EMIMINO.CZ

2019 NÁVRHY
SPOLUPRÁCE

EMIMINO.CZ

PROČ MY?

7 500 000

Oslovte svou cílovou skupinu jednoduše
a efektivně
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eMimino.cz je dlouhodobě
jedničkou na trhu mezi
mateřskými weby a drží přední
pozice mezi ostatními portály,
které cílí na ženskou cílovou
skupinu. Více než slova za nás ale
mluví čísla.

5 000 000

Zdroj: Netmonitor, říjen 2018

EMIMINO.CZ

O EMIMINO.CZ
Hledáme cestu, ke spokojenosti klienta a
komunity eMimino.cz zároveň

Typická uživatelka je ve věku 25 – 45 let,
ze 2 – 4členné domácnosti. eMimino.cz
navštěvuje velmi často a stráví na něm
průměrně přes 39 minut. Vnímání
reklamy je tak opakované a dlouhodobé.

7 474 728
NÁVŠTĚVNOST

1 914 320
REÁLNÍ UŽIVATELÉ

24 436 688
ZOBRAZENÍ STRÁNEK

Zdroj: Netmonitor, leden 2018
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MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

EXKLUZIVNÍ PARTNER EMIMINO.CZ
Staňte se tváří našeho webu – a v očích
maminek naprostou jedničkou ve svém oboru.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

EXKLUZIVNÍ PARTNER EMIMINO.CZ
Nepřehlédnutelná reklama na nejnavštěvovanějším
portálu pro maminky a ženy, které se snaží o miminko.
Co získáte:
Vlastní záložka v hlavním menu webu
V záložce uložený obsah (články, soutěže, recenze, video
obsah...)
Příklad spolupráce: Velká soutěž s Fisher-Price
Maminky nahrály fotku svého dítěte s oblíbenou
hračkou, čímž se dostaly do slosování o ceny.
Výsledky za říjen a listopad:
4 464 796 zobrazení stránek
3 188 294 unikátních zobrazení stránek

CENA PODLE ROZSAHU SPOLUPRÁCE
www.emimino.cz/soutez-fisher-price/

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

VLASTNÍ MICROSITE
eMimino.cz doporučuje

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

VZORKY PRODUKTŮ A INFORMACE
NA
Vytvoříme
oddělenou
stránku, na které se uživatelky přihlásí o
JEDNOM
MÍSTĚ
vzoreček produktu zdarma.

Co získáte:
Vhodný formát pro představení nových produktů.
Rozesílku vzorečků má na starosti redakce, nezabere
žádný čas.
Podchycení potenciálních zákazníků s argumentem,
proč kupovat právě vaše výrobky.
Realizace:
Topovaná v hlavičce webu.
Realizace desktop i mobile.
Branding stránky po dobu trvání kampaně.

100 000 KČ MICROSITE / TÝDEN
50 000 KČ POUTÁNÍ NA HP / TÝDEN

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

VELKÁ SOUTĚŽ A PŘIDÁVÁNÍ
RECENZÍ
Vytvoříme oddělenou stránku, na které se budou moci uživatelky
přihlásit o hodnotné ceny za přidání recenze.
Uživatelky se přihlásí do soutěže sepsáním recenze (až 400
recenzí).
Cíl: zlepšení a rozšíření hodnocení produktů v sekci
Recenze (recenze viditelné i pro neregistrované uživatele).
Možnost využít pro další účely „91 % maminek z eMimino.cz
doporučuje...“.
Realizace:
Soutěž topovaná v hlavičce webu.
Provedení desktop i mobile.
Branding stránky po dobu trvání kampaně.

100 000 KČ MICROSITE / TÝDEN
50 000 KČ POUTÁNÍ NA HP / TÝDEN
www.emimino.cz/soutez-nutrilon

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

TÝDENNÍ KALENDÁŘ
Vytvoříme oddělenou stránku, na které budou uživatelky
každý den po dobu týdne soutěžit o jiný balíček cen.
Unikátní microsite s kalendářem a možností
každodenní výhry o vybrané produkty (zvolí si klient).
Oblíbený formát, který není vnímán jako reklama, je
vyzkoušený a má úspěch.
Možnost spojit tematicky s událostí (Den dětí)
Grafiku i přípravu textů řeší redakce.
Topovaná v hlavičce webu.
Realizace desktop i mobile.
Branding stránky po dobu trvání kampaně.

100 000 KČ MICROSITE / TÝDEN
50 000 KČ POUTÁNÍ NA HP / TÝDEN

www.emimino.cz/oslavte-den-matek-s-manufakturou

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

DALŠÍ NESTANDARDNÍ FORMÁTY
Zapojte ženy na eMiminu v nestandardních
reklamních formátech, které je opravdu baví!

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

SAMPLING – UŽIVATELSKÉ
TESTOVÁNÍ
Článek bude po dobu týdne umístěn na HP webu. Uživatelky se
budou moci přihlásit o vzoreček produktu za sepsání recenze.
Vhodné pro testování menších vzorků (50–100 kusů).
Získáme hodnocení do sekce Recenze, které jsou pro
čtenářky před nákupem stěžejní.
V článku položíme maminkám kreativně zpracovanou
otázku, na kterou nám pošlou odpovědi.
Podle odpovědí vybereme uživatelky, kterým pošleme
vzorečky produktů, následně získáme hodnocení do
sekce Recenze (vše zařizuje redakce!).
Výsledky jsou viditelné do jednoho měsíce.

