya
mellett az édesapa is. Viselkedésüket, énképüket döntően
befolyásolja a szülőkkel ápolt kapcsolat.

Próbáld ki vegán növényi bázisú textilöblítő
koncentrátumainkat, melyek hosszan tartó,
kellemes illatot biztosítanak, természetazonos
illóolajok felhasználásával és természetes
eredetű ápoló és szövetlágyító hatóanyagokkal.

JÓSZOLGÁLATI

MÁRKÁJA.

MINDEN IHEELP TERMÉKÜNK ELADÁSÁVAL SEGÍTÜNK, ÚGY, HOGY AZ ELADOTT
TERMÉKEK ÁRÁBÓL A FLAKONON MEGJELÖLT ÖSSZEGGEL TÁMOGATJUK

sódió
mo

SZERZŐDÖTT PARTNEREINKET. A TÁMOGATÁST TE, MINT VÁSÁRLÓ ADOD, DE MI

BIOENZIM

FIZETJÜK HELYETTED. EZ NEKED NEM KERÜL PÉNZBE, EZÁLTAL ÚGY SEGÍTHETSZ

ha

TERMÉSZETES

sz n á l á s á

kivo n at

VALAKINEK, HOGY TE MAGAD NEM MONDASZ LE A PRÉMIUM MINŐSÉGRŐL.

A MOSÓDIÓRÓL
Friss és tiszta ruhák
természetesen!

BABÁKNAK
Az IHeelp Baba termékcsaládban megtalálod
a kifejezetten babák számára fejlesztett mosódió
tartalmú mosószereinket és öblítőinket. Vegán
folyékony baba mosószerek fehér és színes ruhákhoz,
mosódió-extraktummal és bioenzimekkel. Baba
öblítők természetazonos illóolajok felhasználásával,
természetes eredetű ápoló és szövetlágyító
hatóanyagokkal.

Ha tudatos vagy a háztartási szerek
használatával kapcsolatban és szeretnéd
csökkenteni az ökológiai lábnyomot, akkor
próbáld ki a mosódiót, amely 100%-ban
természetes, nem tartalmaz semmiféle
mesterséges vegyi anyagot, így nem irritálja
a bőrt és kiváló tisztítóhatással rendelkezik.
A csonthéjas mosódió gyümölcsét egy
szilárd külső héj veszi körül, ami bővelkedik
szaponinokban és vízzel kölcsönhatásba
lépve megköti a zsírokat, szennyeződéseket,
így kiválóan alkalmas a ruhák mosására.
A színes ruhákhoz kifejlesztett mosódiós
labda különösen ajánlott az érzékeny
bőrűek számára, hiszen organikus mosódió
tartalma miatt gyengéd, mégis hatékony
vegán termék, természetazonos illóolajok
felhasználásával és természetes eredetű
ápoló és szövetlágyító hatóanyagokkal. A
labda hálója biológiailag lebomló anyagból
készül, így teljes mértékben környezetbarát.

Próbáld ki prémium termékeinket MOST 25% kedvezménnyel!
Kuponkód: apavilag25 www.iheelp.hu
A kuponkód felhasználható 2022.12.31-ig és minden vásárlás esetén érvényes. A kupon más kedvezménnyel nem összevonható.

KIADÓ ELÉRHETŐSÉGEI:
PromoBox Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53., A Torony 5. emelet
sales@promobox.hu | +36 20 926 2940
promobox.hu

bánjanak tisztelettel a nőkkel, hogyan védelmezzék és
segítsék őket, hogyan bókoljanak, udvaroljanak nekik.
A kislányok pedig látják, hogy az édesanyjuk értékes
és különleges, így saját magukat is annak fogják tartani, vagyis egészséges önbizalom alakul ki bennük.

A ﬁúk sokszor még az apuka
mozdulatait is utánozzák
A kisﬁúk hajlamosak az apai mintát követni mindenben: az öltözködésben, gesztusokban, szokásokban.
Ha az apa szereti a sportokat, akkor a ﬁú is leül vele
meccset vagy versenyt nézni akkor is, ha esetleg még
nem érti a szabályokat. A minták észrevétlenül épülnek be.
Ahhoz, hogy az apa példaképpé váljon, szükséges,
hogy ugyanannyira részt vegyen a gyereknevelésben, mint az édesanya. Sok családban az apuka is
elmegy egy időre gyesre. Fontosak az esti és hétvégi
közös, családi programok, illetve az apa-ﬁú, apa-lánya programok is. Például egy kislány ízlését jó irányba befolyásolhatja, ha nemcsak az édesanya öltözteti,
de időnként az apukájával választ ruhát, mert így más
szempontok is érvényesülhetnek. (X)

Van kire
támaszkodni

ÉRDEKESSÉGEK ÉS CSALÁDRA SZABOTT
BIZTOSÍTÁSI AJÁNLATOK!

