we love connecting
mothers with brands
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w e l o v e c o n n e c t i n g
m o t h e r s w i t h b r a n d s

BUN GASIT

Buna! Noi suntem Parenting ADS. O
echipa tanara si unica pe piata de digital
din Romania. Tanara pentru ca abia anul
acesta ne pregatim pentru clasa 1, unica
pentru ca am fost primii care au indraznit
sa gandeasca un business de advertising
dedicat nisei de parenting digital din
Romania.

W W W . P A R E N T I N G A D S . R O
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c o n n e c t i n g m o t h e r s
w i t h b r a n d s

DESPRE PARENTING ADS
Parenting ADS, singurul HUB de digital media nisat pe piata de parenting, inseamna conectarea eficienta a brandurilor
cu mamele prin intermediul celor mai influenti si pasionati jurnalisti si bloggeri de parenting din Romania.

La Parenting ADS, ne-am specializat in conectarea
brandurilor cu cele mai relevante site-uri si blogguri de
parenting din Romania: jurnalisti si bloggeri carora le pasa
de obiectivele brandurilor clientilor nostri. Abordarea
noastra, de cele mai multe ori nativa, conduce nu numai la
campanii de succes, ci si la dezvoltarea unor relatii lungi
intre mame si branduri.
Jurnalistii si bloggerii din reteaua noastra si-au dezvoltat
in jurul lor comunitati care au incredere in ei, iar
experienta ne-a demonstrat ca aceste relatii dintre
jurnalistii de parenting, bloggeri si cititori au o putere
incredibila in castigarea increderii si in generarea de buzz
in jurul brandurilor pe care le comunicam.

W W W . P A R E N T I N G A D S . R O
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COMPANY VIBE
"The magic formula that successful
businesses have discovered is to treat
customers like guests and employees like
people.“

W W W . P A R E N T I N G A D S . R O
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MADALINA
PUTINEANU
M A N A G I N G

D I R E C T O R

Sunt mai bine de 4 ani de cand sunt parte din echipa Parenting
Ads. Vin din print, unde am petrecut multi ani, iar trecerea la
online nu a fost tocmai usoara. Insa am facut acest leap of faith,
cu dorinta de a gasi o noua provocare si ocazia de a ma dezvolta
si mai mult. Si asa a fost. Provocarea vine si din nisa noua in care
am intrat: parentingul si tot ce implica el. Imi dau seama acum
ca poate fi totul legat de parenting, iar treaba noastra este sa
facem aceasta legatura intre branduri si parintii care au nevoie
de ele. Dupa acesti 4 ani, ma uit la ce am realizat si cat am
crescut ca echipa si ma bucur ca fac parte din ea.

W W W . P A R E N T I N G A D S . R O
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UMBRELA PARENTING ADS

SITE-URI DE PARENTING

10

Parenting ADS are in portofoliu site-uri importante de parenting dedicate
parintilor din Romania, avand un portofoliu de 10 site-uri nisate pe zona de
parenting, parte dintre ele cu focus pe femeile insarcinate si proaspetele
mamici, parte dintre ele pe zona educationala si going out, cu adresabilitate
parintilor cu copii mai mari de 3 ani

BLOGURI DE PARENTING

35

Blogurile sunt o forma nativa de promovare, ce vine si potenteaza prin
originalitate platforma de site-uri de parenting traditionale din portofoliul
nostru. Portofoliul de bloggeri Parenting ADS este format din peste 35 dintre
cei mai relevanti trendsetteri si endorseri din aceasta categorie.

