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Információs kiadvány várandós kismamák részére. Kiemelkedően magas, közvetlen 
elérést biztosít az affinis célközönség felé, országos terjesztéssel, reklámzaj mentesen.

 CÉLCSOPORT:  
Kisgyermeket váró szülők, baba születését 
megelőző 9 hónap

 ELSŐDLEGES CÉLCSOPORT:  
Várandós kismamák

 MEGJELENÉS:  
Évente 4 alkalommal, negyedévente

 PÉLDÁNYSZÁM: 
15–20 000 db / megjelenés, 
60–80 000 db / év

 TERJEDELEM:  
104–120 oldal (+4 borító)

 ÁR:  
Ingyenes

 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
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 TERJESZTÉS: 
Országos terjesztés: 
ALMA gyógyszertárak és terhesgondozó rendelők, 
Online regisztráció után, kóddal átvehető a terjesztési 
pontokon ingyenesen

75%
Keresztolvasottság: Apuka elérés*
*PromoBox kutatás 2020-21

80%
legalább 3x olvassa
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„Nomen est omen” - ahogy a latin mondás tartja: 

a név a végzetünk, nevünkben a sorsunk…

A babavárás egyik legszebb feladata a keresztnév 

kiválasztása, de egyben a legnehezebb is. Számta-

lan körülményt kell figyelembe venni a válogatás 

során, ráadásul a kínálat egyre csak bővül, a fantá-

zianeveknek pedig lassan semmi sem szab határt. 

Leendő gyermekünk nevének megválasztása 

olykor az egész családot nagy fejtörésre készteti. 

Mindannyian magunk elé képzeljük a pici babát, 

gondolatban felruházzuk az általunk favorizált 

névvel, ám elképzelhető, hogy a későbbiek so-

rán személyisége, de talán külleme sem igazolja 

választásunk helyességét. Ennek a kritériumnak 

azonban szinte lehetetlen megfelelni, hiszen hon-

nan is tudhatnánk, melyik név „illene” a babára, 

ha ő még csak magzatként él bennünk. 

Jóllehet, a névválasztást nem szabad elsietni, 

alaposan fontolóra kell vennetek minden szem-

pontot, a kedvenceket (fiú- és lányneveket egya-

ránt) viszont jó, ha minél előbb rögzítitek, és na-

ponként ízlelgetitek azok csengését. 

Lássuk csak, mire érdemes odafigyelnetek 

a megfelelő név kiválasztásakor: 

Családi hagyomány 
Sokan követik azt a családi szokást, miszerint 

a kisbaba az édesanya vagy édesapa nevét örökli. 

Elsőszülött fiúgyermek esetében gyakori, hogy − 

Névválasztás
több generációt átívelő tradícióként − ugyanazt 

a nevet kapja, melyen édesapját, nagyapját, déd-

apját stb. is szólítják. Ilyen esetben, ha a szóban 

forgó név éppen nem is a kedvencetek, viszont 

a hagyományt sem szeretnétek megszakítani (ill. 

a rokonokat magatokra haragítani), érdemes azt 

második keresztnévként adni. 

Keresztnév és vezetéknév összeillesztése
A könnyebb kiejtés érdekében jó, ha arra is oda-

figyeltek, hogy a keresztnév hangzásában pasz-

szoljon a vezetéknévhez. Érdemes elkerülni az 

olyan keresztneveket, melyek azzal a betűvel kez-

dődnek, mellyel a vezetéknév végződik, különben 

az elő- és utónév összemosódik a kiejtésnél (pl. 

Gombos Sándor, Nagy György). Ne nehezítsétek 

meg gyermeketek életét azzal, hogy vicces hang-

zású nevet kreáltok a kettő összecsatolásából (pl. 

Mák Virág, Major Anna, Remek Elek, Kasza Blan-

ka, Szikla Szilárd, Békés Csaba)!

Az összeillesztésnél azt is érdemes figyelembe 

vennetek, elfogadható-e a teljes név monogram-

ja, ill. ne legyen egy sornyi hosszúságú a teljes név 

– gondolni kell a jövőbeli aláírásra is.

A név jelentése és eredete
A régebbi korokban nagyobb hangsúlyt fektettek 

a nevek jelentésére, manapság inkább a hangzá-

son, ill. a nevekre vonatkozó trendkövetésen van 
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a hangsúly. Ha mégis fontos számotokra, hogy je-

lentést tulajdonítsatok az adott névnek, nézzetek 

utána az interneten, vagy egy utónévkönyvben! 