A biztonság megteremtése egy család életében talán a legtöbb
kihívással járó feladat minden apa számára, de nem pusztán
anyagi téren. Cserébe a büszkeség és a mindennél többet érőő
szeretet a jutalom az apai feladatok édes terhének vállalásáért.

www.aegon.hu/babamama
Az Aegon Baba-Mama Programot kifejezetten Nektek,
kisgyerekes szülőknek hoztuk létre azért, hogy könnyen
követhető tanácsokkal járuljunk hozzá családotok
biztonságához.

Mi segítünk a felelősségteljes
ő
pénzügyi döntésekben,
hogy minél több időt
ő tölthessetek el közösen!

aegon.hu/babamama

◌̈

Speciális elhelyezés felár: 25%
Termékelhelyezési lehetőségek a csomagokban.
Adatbázis és egyéb, egyedi megjelenési
lehetőségekért kérjük, keresse kiadónkat vagy
közvetlenül értékesítési munkatársunkat!

régi időkben még az édesanyákra hárult
a gyereknevelés minden szépsége és
nehézsége, az apák feladata pedig a család
anyagi
biztonságának
megteremtése
volt. Ez az idő múlásával, a nők munkába állásával,
karrierépítésükkel párhuzamosan megváltozott,
így manapság már egyértelmű, hogy az édesapa is
kivegye a részét a gyereknevelés rejtelmeiből.
Az apai szerep döntő fontosságú a gyermek önállósodásában. Ahol az édesanya egyedül neveli a gyermekét, sokszor túl erős kötelék alakul ki közte és a kicsi
között, ami akadályozhatja a gyermek önállóságát. Az
édesapa ebben a folyamatban egészséges egyensúlyt
tart fenn, fontos, hogy a kicsi lásson a családban egy
erős, határozott férﬁt. A gyermek ilyenkor természetes módon éli meg, hogy az édesanyján kívül is vannak
fontos személyek a családban, és ugyanolyan mértékben kötődik az apukához is.
Az, hogy a családban a férﬁ és a nő hogyan viszonyul
egymáshoz, hogyan kommunikál az édesanya és az
édesapa, az meghatározó a gyerekek identitásának
kialakulásában is. A kiegyensúlyozott, harmonikus
kapcsolatban például a kisﬁúk megtanulják, hogyan
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„PELENKÁZZ, TOVÁBB ÉLSZ!”
A HORIZONT SÖRÖK TAROLTAK

MEGNYITOTT A HORIZONT TAPROOM!

Szokták mondani, hogy a minőség előbbrevaló, mint amennyiség és
szó mi szó, mi is arra buzdítanánk a Kedves Olvasót, hogy nézzenek
körül a magyar kisüzemi sörfőzde világában, mert ha egyszer megízlelik példának okán a Horizont söreit, talán soha nem adják majd
a fejüket más ivására.

SZERVEZD HOZZÁNK A CÉGES BULIDAT,
SZÜLINAPOT, CSAPATÉPÍTŐT VAGY AKÁR
EGY ÜZLETI MEGBESZÉLÉSED!

A magyar piacon prémium söreiről már jól ismert magántulajdonú
Horizont Brewing sörfőzőinek célja az, hogykompromisszumoktól mentesen, folyamatosan megújulva olyanízeket alkossanak, melyek mindig
tartogatnak meglepetést.

Kedves Édesapa!
Lehetséges, hogy már Ön is hallotta Kopp Mária professzor asszony híressé vált mondását, melyet még az 1990es években fogalmazott meg a magyar apák részére! A fenti kedves mondat mögött adatok és komoly kutatási
eredmények állnak. Ma már egész biztosan kijelenthetjük, hogy egy gyermek egészséges megszületésében
és felnevelkedésében az apának az anyával közel egyenrangú szerepe van. A kutatások szerint a gyermekek
már a várandósság alatt felismerik és megjegyzik édesapjuk hangját, reagálnak az apai mesékre, sőt az apák
aktuális hangulatára is. Azok a gyermekek, akiknek édesapjuk már a születést megelőzően vagy a születés
körüli időszakban megfelelő ﬁgyelmet és szeretetet szentel, kiegyensúlyozottabbá válnak és gyorsabban
fejlődnek. De miért jó mindez az apának? Amellett, hogy az apai szeretet és az apa-gyerek kapcsolat
önmagában is felemelő és nagyszerű ajándék, a kutatások szerint azok az apák, akik családjukkal több időt
töltenek el és aktívan részt vesznek a gyermekek mindennapi életében, egészségesebbek maradnak, mint
a családi életet távolról ﬁgyelő apatársaik.