W W W . P A R E N T I N G A D S . R O
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+15,000,000
+ 4 0

d e

s i t e u r i

s i

b l o g u r i

PARENTING ADS

IN CIFRE

afisari livrate in fiecare luna
de site-urile si blogurile din
portofoliu

+7,000,000
vizitatori unici cumulati
in fiecare luna

+2,000,000
fani facebook in
comunitatile websiteurilor si blogurilor

+350,000
abonati la newsletterele
website-urilor din portofoliu
W W W . P A R E N T I N G A D S . R O

Portofoliu websites
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websites

Qbebe.ro
Scopul Qbebe este sa depaseasca linia aceea superficiala si
modesta a unui site care ofera informatii de parenting.
Scopul Qbebe este sa sondeze informatia si sa o modeleze la
perfectiune, prin intrebari adresate specialistilor – medici,
psihologi, formatori, oameni de stiinta, oameni ai legii, mame cu
experienta – astfel incat fiecare parinte sa fie sigur ca isi creste
copilul corect si sanatos si ca nu ii afecteaza dezvoltarea cu
informatii eronate.
2,800,000 Site Impressions
1,200,000 unique Users
200,000 Facebook Fans
72, 000 Subscribers
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c o n n e c t i n g m o t h e r s
w i t h b r a n d s

websites

Mamicamea.ro

Mamica.ro

Sfatulmamicilor.ro

Urbankid.ro

450,000 Site Impressions
200,000 unique Users
103,000 Facebook Fans

300,000 Site Impressions
120,000 unique Users
37,000 Facebook Fans

300,000 Site Impressions
100,000 unique Users
77,000 Facebook Fans
12, 000 Subscribers

50,000 Site Impressions
35,000 unique Users
25,000 Facebook Fans
2, 000 Subscribers

w e

l o v e

c o n n e c t i n g m o t h e r s
w i t h b r a n d s

websites

Gokid.ro

Kidsnews.ro

Anidescoala.ro

Portalinvatamant.ro

200,000 Site Impressions
170,000 unique Users
15,000 Facebook Fans
7,000 Subscribers

600,000 Site Impressions
200,000 unique Users
2,000 Facebook Fans

550,000 Site Impressions
110,000 unique Users
35,000 Facebook Fans

750,000 Site Impressions
400,000 unique Users
140,000 Facebook Fans
7,000 Subscribers

Portofoliu bloggers

PREZENTARE 2020

OTILIA
MANTELERS

B L O G G E R I
D E
P O R T O F O L I U L

Nominalizare in TOP 20 cele mai influente
bloguri de parenting din Romania, conform
revistei BIZ & Zelist Monitor.

otiliamantelers.ro
Blogger. Expert in Parenting. Parenting by Connection Instructor.
Trainer de Playful Parenting. Specialist in joaca terapeutica cu copiii

Otilia si-a lansat blogul despre Joc si emotii in 2012, reusind sa
seteze un nou trend in randul blogurilor de parenting din
Romania: acela de a povesti despre trairile si emotiile personale
ale parintilor si ale copilului. Din 2016, blogul s-a relansat in format
de site, cuprinzand atat articole de specialitate, cat si calendarul
evenimentelor Otiliei din toata tara. In acest moment, blogul
Otiliei este unul din cele mai apreciate bloguri de parenting din
Romania.
Curator de conferinte internationale de parenting si de cuplu,
Otilia a contribuit la cresterea pietei si la formarea curentelor prin
aducerea in Romania a catorva speakeri internationali de
referinta - Michael Thompson, Dr. Dan Siegel, Harville Hendrix si
Helen Hunt, Esther Perel.

70,000
Blog Impressions

20,000
Facebook Fans

2,000
Insta Followers

MIRUNA
IOANI

B L O G G E R I

D E

P O R T O F O L I U L

Nominalizare in TOP 20 cele mai influente
bloguri de parenting din Romania, conform
revistei BIZ & Zelist Monitor.

siblondelegandesc.ro
Blogger de parenting. Medic stomatolog.
Viitor scriitor de carte

Miruna spune ca blogul a fost si ramane una dintre
cele mai autentice si frumoase carti de vizita ale ei.
Presupune multa munca si, desi unii ar crede ca-i
simplu, ca stai acasa si doar scrii, adevarul este ca
unele articole se scurg prin degete cate 4-5 odata,
altele se cer scrise zile intregi. Uneori, o prinde noaptea
la taste, alteori dimineata, la calculator.
De-a lungul timpului, in jurul blogului sau, s-a strans o
comunitate bogata. Dupa ce trage linie, Miruna crede
ca asta e cel mai mare avantaj in a avea un blog.
Oamenii pe care incepi sa ii atragi pe langa tine.

