
Médiaajánlat 2022

ÉDES KISBABÁM
 MAGAZIN

12 
éve

A MAGYAR 
CSALÁDOKÉRT



Információs kiadvány kismamák részére. Közvetlen elérést biztosít az affinis 
célközönség felé, országos terjesztéssel, reklámzaj mentesen.

 CÉLCSOPORT:  
Kisgyermekes szülők, a baba születését 
követő első 12 hónap
Elsődleges célcsoport: Kismamák

 MEGJELENÉS:  
Évente 4 alkalommal, negyedévente

 PÉLDÁNYSZÁM:  
30 000 db / megjelenés - 120 000 db / év

 TERJEDELEM:  
104–120  (+4 borító)

 ÁR:  
Ingyenes

 NYOMDAI PARAMÉTEREK: 
1/1 oldal méret: 165 x 235 mm
Színtechnika: 4+4 color
Rács: 80#
Papír: Belív 90 g fényes műnyomó
Borító: 200 g fényes műnyomó
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2022 tavasz | 22. számOtt vagyunk Veled, és segítünk az első pillanattól...

Ölben vagy ágyban?

Anya és apa új szerepben

Megérkeztem!

Kis esti pancsolás

Anya születik

 # PIHENÉS 

 # SZERELEM 

 # NAPI RUTIN 

 # VÁLTOZÁSOK 

...és mindent felforgatok

 # ÉLETEM 

 TERJESZTÉS: 
Országos terjesztés: 

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

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

80%
legalább 3x olvassa
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A tizenkettedik hónap

M 
inden évnek és időszaknak megvannak a 

maga szépségei. A kezdeti nehézségek 

lassacskán lecsengenek, és jönnek helyettük új 

feladatok. Szemünk fénye ott van körülöttünk, 

boldog és kiegyensúlyozott kisbaba, akinek 

játék az élete, és minden vágya, hogy a szülei 

vele foglalkozzanak!

Néhány fejlődési pont a baba életé-
nek tizenkettedik hónapjában

› bútorba kapaszkodva jár

› gesztikulálva megmutatja, mit akar

› tapsol vagy integet

› apró tárgyat a hüvelyk- és mutatóujja 

közé fog

› stabilan egyedül áll

› papán és mamán kívül még legalább egy 

szót érthetően kimond

› bizonyos játékokat és embereket jobban 

szeret

› öltözködéskor nyújtja kezét, lábát

› képes egyedül enni

› egyre jobban érdekli a beszéd

› érzelmeket visz a gagyogásba

› reagál a „nem”-re

› felhúzza magát állásba

› bútorba kapaszkodva jár

› mutatóujjával mutat

› labdázik

› kezdetleges nyelven beszél

› ügyesen jár

Orvosi vizsgálat
•  az orvos érdeklődik a család hogyléte felől

•  megméri a baba súlyát, testhosszát, fejkör-

fogatát, gyarapodását

•  vizsgálatot végez esetleges vérszegénység 

kimutatására

•  fizikális vizsgálat

•  próbáknak veti alá a gyermeket, hogy lás-

sa, mennyire értelmes, tud-e egyedül ülni 

és járni, kezével fogni, mennyire hallgat a 

nevére

•  oltások

Megérti már a különböző utasításokat, mint 

„ne mássz fel oda” vagy „vedd fel a játékod”. 

Már felismeri, ha a nevén szólítják, reagál rá. 

Az ismerősök körében jókedvű és barátságos.

Barátságok 
Bár az ember eredendően társas lény, nagyjából 

másfél éves korunkig nem ismerjük a kapcsolat-

teremtés módját. Észre fogjuk venni, hogy bár 

gyermekünk a szőnyegen nagyon jól elvan más 

hasonló korú gyermekkel, valójában egymás mellett 

és nem egymással játszanak. Ha folyamatosan 

noszogatjuk gyermekünket, hogy játsszon a másik 

kislánnyal/kisfiúval, elvehetjük lelkesedését, de akár 

önbizalmát is. A legjobb eredményt úgy érhetjük 

el, ha megadjuk neki a barátkozás lehetőségét, és 

hagyjuk, hogy a saját ütemében szocializálódjon.

Önállósodás
Gyermekünk egyik pillanatról a másikra változ-

tatja akaratát. Most a piros alma kell, később 

pedig a zöld. Ezen egyáltalán ne akadjunk fenn. 

Az ellentétes érzelmek a kor velejárói, ez az 

önállósodás folyamata. Egyik percben bömböl, 

ha anyukája éppen nincsen mellette, a másik-

ban semmivel sem lehet eltántorítani a játéka 

mellől. Amíg ez a helyzet helyrebillen, azzal 

tesszük a legjobbat, ha erősítjük önbizalmát. 

Támogassuk és dícsérjük őt az önállósodásban. 
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Játék
Ebben a korban legfontosabb a játék, mert 

fejleszt, sokat lehet tanulni általa. Figyeljünk rá, 

hogy egyszerre ne legyen sok dolog gyerme-

künk előtt, hogy megtanulhassa az elmélyült 

játékot. Amikor csak teheti, pakol és rámol. A 

játékokat dobálja, várja, hogy visszadobjuk a 

labdát, a léggömböt. A tárgyakat egymáshoz 

ütögeti, szeret zajt csapni, és ezzel együtt 

ritmusérzéke is fejlődik. Egyre jobban figyel 

a zenére, örömmel tapsol, táncol. Krétával, 

ceruzával firkál. Élvezi a színes képesköny-

veket, és figyeli, ha beszélgetnek körülötte. 

Szánjunk minél több időt a mesélésre.  Egyre 

összetettebb a játéka, és a legjobb, ha ő találja 

ki, mivel akar foglalkozni. 

Nincs veszélyérzete, ezért nagyon figyeljünk rá. 

Játsszunk együtt vele, ezzel támogatva értelmi 

és érzelmi fejlődését.

Társasági élet
Vigyük magunkkal gyermekünket is a baráti 

találkozókra. Ekkor már ő is készen áll arra, 

hogy minél több helyzettel szembe találja 

magát, élvezze 

a jó hangulatú beszélgetéseket és a sokszínű 

társaságot. Biztosak lehetünk benne, hogy 

személyes bájának köszönhetően, ő lesz a 

középpontban, és kiveszi a részét a társasági 

életből!

BOLGOG SZÜLETÉSNAPOT! 

promobox.hu

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

1 200 000 Ft

1 100 000 Ft

1 400 000 Ft

1 500 000 Ft

1 300 000 Ft

1 200 000 Ft

900 000 Ft

900 000 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
edeskisbabam.hu | promobox.hu

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

promobox.hu
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