◌́

Ha apa fürdet
Példának hadd említsünk egy szép és izgalmas kutatást, melynek eredménye több mint meglepő. Azokban
a családokban ugyanis, ahol az apák kisgyermekkorban gyermekeiket rendszeresen fürdették, a gyerekek
iskolai teljesítménye, intelligencia hányadosa, kommunikációs képességei messze meghaladták “kevésbé
apás” sorstársaik eredményeit. A mindennapi gondoskodás nemcsak elmélyíti az apa és gyermekei közötti
kapcsolatot, de úgy tűnik, hogy egy egész életre szóló érzelmi kötelék alapjait teremti meg.

Apa mesél és játszik
Csak biztatni szeretnénk minden kedves édesapát arra, hogy újszülött gyermeke számára akár könyvből,
akár saját kútfőből, rendszeresen és örömmel meséljen. Az apák ugyanis, a tapasztalatok szerint másképp
mesélnek és más történeteket mondanak gyermekeik számára, mint az édesanyák. Az apai mese és az apás
mesélés pedig az apai gondoskodáshoz hasonlóan gyorsítja a kisgyermek testi és lelki fejlődését. És ne
feledjük el: az apai gondoskodás, mese és játék igazi kikapcsolódási lehetőség egy édesapa számára, kilépési
lehetőség a mindennapi mókuskerékből.

Minőségi idő és kenyérkereset
Egy kisgyermekes édesapa számára, gyakran a legnagyobb kihívás, hogy munkája és családi élete között
egyensúlyt teremtsen. Ebben a kérdésben természetesen mindenkinek önmagának kell megtalálnia
a számára és családja részére megfelelő megoldást. Mi csak arra biztatjuk, hogy próbálja életét
minden lehetőség szerint úgy alakítani, hogy aktívan részt vehessen kisgyermeke mindennapi életében.
Egy gyermeknek ugyanis jelenlévő és figyelmes apára van szüksége. Gyakran használjuk a minőségi idő
kifejezést, de fontos tudnunk, hogy a minőségi idő sok-sok apró minőségi időből tevődik össze, hosszú évek
alatt. A gyermekről való gondoskodás ugyanis örömforrás, megújulási lehetőség minden apa számára.

FŐZDETÚRA ÉS
EXKLUZÍV
SÖRKÓSTOLÓ
A HORIZONT BREWING
TAPROOMBAN!

Kitől tanuljam meg, hogy lehetek jó apa?

AJÁNLATKÉRÉS:
OFFICE@HORIZONTSOROK.HU
06 (70) 604 4777,
1106 BUDAPEST, MAGLÓDI ÚT 47.

A sörök sokszínűségét igazi kuriózumok is jellemzik, mint például
a nemrégiben limitált mennyiségben készült Margherita Pizza Gose.
Ezt a paradicsomos-bazsalikomos terméket olyan felfokozott fogyasztói várakozás előzte meg, hogy a sörrajongók egy hét alatt megvásárolták a rendelkezésre álló készleteket.

2021-ben a Horizont Brewing itthon már “bestseller”prémium söre,
a Hazy Queen “New England IPA”kategóriában dupla aranyérem elnyerésével, míg a Gentle Bastard az “American IPA” kategóriában
nyert aranyéremmel aratott osztatlan sikert az Asia Beer Challenge
-en, Ázsia legnagyobb és legrangosabb sörversenyén.

Szintén egyedi termékfejlesztés a Night Shift hordóérlelt sörökszortimentje, amely a szuper prémium kategóriájú sörök kínálatát
gazdagítja.

Sörfőzdéjük mellett nemrégiben megnyitották egyedi dizájnnal
megálmodott taproomjukat, így a sörözés teljes élményét felölelő helyszínen láthatnak vendégül minden érdeklődőt.

„Gyártóként abban hiszünk, hogy a beltartalom mellett a külsőmegjelenés
is fontos hozzáadott értéke prémium termékeinknek,ezért az alapszortimentünk címkéit egy fiatal, tehetséges magyarművész, Fehér Viktória festményei díszitik” – osztja meggondolatait Ottó Gábor, ügyvezető.

További információk: www.horizontsorok.hu

Jó hírünk van az Ön számára: ha egy apa elegendő időt tölt gyermekeivel, a jó apa-gyerek kapcsolat
akkor is nagy eséllyel kialakul, ha az apa számára sajnos nincs vagy nem volt követhető apa modell.
A gyermekeink ugyanis általában kiváló apát faragnak belőlünk, csak oda kell figyelnünk rájuk és szeretettel
körülvennünk őket. Az apai fegyelem helyett érdemes az apai figyelem okos szabályát követnünk.

Adjunk bele több apait!
Ha Önt érdekli a modern apaság lélektana, segítségre van
szüksége vagy szeretne többet megtudni az apák szerepéről,
akkor ajánljuk figyelmébe a Kopp Mária Intézet a Népesedért
és a Családokért (KINCS) kiadásában megjelent Léder László
Csendes Apa-forradalom című könyvét.

www.koppmariaintezet.hu

@horizontsorok office@horizontsorok.hu +36706044777
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