Ma már sokan azt is figyelembe veszik, vajon az 

adott név külföldön is megállná-e helyét. Számos 

családban a név eredete is számít, így kerül elő 

pl. egyre több ősmagyar, különlegesen csengő 

név (Kincső, Zsombor, Vajk, Zselyke, Koppány, 

Csenge) vagy a Bibliából ismert darabok (Máté, 

Abigél, Benjámin, Ábel, Sára, Hanna).

(A fiú és lány nevek eredetét és jelentését 

tartalmazó listák megtalálhatóak az Édes Kis-

babám mobil alkalmazásban is.)

Legyen becézhető!
Jó, ha végiggondoljátok a lehetséges becene-

veket, és arra is figyeltek, megfelelő lesz-e a név 

minden életszakaszban (megmosolyogtató pél-

dául, ha Dezső vagy Jolán nevű gyermekünk sza-

ladgál ovis társai között, de az is furcsán hangzik, 

ha Eperke nagymamához megyünk látogatóba). 

Kerüljétek az extrém 
variációkat!
Vélhetően senki sem akarja egy 

életre megpecsételni gyerme-

ke sorsát azzal, hogy az éppen 

aktuálisan kedvelt sorozat sztár-

jairól, netán futballistákról, vagy 

mesehősökről nevezze el őt (pl. 

Anakin, Ronaldó, Dagobert). 

Lehetőség szerint óvakodjatok 

a bonyolult, nehezen betűzhe-

tő, az idősebb rokonok számára 

szinte megjegyezhetetlen és ki-

ejthetetlen nevektől (pl. Dzsesz-

szika, Amira, Dilara, Naila).

Névnap időpontja
Kevésbé fontos szempont, 

de ha nem szeretnétek ösz-

szetorlódott ünnepeket, érdemes arra is oda-

figyelnetek, hogy a (már nagyjából sejthető) 

szülinaphoz és a karácsonyi ünnepekhez viszo-

nyítva melyik hónapban van a névnap. Egy-egy 

utónév többször is szerepel a naptárban, ilyen 

esetben meggondolhatjátok a jövőre nézve, 

hogy mikor szeretnétek gyermeketeket ebből 

az alkalomból köszönteni.

Látható tehát, hogy a névválasztás koránt-

sem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre tűnik. 

Természetesen, vannak olyan szerencsés párok, 

akik már az első pillanattól kezdve, egyetértés-

ben őrzik leendő gyermekük nevét.

Jó azonban, ha számoltok „tartalék” nevekkel 

is, hiszen előfordulhat, hogy a várandósság ideje 

alatt vagy akár az utolsó pillanatban, valamelyik 

rokonotok, közeli ismerősötök, kollégátok azzal 

a névvel ruházza fel újszülött babáját, melyet Ti 

tartogattatok a sajátotok számára. „Tartalék” név-

vel a tarsolyotokban megelőzhetitek az esetleges 

csalódottságot és dühöt, melyet a váratlan szitu-

áció válthat ki belőletek.

A gyermek nevének kiválasz-

tása minden család életében 

mérföldkő, mi több, magánügy, 

melybe beleavatkozni illetlen-

ség. Tanácsolni csupán annyit 

lehet, alaposan vegyétek fonto-

lóra, milyen névvel ruházzátok 

fel gyermeketeket, hiszen egész 

életében azt fogja majd viselni.

Választáskor azt is érdemes 

még fontolóra venni, mennyire 

gyakori név az általatok favori-

zált, így elkerülhető, hogy gye-

reketek több olyan kortárssal 

járjon majd egy osztályba, aki-

ket ugyanúgy neveznek. Ehhez 

segítségképp közöljük az el-

múlt év leggyakrabban válasz-

tott fiú és lány neveit.

népszerű  
keresztnevek:

FIÚ LÁNY

Bence 1 Hanna

Máté 2 Anna

Dominik 3 Zoé

Levente 4 Léna

Noel 5 Luca

Dániel 6 Emma

Zalán 7 Zsófia

Marcell 8 Boglárka 

Olivér 9 Lili

Ádám 10 Mira
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Magazin olvasottság:

A PromoBox dobozok 
megjelenése még változhat!

https://www.promobox.hu


Hirdetés mérete

B2

B3

B4

B2+1/1

B3+1/1

2/1

2/1 PR

1/1

1/1 PR

Listaár/db

1 000 000 Ft

900 000 Ft

1 200 000 Ft

1 400 000 Ft

1 200 000 Ft

1 100 000 Ft

800 000 Ft

800 000 Ft

500 000 Ft

Speciális elhelyezés felár: 25%

Termékelhelyezési lehetőségek a csomagokban. 
Adatbázis és egyéb, egyedi megjelenési 
lehetőségekért kérjük, keresse kiadónkat vagy 
közvetlenül értékesítési munkatársunkat!

 HIRDETÉSI ÁRAK: 

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

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

promobox.hu
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