Szerkesztői beköszöntő

Az Alkotónők magazin segítséget, iránymutatást próbál nyújtani a párkapcsolatok
szövevényes rendszerében, a gyermeknevelés hepehupái, és a családi élet kátyúi
között bukdácsolók számára. Vannak gondolataink a különböző karcsúsító
diétákról, a szépségápolásról, a divatról vagy akár a lakberendezés legújabb
trendjeiről.
Az Alkotónők Magazin egy magyar, online női magazin, mely 2009 óta kínál
széleskörű és naprakész információkat nőkről, nőknek. A komoly és szakmailag
hiteles tartalmak mindenki számára közérthető formában jelennek meg. Az oldal
mögött álló szerzők, szerkesztők és szakértők a látogatók minden problémájára,
kérdésére választ tudnak adni a több száz cikk, videó vagy éppen személyre szabott
tanácsadás segítségével. Kereshetnek bennünket azok is, akik a felhőtlen
kikapcsolódás lehetőségeit keresik. A lényeg, hogy olyan nőkről, olyan
élethelyzetekről szeretnénk beszélni, mint amilyenek mi magunk is vagyunk.

Orán Erika
főszerkesztő

Termékleírás
Az alkotonok.hu Magyarországon elsősorban a 19 – 99 év közötti, értelmiségi, kétkezi munkás
vagy háziasszony, városi vagy vidéki, családos és szingli nőknek és egy kicsit azok párjához, a
férfihoz is szóló életmód portál. Az innovatív megoldások, a magas szintű, igényes kivitelezés,
a kiemelkedő mennyiségű és mélységű tartalom biztosítja létjogosultságát.
Tematikájából adódóan komoly és könnyedebb témák tárháza, mindenki számára közérthető
nyelven megfogalmazott cikkek, hírek oldala. A magazin partnere kíván lenni azoknak, akik a
helyes életmódra és egészségükre megfelelő figyelmet fordítanak. Illetve segítséget kíván
nyújtani azoknak, akik bárminemű problémával küzdenek az életben, legyen az tanulás,
gyermeknevelés, vagy párkapcsolati krízis.

Pillérek
-

A divatos nő. A divat különböző trendjei és a kozmetikai ipar vívmányai, aktuális
kérdései kerülnek ide.

- Nők a nagyvilágban. Nők, lányok, asszonyok, aki valamiért a nagyvilágot
-

választották hazájuknak és maradandót alkotnak.
Női egészség. Szakértői cikkek a hatékony életvezetéshez, tudományos és spirituális
témák, a természetgyógyászat, az akadémikus orvoslás, kutatási eredményei.
Láthatatlan asszonyok. Olyan nők életéről olvashatunk itt, akik az élet bármely
területén megállják a helyüket, ámde csak kevesen tudnak róluk.
Nő és háztartás. Az Alkotónők háziasszonyának rovata, ahol bevált, kipróbált
ételekkel és különböző konyhai trükkökkel találkozunk.
Üzletasszonyok. Vállalkozó nők, gyárat, céget vezető nők, akik e kemény férfias
világban is megmaradnak nőnek, ugyanakkor óriásbirodalmakat vezetnek.
Férfiszakasz. Hogy a párunk együtt böngészhessen velünk. Autók, motorok,
vadászat, szex és szerelem – minden, ami pasi!

Célcsoport
•
•
•

19–99 év közötti, értelmiségi vagy kétkezi városi vagy vidéki, családos és szingli nő.
Nyitott a világra, érdeklődési köre nagyon széles, és belső indíttatásból, ill. anyagi
lehetőségeinek köszönhetően igényes saját és környezete megjelenésére.
A szabadidő eltöltése aktív, sokrétű, a széles érdeklődési körnek megfelelően.

