кратка презентация
Списание „Кенгуру” се издава от 5 години.
Наръчникът за съвременни родители помага
на младите майки и татковци в България да
отгледат щастливи деца в среда, изпълнена с
хармония. Списанието предлага полезна информация и множество идеи за безпроблемна
бременност, незабравимо раждане и естествено възпитание на децата. „Кенгуру” се отличава
със своето съвършенство, подкрепено от компетентното мнение на широк спектър от специалисти в областта на медицината.

Луксозно месечно
издание
Обем - 128 стр.
Формат - 215х280мм

Хартия
тяло - 100 г мат
корица - 200 г гланц + UV лак
Тираж - 7000 бр.
Корична цена - 4.00 лв.

Средна възраст
на читателите

В „От 0 до 3 години” са обособени два подраздела –
„Lifestyle” и „Здраве”. Първият предлага класически
и алтернативни решения на всички проблеми, които
могат да се появят в живота на детето в първите години от живота му. Вторият обхваща и най-малките аспекти от здравословното състояние на децата,
мнения на специалисти в съответните области и
отговори на отправени към видни професионалисти
въпроси.
Специално внимание е отделено на възпитанието на
децата над 3-годишна възраст – тяхното развитие в
интелектуален и емоционален аспект, а също така и
особеностите на детската психология.

20%

до 25 г.
от 26 до 30 г.

52%

от 31 до 35 г.

Разделът „Мама” обхваща всички проблеми, които
възникват по време на бременността, раждането,
следродовия процес и здравето на жената и тяхното най-практично и лесно достижимо решение. За
бърза и лесна ориентация и за повече прецизност,
рубриките са групирани в три тематики – „Бременност”, „Раждане” и „Здраве”.

6%

22%

над 35 г.

Разпределение на тиража
на територията на България

2%

В София и градове, с население
над 100 хил. души

12%

В градове, с население от 10 до
100 хил. души

86%

В градове, с население под 10 хил.
души

Профил
на аудиторията

8%

Бъдещи родители и родители
с деца до 2 - годишна възраст
Родители с деца от 2 до 5 годишна възраст

43%

Родители с деца от 5 до 8 годишна възраст

Образование
на читателите

49%

14%

средно

80%

незавършено висше

6%

висше

В списание „Кенгуру” намират място и специални
раздели за цялото семейство. От особено значение
е семейното здраве и начините на хранене, подкрепени от обширни статии, посветени на разнообразни продукти, и елегантно поднесени рецепти
за домашно приготвяне на интересни ястия. Не се
забравя, че красотата заема важно място в живота
ни – както стремежът към съвършенство на човешкото тяло, така и хармонията в нашия дом. И тъй
като родителите са почитатели на българските и
чуждестранните дестинации, всеки месец списание
„Кенгуру” посвещава няколко страници на туризма
и свободното време.
Най-новият раздел в списание „Кенгуру” е изцяло
предоставен на мъжа – българският татко и неговата гледна точка за нещата от живота на младото
семейство.

Процент на читатели,
които са използвали
рекламна информация,
публикувана в списание “Кенгуру”

НЕ
8%

ДА
92%

