
списание за приключението да бъдеш майка 

Месечно списание за бременната жена и скоро родила майка.
Издание с характерен подход към родителството. 

Мисията на Майчинство е да бъде в помощ на жените в един от най-

прекрасните, но и най-трудните етапи от живота им. Верен приятел по пътя 

към родителството. 

Концепцията на списанието е да дава различни гледни точки. Проверени и описани 

достъпно. Синтезиран пътеводител в морето от противоречива информация. 

Така всяка една майка може да вземе своето информирано решение. 

Майчинство е списание насочено към съвременния родител, който умело 

трябва да „жонглира“ между практичното и модерното. Да бъде едновременно 

верен на традицията и в крак с новото. За да може да взема решения, с каквито 

е изпълнена всяка минута от ежедневието на родителя. 

Интересите на нашия читател са разнопосочни и задълбочени:

Здраве, Хранене, Иновации,

Съвременни подходи в родителството,

Развитие, Полезни помощни средства, Грижа за дома,

Мода  и много други

Майчинство предлага точната информация, в точното време.
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ПРОФИЛ НА АУДИТОРИЯТА

Бременни жени 23 %
Скоро родили майки и 
родители на деца до 1 година 41%
Родители на деца от 1 до 3 години 31 %
Родители на деца над 3 години 5 %
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Работещи  22 %
По майчинство 78 %

висше  88 %
средно 12 %

от 18 до 25 години 12 %
от 25 до 35 години 80 %
над 35 години 8 %

семейни, живеещи на семейни начала 
Висок  и среден стандарт

Луксозно, платено списание

Периодичност : всеки месец
Формат – обр.: 165/235 мм

Обем: 96 страници
Хартия тяло: 90 гр. гланц

Хартия корица: 200 гр.гланц + UV лак
Тираж: 10 000 бр.

Корична цена: 1,50 лв

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

РЕП, бензинистанции, магазини и др.
по Програмата „Първите 365 дни“ 

- подарък за ОПЛтата с детска консултация и педиатрите 
- подарък за родилките в избрани родилни домове от страната
- подарък за бременните дами посетили нашето Училище за бъдещи 

родители „Чакам бебе“ 
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Новини и любопитни факти 
Новости, свързани с бебето и майката – откриване на бебешки магазини, нови стоки и продукти 
за бременната, майката и бебето. Любопитни факти от света на научните изследвания, нови 
техники, продукти и методи, които могат да облекчат натовареното ежедневие на родителя.

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ 
Рубриката, посветена на бременните жени и майките. Включва важна и полезна информация за 
бременната жена и начина й на живот – здраве, хранене, козметика, забавление. Полезни съвети 
за физическото и психическото здраве на бременната, както и за подготовката за раждането 
и идването на бебето. За майките тематиката е отново разнообразна и съобразена с тяхното 
ежедневие – не само за мама, която си е у дома по майчинство, но и за работещата майка, 
която се опитва да съчетава умело професионалната реализация с новото поприще. Търсеща 
актуална и систематизирана информация за себе си и семейството си. 

МАЙЧИНСТВО

Училище за родители 
 Материали, свързани с развитието на бебето по възраст.
Здраве 
 Актуални и полезни материали, свързани със здравето на бебето, подготвени от      
 квалифицирани специалисти. 
Първи грижи за новороденото 
 Кърмене, обличане, къпане и всичко, свързано с хигиената и здравето на малкото бебче.
Грижи и възпитание 
 Полезна информация за възпитанието и отглеждането на децата. Концепции и теории  
 на специалисти в областта на детското развитие и педагогика. 
Хранене 
 Подробен и поетапен преглед за една от най-съществените нужди – храненето. Кърмене, 
 помощни средства и аксесоари за кърменето; Захранване на бебето – концепции   
 и варианти; Здравословно възпитание и правилни навици; Качество на храните;  Рецепти  
 за цялото семейство. 
Полезни съвети  
 Основните въпроси, които вълнуват бременните и майките, поднесени в кратка и   
 подредена форма. Необходимите правила и някои тайни хитрини за справяне с най-често  
 срещаните проблеми, с които се сблъсква майката при отглеждането на бебето. 
И това ще мине 
 Страници, посветени на трудностите в родителството. Работещи решения за    
 заплетените казуси, след които научаваме много. 
От опит 
 Рубрика, посветена на споделените опит и съвети. От майка за майка. С желание да   
 помогнеш и да предадеш това, което си научил и смяташ за ценно.

БЛЯСЪК
Мода 
Бебе на броя
Моята бременност
Професия мама

ВКЪЩИ
Раздел за дома и семейството – основен приоритет на майката. Полезни съвети и практични 
препоръки за: грижата за дома; семейния уют; пътуването и почивката; забавленията и времето,   
което всички са ЗАЕДНО. 

www.piero97.com




