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ИДЕЯТА
Платформата Ох на мама, ще е разработена
съвместно с лекари, специалисти и цели
екипи от избрани болници, които ще бъдат
наши партньори
Целта е да организираме на едно място
качествено и достоверно съдържание,
предоставено от специалисти и лекарски
екипи, което да помогне на бъдещи и
настоящи родители в отглеждане на
децата
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ЦЕЛЕВА ГРУПА
Бъдещи и настоящи майки

20-40

ПРОФИЛ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВТОРИЧНА ТАРГЕТ ГРУПА
Родители

24-45
ПРОФИЛ
Бъдещи и настоящи майки, между 20-40
години, съвременните жени, търсещи
медицински проверени и достоверни факти за
развитието, здравето и отглеждането на детето
си

За тях не е достатъчно една платформа да им дава
информация – а платформата да бъде достоверен
източник за здравето на жената и нейното дете.
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Искам да забременея
Всичко започва с тази мисъл, а ние ще помогнем на
бъдещите майки да си отговорят на всички въпроси,
тревоги и вълнения по пътя към зачеването

Бременност и раждане

СЪДЪРЖАНИЕ
Сайтът е разделен на
категории, описващи
отделните етапи

Подготовка за майчинството, развитие на плода по
седмици през всичките 9 месеца, симптомите, които
засягат бременната жена и плода. Подготовка за
раждането и различните начини да родиш

Новородено и Бебе
Проследяване на развитието на бебето през първите му
4 седмици като новородено, както и през първите му 12 месеца
на този свят, хранене, сън, развитие и активности през деня

Дете 1-2
Развитие, хранене, сън, активности през деня и хакове за
по-лесен и забавен живот с твоето малко чудо

Дете 3+
Развитие, хранене, активности през деня и хакове за полесен и забавен живот с твоето пораснало дете
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ТВОЕТО БЕБЕ Е С
РАЗМЕРИТЕ НА
ЛИМОН!

14 седмица
Лимон

9см

43гр

Проследяваме седмица по седмица
развитието на плода от момента на
зачеването до момента, в който бебето е с размерите
на диня и е готово да се появи на бял свят. Симптоми на
бременната, как се променя тялото ѝ, размери на
плода, нужните медицински прегледи - всичко е тук
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БЕБЕТО ТИ Е НА
1 МЕСЕЦ!
Как може такова малко нещо да
вдигне толкова голям шум?
Проследяваме детайлно месец по
месец развитието на бебето от
неговото раждане до първата му
годинка - как спи, как се храни, как
се развива и как общува
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ВХОД
Получавай персонализирани
препоръки и съвети!

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

ПЕРСОНАЛНО
ПРЕЖИВЯВАНЕ
Защото всяка майка е уникална
и се вълнува от различни теми

При регистрация всяка дама може да отбележи на какъв етап
от живота си е - иска да забременее, вече е бременна, има
дете или пък има дете и е бременна отново, както и да
попълни още лична информация

ПОЛУЧИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
С опцията за регистрация потребителите имат възможност да
направят сайта още по-личен и по-полезен за тях.
Благодарение на регистрацията те ще получават
персонализирани препоръки и съвети.

Така сайтът изминава заедно с потребителя
приключението да бъдеш родител!
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КАЛКУЛАТОР ТЕРМИН

КАК ДА
ПОМОГНЕМ?

Този калкулатор ще информира за важните дати
свързани с бременността на всяка жена – найплодовит период, както и дата на термин при
зачеване по време на този период

ТЕГЛО ПРИ БРЕМЕННОСТ
Нашия калкулатор за наддаване на тегло при
бременност показва средното увеличение на
теглото, очаквано по време на бременност според
мерките на всяка отделна дама
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МОМЧЕ ИЛИ МОМИЧЕ?

КАК ДА
ПОМОГНЕМ?

Чудите се дали ще имате момче или момиче?
Китайската таблица за определяне на пола вашето
бебе се основава на древна китайска карта и
китайския лунен календар, използвайки вашата
възраст и кога сте забременели. Може да няма
научно доказателство, че китайският предсказател
работи, но пък е забавно, а и доста мами споделят,
че таблицата познава!

ИМЕННИК
Ако името за бебето не е измислено, този именник
ще даде на бъдещите родители стотици
предложения, подредени по азбучен ред

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР
Потвърден от Министерство на здравеопазването,
този календар е нужен на всеки родител
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ЕКСПЕРТИТЕ НИ
Сайтът ще има и привилегията да работи
тясно с екип от експерти и медицински
лица, които ще предоставят полезна и
достоверна информация на всички
бъдещи и настоящи родители.

www.piero97.com

ОФЕРТИ
Покупките за бебето и по-големите деца
са неизменна част от ежедневието на
един родител. Специалният раздел с
предложения и продукти на отбрани
марки ще помогне на родителите да се
ориентират по-бързо и лесно в океана от
детски стоки и да направят своя
информиран избор.
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