570,000

50,000

Blog Impressions

Facebook Fans

4,000
Insta Followers

DAN
CRUCERU

B L O G G E R I

D E

P O R T O F O L I U L

Nominalizare in TOP 20 cele mai influente
bloguri de parenting din Romania, conform
revistei BIZ & Zelist Monitor.

taticool.eu
Blogger. VIP. Tata dedicat.
Prezentator TV

Dan spune ca taticool.eu este despre ei, despre tati.
Taticool isi doreste sa sparga barierele matriarhatului!
Sunt multi si ei! Sunt multi tatici dedicati! Taticool este
o platforma cu ei si despre ei, barbatii care, in loc sa
stea la o bere cu baietii, se lasa costumati in printi sau
balauri.

Despre ei, barbatii care, in loc sa mearga in cluburi,
citesc povesti pana adoarme toata casa. Doamnele nu
sunt excluse din povestea Taticool. Citim impreuna,
ascultam sfaturile si, tot impreuna, crestem copii liberi
si puternici. Pentru ca cei mici au nevoie de implicarea
ambilor parinti.

91,000
Blog Impressions

43,000 20,000
Facebook Fans Insta Followers

30,000
Youtube Subs

ROBERT
DIACONEASA

B L O G G E R I

D E

P O R T O F O L I U L

Nominalizare in TOP 20 cele mai influente
bloguri de parenting din Romania, conform
revistei BIZ & Zelist Monitor.

daddycool.ro
Blogger de parenting. Jurnalist

A pornit blogul www.daddycool.ro din dragoste pentru fiica
sa, Ingrid, dar si din dorinta de a demonstra oamenilor ca un
tatic tanar poate fi un familist convins, in timp ce se poate
bucura de o cariera de succes! In primul rand, blogul
acopera mai multe segmente dintr-o singura lovitura.
Daddy Cool ocupa o nisa care nu a fost deloc exploatata în
Romania, si in niciun caz in aceasta combinatie. La o prima
vedere, poate parea doar un site de parenting, insa inca din
titlu iti poti da seama ca e vorba despre ceva mai cool de
atat. Adevarul e ca www.daddycool.ro este un site in care
poti explora atat lumea Parentingului, cat si partea de
Lifestyle, Fashion si chiar Travel. Robert are experienta in
comunicare si se poate lauda cu o cariera de 12 ani (deja) in
jurnalism. Da, ati calculat bine, lucreaza în presa scrisa inca
de la 16 ani. How cool is that?

70,000
Blog Impressions

13,000

13,000

Facebook Fans Insta Followers

2,000
Youtube Subs

CRISTINA
OTEL

P O R T O F O L I U L D E
B L O G G E R I

Nominalizare in TOP 20 cele mai influente
bloguri de parenting din Romania, conform
revistei BIZ & Zelist Monitor.

cristinaotel.ro
Blogger de parenting. Trainer. Freelancer coach

Cristina este o mama blogger si trainer. Are doi copii – un
baietel si o fetita - veseli si iubareti, care ii provoaca
imaginatia, ii testeaza limitele in fiecare zi si o ajuta sa
redescopere frumusetea lucrurilor marunte. Rolul de mama
e unul solicitant, dar plin de satisfactii. Prin ceea ce face, atat
in meseria de trainer, cat si prin blog, Cristina si-a propus sa
ii insoteasca pe oameni pe drumul lor spre fericire atat cat ii
vor permite. Treptat, sectiunea de parenting a blogului a
devenit cea mai accesata, iar timpul investit este acum cu
precadere in zona asta. Scriind despre parenting, Cristina
reuseste sa proceseze si apoi sa impartaseasca experiente,
sa se dezvolte, sa descopere si sa le ofere informatii utile
parintilor care ii urmaresc blogul.