Termékelőnyök
•
•
•
•
•
•
•

9 éve hiteles forrás
bulvármentes
komoly, de mellőzi a szakzsargont
innovatív megoldások
tartalom-fejlesztés minden nőket érintő témában
értékes célcsoportot érünk el, költséghatékonyan
tematikus jelleg

Márka jelenlét
Website: www.alkotonok.hu
Facebook: https://www.facebook.com/Creative-Women-248993011839856/
Twitter: https://twitter.com/Alkoto_nok
Google: https://plus.google.com/u/0/b/115380967637473053161/

Piaci adatok
Havi 15 ezer letöltés, és napi 750-800 látogató

Médiatámogatás
Az alkotonok.hu örömmel támogat hirdetési helyekkel minden olyan eseményt, rendezvényt,
kiadványt, projektet, kezdeményezést, mely:
•

elsődlegesen nőkhöz, nőknek, nőkről szól

•

családoknak, családokhoz, családokról szól

•

a köz javát, a harmóniát szolgálja bármilyen formában (zene, művészet, sport, életmód
stb..)

•

követendő tradíciót teremt, értéket ad át

Ha az alkotonok.hu támogatását szeretné kérni rendezvényéhez, kiadványához, eseményéhez,
projektjéhez, vagy kezdeményezéséhez, akkor, kérjük, hogy az alábbi adatokat adja meg emailen, s mi egy testre szabott ajánlattal jelentkezünk válaszul. Az esemény (projekt,
kezdeményezés) helye, ideje, célközönségének fontos adatai. A szervezők adatai (kik, mit miért
stb..). Hány embert érint az ügy, melyben segítségünket kérik (Pl.: ötezer fős rendezvény,
háromszáz példányban megjelenő könyv, stb.…) Az alkotonok a támogatás arányában
logójának feltüntetését, a helyszínen molinó kihelyezésének lehetőségét, esetleg standhely
biztosítását kérheti.
e-mail címünk: alkotonok@alkotonok.hu

PR cikk – 2018 elsőnegyedévében még a tavalyi, változatlan áron: 120.000,-Ft összegért tudjuk
biztosítani. A PR cikkek amellett, hogy bekerülnek a cikkek közé, a rájuk mutató link 1 hónapig
az alkotonok portál fő oldalának kiemelt helyén lesz megtalálható, illetve a megjelenést követő
első, Alkotónők tagoknak kiküldött hírlevélben kiemelt helyen szerepel. A cikket előzetes
megtekintésre kérjük a megrendelés előtt átküldeni!

A PR cikk követelményei:
- egy weblap, termékcsoport vagy szolgáltatás bemutatásáról szólhat,
- maximum 3 db link helyezhető el a hirdetett weboldalra,
- minimum 1 db maximum 3 db kép helyezhető a cikkbe,
- a cikk hossza maximum 6000 karakter lehet,
- témáját tekintve a cikk nem népszerűsíthet mlm termékeket, illegális szolgáltatásokat.
Kis PR cikk - Ez lehet egy "beharangozó", melyben bemutatjuk termékeiket, szolgáltatásaikat,
akcióikat, eseményhez kötődő kedvezményeiket, csomagajánlataikat. Lehet egy-egy esemény,
új szolgáltatás bevezetése előtt, esetleg az után, egy "záró anyag". Tartalmát és 2 db fotót, Önök
adják. Ár: 80.000,-Ft./hó
Hirdetés banner - Úgyszintén a magazin főoldalára kerül, erre rákattintva az olvasó /
érdeklődő egyenest az önök honlapjára navigál. A bannerre – grátisz -, a Facebook oldalunkon
is felhívjuk a figyelmet, ahol jelenleg több ezres olvas- rajongótáborral, büszkélkedhetünk. Ár:
40.000,-Ft/hó.
Hírlevél - havonta 1 db hírlevelünk megy ki több száz felhasználónak, az Önök linkje is helyt
kap ebben, s erre kattintva az olvasó / érdeklődő, s ismét csak az Önök honlapjára navigál. Ár:
5.000,-Ft/ megjelenés. *

Miért nálunk? Mert egyedi hangvétellel, speciális rovatokkal, nagy olvasó- és
rajongótáborral várjuk Önt!

*áraink az ÁFAT-t tartalmazzák, a PR cikket kérésre, kapott anyagból megírjuk.

