MEDIAKIT 2020

Sme najväčšia komunita aktívnych žien na
Slovensku a zároveň prvý nezávislý online
magazín (nielen) pre podnikateľky s denne
čerstvým obsahom.

•

100 000 +

•

10 000 +

unikátnych návštev mesačne

žien na našich eventoch

• aktívna komunita
•

3 portály

www.akcnezeny.sk

www.svetzeny.sk

www.akcnemamy.sk

ČO ROBÍME
• Už tretí rok publikujeme obsah s pridanou
hodnotou a bez bulváru
• Aktívne rozvíjame komunitu akčných žien
• Organizujeme pravidelné eventy s pozitívnym
prínosom pre spoločnosť
• Motivujeme k vzdelávaniu, vzájomnej
podpore a pomoci ostatným

“PRINÁŠAME efektívne riešenia pre vaše
firmy. Nebránime sa otvorenej diskusii, aby
sme našli cestu k spoločnému cieľu. Tvoríme
kreatívne kampane na mieru s dôrazom na
natívny obsah a interakciu.”
Zakladateľka portálu, Martina Novotná

ČO MÔŽETE AKO FIRMA A ZNAČKA
SPOLUPRÁCOU S NAMI ZÍSKAŤ?
• Zvýšime povedomie medzi ženami o vašej
značke natívnou formou
• Priblížime vás čitateľom cez vašich
zamestnancov alebo ambasádorov
• Spojíme aktívne podnikavé ženy s vašou
značkou vrátane “influencing-u”

“Poďte s nami otestovať váš produkt alebo
službu a získajte tak množstvo recenzií,
relevantný prieskum trhu a virálny
marketing zároveň.”
Obchodníčka, Kristína Ujváryová

„Teší ma každé stretnutie akčných žien, ktoré
sa nám podarí uskutočniť. Vzájomne si
odovzdávame nielen množstvo informácií, ale
aj dobrú náladu, delíme sa o zážitky aj rôzne
životné príbehy. Atmosféra je vďaka skvelým
hosťom vždy perfektná a najviac hrdá som
na nové úprimné priateľstvá a rozbiehajúce
sa partnerstvá, ktoré vďaka našim akciám
vznikajú.“
Moderátorka a redaktorka, Martina Beňová

“Popri mojich štyroch deťoch milujem ženské
rozhovory, v ktorých sa dokážeme vzájomne
inšpirovať. Teší ma od začiatku spoluvytvárať
magazín, ktorý je otvorený, priateľský
a skutočne podporný pre všetky ženy.
Stretávať sa na našich akciách s čitateľkami
a zdieľať spoločné nadšenie s autorkami je na
nezaplatenie.”
Redaktorka, Alexandra Vrábelová

PREČO AKČNÉ ŽENY?
• Naše publikum sa nezaujíma o bulvár.
Nájdete ho na sieti Linkedln, kde sme
aktívne tiež.
• Prinášame databázu Akčných žien,
poukazujeme na talenty, dobročinnosť
aj odvážne počiny.
• S našimi partnermi pripravujeme
množstvo netradičných formátov od
testovania cez prieskumy trhu až po
interaktívne kampane, do ktorých
zapájame celú komunitu žien. Partnerov
pravidelne zapájame aj do offline aktivít
na našich eventoch, ktoré organizujeme
v rôznych formách po celom Slovensku.

MEDIA PACK
(prehľad inzercie)

ONLINE
Značkový obsah pod naším
kreatívnym vedením umožňuje
inzerentom vytvárať na mieru šité
kampane a projekty na vysokej úrovni.
K dispozícii máme portály so silnou
základňou “Akčných žien” & “Akčných
mám”, ktoré rozbiehajú vlastný biznis
alebo dlhodobo podnikajú, sú to aj
manažérky vo veľkých firmách, ktoré
sú úspešné v oblasti, v ktorej pôsobia.

OFFLINE
Dlhodobé skúsenosti s organizovaním
celého spektra eventov vám dáva
príležitosť odkomunikovať vašu značku
priamo na akcii pred živým publikom.
Komunikácia pred, počas a po evente
je prispôsobená na mieru partnerovi.

Akčné formáty

Natívna reklama

Každý z formátov je šitý na
mieru v spolupráci s našimi
partnermi a redakčným
vedením ku spokojnosti
každého klienta.

Tieto kapane komunikujú
čitateľovi odkaz nenútenou
formou. Video, podcast,
sponzoring a product
placement sú šité na mieru
v spolupráci s redakčným
vedením.

Sociálne kampane
Social media balíčky určené
výhradne pre sociálne siete
umožňujú značkám prístup k
neustálemu rastu sociálnych
médií Akčných žien. Kampaň
je vždy špecifická pre danú
sociálnu platformu.

Špeciálne formáty
Prinášame vám možnosť
odkomunikovať odkaz
čitateľom aj v rámci
špeciálnych formátov.
Realizujú sa po dohode
s klientom v spolupráci
s redakciou.

Bannery
Pre interaktívnejší digitálny
zážitok vytvoríme priestor
pre dispaly formáty na
mieru vytvorený podľa
požiadavky klienta.

Dosah na sociálnych médiách

Facebook

Instagram

Youtube

LinkedIn

Pinterest

150 000

6 000

1 000

1 000

60 000

Kontaktujte nás:
email: obchod@akcnezeny.sk
telefón: +421 918 433 476

