
BEMUTATKOZÓ



Bemutatkozás
Az Intima.hu-t menstruációs, terhességi naptárral indítottuk el 
2009-ben, mára azonban egy hiánypótló tematikus weboldallá 
nőtte ki magát, amelyet a nők a különböző nőgyógyászati 
problémájukkal kapcsolatban keresnek fel.
Az elmúlt 6 évben folyamatos fejlesztéseknek és marketing 
tevékenységnek köszönhetően, mára több, mint 18 500 egyedi 

regisztrálttal és havi 80 ezres látogatottsággal rendelkezünk, 
amely biztos alapja a támogatókkal való együttm ködésnek.
Az Intima.hu jelenleg Magyarország elsőszámú tematikus 
nőgyógyászati portálja.



Szakmai együttm ködő partnereink
Számos orvos szakértő segítette eddig is munkánkat, akiknek köszönettel tartozunk: 
(a teljeség igénye nélkül)

 Dr. Murányi Zoltán szülész-nőgyógyász, az ÁEK Meddőségi Centrum részlegvezető 
főorvosa

 Dr. Fülöp István nőgyógyász, meddőségi szakorvos, minimál-invazív endoszkópos 
sebész;

 Dr. Vereczkey Attila szülész-nőgyógyász szakorvos, a VERSYS CLINICS Humán 
Reprodukciós Intézet Részlegvezető Főorvosa

 Dr. Petróczi István szülész-nőgyógyász, menopauza szakorvos
 Dr. Végh György szülész nőgyógyász, menopauza szakorvos, onkológus

Stratégiai együttműködéseink, melyekre büszkék vagyunk:

 Chapter4 Communication

 Socialize Kft.

 Imix Hungary Kft.

 OTSZ Online, Medical Online

 Betegvagyok.hu



Partnereink, akikre büszkék vagyunk



Látogatói célcsoport

Különböző korosztályú nők, akik

 ég vagy ár e  szeret é ek 
gyer eket, ezért fo tos 
szá ukra a foga zásgátlás, 
védekezés

 gyer eket szeret é ek
 eddőséggel küzdő ők, párok
 vára dós kis a ák
 őgyógyászati etegséggel 

küzdők
 változó kor a lépő ők



Látogatók
2013. november – 2014. november

Látogatás: 66 – 88 ezer / hó

Oldalletöltés: 100-130 ezer / hó

2014. novemberi adatok

 Látogatás: 88 598

 Oldalmegtekintés: 132 457

 Regisztráltak száma: 18 100

Regisztráltak megoszlása
 0-19 évesek: 6,9%

 20-29 évesek: 25,5%

 30-39 évesek: 27,4%

 40-49 évesek: 7,6%

 50+ évesek: 4,5%

 NA: 28,1%



Tematikus rovatok, cikkek
• Menstruáció, fogamzásgátlás
• Nőgyógyászati betegségek

Nőgyógyászati  naptárak
• Menstruáció, ovulációs hónapról hónapra
• Terhesség hétről hétre

Orvos válaszol
• Nőgyógyászati betegségek
• Tinédzsergondok

Intim szótár – orvosi kifejezések érhetően

Webáruház – nőgyógyászati termékek, 
dermokozmetikumok

Az Intima.hu felépítése

• Meddőség
• Terhesség
• Változó kor

• Meddőség
• Terhesség
• Változó kor

• Ráksz rés évről évre



Nőgyógyászati naptár
Menstruációs és ovulációs naptárunk segítségével 
hónapról hónapra, terhességi naptárunk segítségével 
hétről hétre követheti nőgyógyászati eseményeit. 

A rendszer értesítést küld beállításainak megfelelően 
minden eseményről:
 menstruációról, 
 ovulációról, 
 PMS-ről
 ráksz résről, 
 kötelező terhességi vizsgálatokról. 

Mára több, mint 18 500 egyedi regisztrált használja 
naptárrendszerünket menstruáció vagy várandósság 
nyomon követésére. 



Orvos válaszol rovatunkban egy-egy téma 
szakértője válaszol a feltett kérdésekre.

 tini-gondok – gyermeknőgyógyász 
 nőkről nőknek – általános nőgyógyász
 meddőség – meddőségi specialista
 baba-mama – szülész-nőgyógyász
 változó kor – menopauza szakorvos

 onkológia – onkológus nőgyógyász

Az orvosi rovatban egy szakorvos és egy 
magánpraxis/magánkórház kereső is m ködik.  

 nőgyógyász – szakorvos kereső
 kórház és magánrendelői adatbázis
 Ügyeletes patikakereső

Orvos válaszol



Intim szótár – orvosi kifejezések 
érthetően

Támogatott tartalom: „Bakteriális vaginózis”



Partnereinknek

Egyedülálló kommunikációs felületet biztosítunk partnereink számára, hiszen az 

oldalunkon jelenlevő látogatók 100%-a potenciális vásárló, érdeklődő 
partnereink számára: menstruáló lányok és nők, meddőséggel küzdő párok, 
várandós kismamák, nőgyógyászati problémával küzdő nők, stb. 

Jellemzők:

 Új vevőkört ér el az oldalunkon keresztül.

 Bizalom: látogatóink már bizalommal vannak oldalunk iránt – olvassák 
cikkeinket, regisztrálnak szolgáltatásainkra, kérdeznek szakorvosainktól;

 Ár-érték arány: a célcsoport elérésével csökkenti a meddő szórást, ezáltal 
üzenete azokhoz ér el, akiket valóban érdekel az Ön terméke, szolgáltatása;

 Folyamatos interakciót biztosítunk látogatóink részére a havonta küldött 
értesítőkkel, ezért oldalunk folyamatos elérést biztosít

 Az Intima.hu felületeit ajánljuk a női célcsoport által használt termékek vagy 
szolgáltatások promótálására: új termék, szolgáltatás bevezetése, 
márkaismertség kialakítása; ahol kiemelten magas a célcsoport-affinitás!



EGYÜTTM KÖDÉSI 
JAVASLAT



Megjelenési lehetőségek
 PR cikk

 eDM tá ogatás: e struá iós eDM, ovulá iós eDM, PMS eDM, rákszűrés 
eDM, terhességi eDM

 Hírlevél: havi hírlevelü k e  képes vagy szöveges egjele és

 Ba er: klasszikus IAB sta dard a er éretű egjele ések

 Átszí ezések

 Játékok tá ogatása

 Orvosi adat ázis a  egjele és

 Magá re delői adat ázis a  egjele és

 Intima szótár tá ogatása

 We áruház szorti e t e kerülés



Bízu k e e, hogy e utatkozó k eg yerte tetszésüket. 
Együtt űködéssel, ko krét ajá lattal kap solat a  kérjük vegyék fel 

velü k a kap solatot.

Németh Péter
sales tanácsadó
+36 20 211 5991

Matics Kata

ügyvezető
+36 70 431 8692