80,000

54,000

24,000

Blog Impressions

Facebook Fans

Insta Followers

Lilian
Tverdohleb

B L O G G E R I

D E

P O R T O F O L I U L

fabricadetatici.ro
Blogger. Tata dedicat.

A fi tata este un privilegiu pentru tine! A fi un tata bun
este un privilegiu pentru copiii tai!
Cred ca familia este cel mai frumos lucru care i se
poate întâmpla unui om pe acest pamânt. Am doua
feti tecu ochi albastri ca la tati si frumosi ca ai mamei.
Miriam(4 anisori) este filosoafa casei, iar Anais este
strengarita casei cu zâmbetul mereu pe buze. Cea mai
importanta femeie din viata mea este mama copiilor
mei si cred cu tarie ca în spatele unui barbat puternic
este mereu o femeie si mai puternica.

60.000
Blog Impressions

47,000

2500

Facebook Fans Insta Followers

DANIEL
OSMANOVICI

P O R T O F O L I U L D E
B L O G G E R I

Nominalizare in TOP 20 cele mai influente
bloguri de parenting din Romania, conform
revistei BIZ & Zelist Monitor.

danielosmanovici.ro
Blogger. Tata. Sportiv amator. Detinator de record
mondial. Interesat de lucruri cool, mediu si oameni
misto, de mancare buna si fun.

A devenit tata pentru prima oara in 2011 si, ca orice
incepator, a avut nevoie de indrumare. De sfaturi nu a dus
lipsa, doar ca totul venea din punctul de vedere al mamei,
bunicii, doamnei doctor... altfel spus, un punct de vedere
care nu ii era tocmai confortabil. Tatii au nevoie de sfaturi
si de la alti tati, pentru ca sunt prea multe momentele in
care tatal este pus in fata unui lucru pentru care nu exista
indicatii. Astfel a luat nastere blogul sau. Daniel, tatal
micutei Tea, a devenit tata pentru a doua oara la finalul
anului 2015, abordand astfel teme de interes de la sarcina
si alaptare pana la informatii legate de alegerea cresei, a
gradinitei sau a scolii.

20,000
Blog Impressions

10,000
Facebook Fans

8,000
Insta Followers

GABRIELA
MAALOUF

P O R T O F O L I U L D E
B L O G G E R I

gabrielamaalouf.ro

Nominalizare in TOP 20 cele mai influente
bloguri de parenting din Romania, conform
revistei BIZ & Zelist Monitor.

Blogger. Primul practician NLP din Romania
specializat in programare neurolingvistica pentru
copii si parinti, in Marea Britanie.

Proiectul de suflet al Gabrielei ramane Atelierul de
Parenting “Ghidul Familiei Implinite”, in cadrul caruia ii
ajuta pe parinti sa aiba o comunicare cat mai frumoasa cu
copilul lor, considerand ca relatia parinte-copil este
importanta in cresterea si dezvoltarea acestuia.
Combinand diverse teorii specifice, a lansat in Romania
teoria Parentingului Personalizat, plecand de la practica si
ajungand la teorie. Participand la aceste ateliere, parintii isi
vor gasi singuri calea spre o relatie benefica si eficienta in
familie. In prezent, Gabriela Maalouf este primul practician
NLP din Romania specializat in Marea Britanie in
programare neurolingvistica pentru copii si parinti. Scrie
pe gabrielamaalouf.ro.

