
Bemutatkozunk

A Drive Me Baby (www.drivemebaby.hu) Magyarország elsô nôi autós és trend ma-
gazinja. A 2019 áprilisától mûködô online magazin fókuszában az autókkal kapcsolatos 
témák állnak, amelyek mellett a legújabb divat- és szépségápolási trendekkel, technikai 
újdonságokkal és utazással kapcsolatos témákkal is foglalkozunk – ez utóbbi anyagok 
gyakran autós szemlélettel készülnek.

Olyan megközelítéssel állunk az autós tematikához, amivel eddig nem nagyon lehetett 
itthon találkozni. Színes, könnyed és laza stílusú anyagaink azt bizonyítják, hogy lehet 
az autókról másképp is beszélni. Nôként teljesen más, egyedi szempontjaink vannak 
az autóválasztásnál, ám hozzánk, nôi autósokhoz eddig egyetlen orgánum sem szólt, 
ezért a www.drivemebaby.hu igazi hiánypótló médium a hazai magazinpiacon. 
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a DmB közösség

A Drive Me Baby több mint egy honlap. Nôi autósközösséget építünk, melynek legfon-
tosabb eszközei a social felületeink. instagram és Facebook oldalunkon, illetve YouTube 
csatornánkon aktív követôbázist szeretnénk építeni, ahol rendezvényekre, nyeremény-
játékokra, autótesztelésekre invitálhatjuk a vezetés iránt érdeklôdôket. igyekszünk 
az egész családra gondolni, hiszen a vezetés élménye mindenkinek érdekes. 

olvasói profil
 

• Aktív életmódot folytat
• Autót vezet
• Saját autója van, vagy épp

vásárolni készül
• érdekli a divat, technika, 

utazás
• AB státuszú
• 24-58 év közötti
• Családosak és egyedülállók is
• Nôi olvasók mellett férfiak is

lehetôség a méDiapiacon

A drivemebaby.hu komoly piaci rést pótol: kifejezetten a nôi autósokhoz szól és olyan 
réteget szólít meg, akik aktív életmódot folytatnak, autót vezetnek és tudatosan vá-
lasztanak. Hozzájuk eddig nem értek el az autómárkák üzenetei, hiszen a piacon levô 
autós kiadványok és portálok a férfiak érdeklôdési körének megfelelôen mutatják 
be autókat.

Mi most olyan lehetôséget kínálunk, ami egyedülálló: a Drive Me Baby tematikáján és 
hangvételén keresztül az autók közelebb kerülnek a nôk világához, és a nôk is közelebb 
kerülnek az autók világához!

férfi autós magazinok nôi életmóD magazinok

?
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rovatok

autók
• érdekességek, hírek az autók 

világából.
• Nôi vezetôk személyes autós 

történetei, autós sztárhírek.
• Beszámolók hazai és külföldi  

autó kiállításokról, amelyeket mi  
is látogattunk.

• Autótesztek – ahogy mi látjuk  
az autókat.

stYle&trenD
• Hírek a szépségápolás, divat,  

trend világából; autórajongó divat-
tervezôk/modellek; divatanyagok 
készítése.

• Újdonságok a gasztronómia  
világából, új hazai éttermek/bárok 
bemutatása.

• Technológiai újdonságok az autó- 
ipar, telekommunikáció, internet/
közösségi média területérôl.

utazÁs
• Hazai és külföldi utazási tippek  

– elsôsorban saját élmények  
alapján.

• Különleges szálláshelyek  
bemutatása, ajánlása.

• Programajánló.

megjelenési lehetôségek

• Banner (fôoldal, aloldalak, kategóriák, cikkek)
• PR cikk
• Szerkesztôségi anyag (cikk, videó)
• Rovatszponzoráció
• Saját aloldal
• Esemény szervezése (próbavezetés, fotózás, családi program)
• Nyereményjáték
• Egyéb

kapcsolat

Kiadó: medion kiadó kft.
Székhely: 1016 Budapest, Nyárs utca 5.
Adószám: 14461594-2-41
info@drivemebaby.hu

Fôszerkesztô: szebeni katalin
katalin.szebeni@drivemebaby.hu
+36 30/452-4155 

lapigazgató: Bauer zsuzsa
zsuzsa.bauer@drivemebaby.hu
+36 70/315-7576

közösségi méDia

Facebook, instagram, YouTube

szakmai garancia

Több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a média területén, életmódmagazinok élén 
fôszerkesztôi pozíciót töltünk/töltöttünk be, sôt, a lapalapítás és brandépítés terén is 
van tapasztaltunk, a HelloBaby! magazin indítása szintén kiadónk nevéhez fûzôdik. 
A szakmában széleskörû kapcsolatrendszert építettünk ki, így anyagainkhoz mindig 
könnyen megtaláljuk a legfrissebb információkat és a megfelelô szakértôket.
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