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За нас
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Блогът

Мама Нинджа 
започна като блога на 

Мария, съпруга, 
работеща майка на 

четирима сина и 
домашен любимец на 

две кучета и една 
котка.

mamaninja.bg

Само една година след началото 
читателският интерес нарасна толкова 

много, че се наложи да се развием 
пропорционално и надхвърлихме 

рамките на блог.  
Днес Мама Нинджа е сайт за 

родители и семейства, все така личен и 
откровен, със смислени авторски 
статии на всякакви теми, засягащи 

семейството и родителството. 

www.piero97.com



“Цяло село е нужно, за да се отгледа едно дете.”

Това е нашето мото, то казва всичко за 
нашата идея. Ние, родителите, сме 

отговорни не само за собствените си 
деца. Всеки от нас поотделно и 

обществото като цяло има дълг към 
поколението, което отглежда.

                                                                        2019  www.piero97.com



Здравето на нашите деца и семейното 
здраве

Публикуваме статии за бременността, раждането, 
кърменето, грижите за здравето, интервюта и 

авторски текстове на водещи лекари. 
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Възпитание 

Подкрепяме либералното 
възпитание, отглеждане на 

щастливи деца, 
социализирането и подкрепата 

за деца с проблеми в 
развитието и СОП,
 деца с увреждания.

Образование

Работим за информиране 
на обществото за 

новостите в 
образованието, 

проблемите и идеите за 
решаването им.

.
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Семейните отношения
Коментираме модерното семейство, проблемите в него

 и стереотипите за ролите на жената и мъжа. 
Публикуваме авторски текстове на психолози, статии за 

любовта, секса, самотните родители, успешните бракове, както и 
забавни лични истории.
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Статии и интервюта на 
лекари и специалисти 

по най-различни 
актуални теми, 

свързани с 
майчинството и децата. 

Коментари и експертни 
съвети за обществени 

проблеми, пряко касаещи 
семейството и децата

Интервюта с интересни
и мотивиращи личности

Нашите гости

www.piero97.com



                                                                        2019  

Други теми, които разглеждаме:

Мода и красота
Дом и уют

Кулинарни съвети
Хоби и развлечения
Домашни любимци 

Забавни истории 
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Нашите читатели ни имат огромно доверие.
 Затова подхождаме към рекламата избирателно. 

Лоялността им ни задължава
и това е политиката ни от самото начало.
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Google Analytics май-
юни 2019

Google Analytics  
май-юни 2019

Възраст

Пол
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Google Analytics май-
юни 2019

Google Analytics май-
юни 2019

Държави

Градове
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