30,000
Blog Impressions

8,000
Facebook Fans

2,000
Insta Followers

ANDREEA
OLA

P O R T O F O L I U L D E
B L O G G E R I

Inbratelamami.ro
Psiholog clinician & consultant alăptare IBCLC L

Este în primul rând o mamă ce a trecut prin experiențe
memorabile în alăptare. A trecut prin experiența a
relactării, apoi a alăptării exclusive a unui copil cu fren
lingual restrictiv, a alăptării pe timp de sarcină, toate m-au
determinat să vrea să ajute mamele să ofere cel mai bun
start în viață pentru copiii lor
Pe inbratelamami.ro, militeaza ca mamele să aibă acces
gratuit la informații corecte despre alăptare, la sprijin
profesionist și acreditat în alăptare, la medii în care să se
respecte drepturile fundamentale ale diadei mamă – copil.

30,000
Blog Impressions

61,000
Facebook Fans

2,000
Insta Followers

FLAVIA
HIRISCAU

ALINA
SEREA

Blogger de parenting

Blogger de parenting

Noidoisibebe.ro a aparut dupa
6 luni de la nasterea Antoniei,
in noiembrie 2015, din dorinta
Flaviei de a crea un spatiu
online in care parintii, nu doar
mamele, sa se regaseasca, sa
gaseasca informatii si
inspiratie, sa stie ca nu sunt
singuri in aceasta calatorie, sa
schimbe idei. Blogul i-a hranit
pasiunea pentru scris si noul
rol, cel de mama, a ajutat-o sasi descopere noi pasiuni, pe
care le-a transpus pe blog.
Despre ce scrie? Pentru ca isi
doreste ca blogul sa aduca o
schimbare pozitiva in
comunitatea de parinti.

Alina Serea, inainte de orice
altceva, este mama Sophiei!
Cine o cunoaste, chiar si putin,
stie despre ea ca este o mama
mai panicoasa de felul ei. Cine
nu o cunoaste poate afla asta
cu mare usurinta din postarile
sale. In primul an de viata,
adica pana in octombrie 2016,
pagina de Facebook a blogului
fricidemamici,ro a ajuns la
peste 35.000 de prieteni (“Imi
place sa spun si sa cred asa”).
In timpul asta a scris sute de
postari si s-au strans cateva mii
de de comentarii.

noidoisibebe.ro
97,000 blog impressions
16,000 facebook fans
2,800 insta followers

fricidemamici.ro
42.000 blog impressions
38,000 facebook fans
700 insta followers

Nominalizare in TOP 20 cele mai
influente bloguri de parenting din
Romania, conform revistei BIZ &
Zelist Monitor.

LOREDANA
DINU

ANDREEA
IATAGAN

Blogger de parenting. Mama de Matei
din 4 iulie 2015.

Blogger de parenting. Scriitor de carte
pentru copii. Jurnalist @TVR

Loredana este Mama de Matei
de aproximativ 4 ani. Jobul ei
de dinainte de a deveni mama
nu avea nici o legatura cu
scrisul - din contra, era pura
matematica si logica. Pasiunea
pentru scris a existat din
totdeauna, insa a inceput sa
astearna randuri pe hartie abia
dupa ce a cunoscut emotiile
maternitatii. Matei este motivul
pentru care s-a reinventat.
Loredana scrie articole care sa
mearga direct la suflet, articole
care sa bucure sau care sa
aline.

Educatiecudragoste.ro nu este
doar un blog, este o revista
online despre educatia copiilor.
Site-ul a fost lansat in martie
2015 si de atunci a crescut
constant ca numar de cititori si
subiecte abordate. Site-ul
abordeaza teme ca:
dezvoltarea copiilor in functie
de varsta, educatie in gradinita,
scoala si in familie, experiente
personale de parinte, carti,
filme si spectacole pentru
copii, activitati pentru copii,
sfaturi de la psihologi clinicieni
specializati in dezvoltarea
copiilor.

mamadematei.ro
100,000 blog impressions
35,000 facebook fans
600 insta followers

educatiecudragoste.ro
25,000 blog impressions
50,000 facebook fans
700 insta followers

Nominalizare in TOP 20 cele mai
influente bloguri de parenting din
Romania, conform revistei BIZ &
Zelist Monitor.