CENA: 60-75 000 KČ
PODLE ROZSAHU SPOLUPRÁCE

www.emimino.cz/souteze/Rozdavame-myci-gel-pro-telo-i-vlasky/

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

NAŠE REDAKTORKY TESTUJÍ
Redakce vyzkouší zaslané produkty a sepíše k nim článek s
obsáhlejší recenzí. Článek je zveřejněný po dobu jednoho týdne
na HP webu.
Rozšířený popis produktu, dobře sepsané recenze
doplněné kvalitními fotkami.
Redakční článek (nemá označení ‚komerční sdělení').
Admin bude odpovídat na dotazy pod článkem a
doplní uživatelkám potřebné informace k produktu.

CENA: 40 000 KČ

www.emimino.cz/souteze/vyhrajte-poukaz-do-itesco-cz-soutez-o-nakup-domu/

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

NAŠE MAMINKY TESTUJÍ
Testování produktů stálými uživatelkami eMimino.cz.
Oslovíme maminky, které známe a tráví na eMiminu
pravidelně čas a znají místní komunitu.
Výsledek: redakční článek, ve kterém představíme
nabízené produkty osobním přístupem.
Word to mouth - maminky, které produkt vyzkouší, ho
doporučí nejen čtenářkám eMimina, ale i svému okolí.
Redakční článek (nemá označení 'komerční sdělení').
Maminky budou odpovídat na dotazy pod článkem a
doplní uživatelkám potřebné informace o produktech.

CENA: 40 000 KČ

www.emimino.cz/clanky/vyhraly-vysavac-electrolux-pureD9-jak-jsou-spokojene/

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

NAŠE MAMABLOGERKY TESTUJÍ
Testování produktů sítí našich 10 blogerek z řad maminek.
Produkty vyzkouší maminky, které jsou aktivní nejen na
webu eMimino,cz, ale také na sociálních sítích.
Maminky mají zkušenost s reklamní komunikací a
produkty umí nabídnout šetrně, s osobním přístupem.
Výsledek:
Redakční článek, ve kterém představíme nabízené
produkty čtenářkám eMimino.cz.
Vaše produkty založíme do sekce Recenze, kde
hodnocení doplníme o kvalitní fotky.
Všechny maminy zviditelnění značku jak na webu
eMimino.cz, tak na sociálních sítích (FB, Instagram).

CENA: 85 000 KČ

www.emimino.cz/zkusenosti/fatra/nafukovaci-hrazdicka-pro-miminka/

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY
Článek bude po dobu týdne umístěn na HP webu. Uživatelky
se hlásí do slosování o hodnotnější ceny.
Soutěž je publikována po dobu 1 týdne na HP webu.
Článek zůstává v archivu a je jednoduše dohledatelný
z vyhledávačů (Google, Seznam).
Možnost vložení odkazu, fotografie, videa.
O co soutěžíme: Ideálně 3–5 výher.

CENA: 40 000 KČ

www.emimino.cz/souteze/konec-hlasitemu-vysavani-vyhrajte-tichy-vysavac-electrolux/

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PARTNER ČLÁNKOVÉHO SERIÁLU
Seriál článků, které jsou po dobu týdne umístěné na HP webu a
trvale zůstanou v našem archivu. Články jsou propojeny
stejným heslem a jsou lehce dohledatelné pro uživatele.
Lze vydat jako:
Redakční články – nejsou označeny ‚komerční sdělení' a
celý text na schválené téma připraví redakce, uvedeno
pouze ‚vytvořeno ve spolupráci'.
PR články – podklady dodává klient.
Rozhovor – otázky zajistí redakce.
.

35 000 KČ / PR ČLÁNEK
40 000 KČ / REDAKČNÍ ČLÁNEK

www.emimino.cz/clanky/rubriky/clankovy-serial/

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

MODEROVANÁ DISKUSE
Pustíme moderovanou diskusi, kde bude moci odborník
odpovídat na uživatelské dotazy.
Co získáte:
Přístup do nejčtenější části webu.
Osobní kontakt s uživatelkami, které mají o dané téma zájem.
Diskusní vlákno, které bude trvale dohledatelné z vyhledávačů
(Google, Seznam).

CENA: 50 000 KČ

www.emimino.cz/diskuse/zivy-chat-s-pediatrem-jsoudoplnky-stravy-pro-deti-k-necemu-330438

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PORADNA NA VYBRANÉ TÉMA
Založení dlouhodobé poradny s možností dotazů v
průběhu celého roku (alespoň 3 měsíce).
Klient pouze domluví odborníka, který bude odpovídat
na dotazy.
Možnost nastavení limitu dotazů na den nebo měsíc –
odborník nebude zahlcen.
Možnost umístit poradnu výše ve výjezdu poraden,
topování na HP.

CENA 10 000 KČ / MĚSÍC

www.emimino.cz/poradny/

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREZENTACE VYBRANÝCH
PRODUKTŮ V SEKCI RECENZE
Uživatelky jsou zvyklé recenzovat na našem webu věci, které
běžně využívají. Pomocí feedu zobrazíme vaše produkty.
Recenze – silný vliv na konečný výběr zákazníka.
Rozvedení popisů jednotlivých produktů.
Propojení na základě XML feedu.

CENA: 5 000 KČ / MĚSÍC

www.emimino.cz/zkusenosti

PODPORA VYBRANÝCH FORMÁTŮ

PODPORA VYBRANÝCH FORMÁTŮ

PODPORA VYBRANÝCH FORMÁTŮ

NEWSLETTER

INSTAGRAM
FACEBOOK

28 000 uživatelů

3 616 uživatelů

22 000 uživatelů

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

TĚŠÍME SE NA
SPOLUPRÁCI
Kontaktujte nás na e-mailech
Lucie.Kralova@idnes.cz
Zuzana.Vackova@idnes.cz
Hana.Koutna@idnes.cz