AMINA
TOMESCU
Blogger de parenting, BLW, nutritia
copilului

Blogul Aminei a prins viata in
anul 2015, sub forma unui
jurnal de viata buna. Scrie pe
blog despre copiii sai, despre
viata de mama, dar si despre
cea de femeie, despre
intamplari si experiente
trecute prin filtrul propriu. A
strans articole despre educatia
blanda, interviuri cu specialisti
din diverse domenii,
povesteste despre lucrurile noi
pe care le descopera si in care
crede, despre evenimentele la
care participa, dar
impartaseste si povesti
inspirationale scrise de
cititoarele blogului.

aminatomescu.ro
20,000 blog impressions
7,000 facebook fans
900 insta followers

DIANA
VIJULIE

Blogger de parenting.
Consilier de dezvoltare personala si
parentala

Gangblog este, la o prima
vedere, un blog despre o
familie cu doi copii. Practic,
Gangblog este locul Dianei de
suflet, un spatiu unde alti
parinti gasesc idei bune,
gânduri frumoase, o atmosfera
calda si primitoare. Scrie
despre ei, despre cum sa ne
crestem copiii de astazi pentru
lumea de mâine, despre cum
sa le oferim respect, dar si
despre cum ne putem face
viata mai usoara si mai
frumoasa, despre cum sa ne
descoperim si despre cum sa
ne iubim.

gangblog.ro
50,000 blog impressions
10,000 facebook fans
8,000 insta followers

ALINA CITA
TIBREA
Blogger de parenting

Mamamag vine in sprijinul
mamelor cu retete gata adaptate
unei familii ce doreste sa aplice
principiile autodiversificarii (BLW).
Toate retetele sunt create si
preparate de Alina si abordeaza si
alte teme secundare, ce merg
mana in mana cu cele de mai sus:
cresterea copilului, stil de viata
sanatos, alimentatie echilibrata,
calatorii si activitati educative si
amuzante pentru copii. Sustine tot
ce înseamna „natural parenting”,
respectul fata de copil, cosleepingul si bed sharing-ul,
alaptarea, purtarea copilului (baby
wearing), cresterea copiilor in
spiritul Montessori.

mamamag.ro
145,000 blog impressions
12,000 facebook fans
2,000 insta followers

ANCA
LEIBOVICI

Blogger de parenting. Fashion mom.
Antreprenor

Pentru Anca, rolul de mama a
adus o schimbare majora in
viata profesionala, schimband
cariera corporatista cu cea de
antreprenor. E o provocare
noua, din care invata zi de zi, si
se dezvolta impreuna cu
brandul pe care il construieste.
Ancasdiary este un jurnal
personal despre lucrurile care ii
plac, despre provocarile pe
care le intalneste si se
adreseaza in special femeilor
care isi doresc sa imbine placut
toate aspectele vietii lor:
femeie de cariera, iubita, sotie,
mama.

ancasdiary.com
30,000 blog impressions
10,000 facebook fans
1,000 insta followers

ANDREEA
ARSENE

DOINA
GOANTA

Blogger de parenting. Psihoterapeut.
Educator parental

Blogger de parenting. Jurnalist

Andreea este mama a 3 copii
minunati, care i-au schimbat
viata in cel mai bun mod posibil.
Ii place sa alerge, sa citeasca, sa
mearga pe munte, sa
calatoreasca. Este absolventa de
Sociologie, are formare in
Psihoterapia de Familie si in
abordarea cresterii copilului din
prisma atasamentului prin
programul "Cercul sigurantei".
Blogul a aparut din dorinta de a
impartasi pasiunile sale de mers
pe munte cu copiii si din dorinta
de a da o alta fata maternitatii
prin prisma procesului de
dezvoltare prin care trecem
odata ce devenim parinti,

“Mama pentru doi” este, in primul
rand, locul unde isi pune ordine in
ganduri: scrisul este terapeutic
pentru Doina. Scrie despre cum e
viata cu doi copii, cum e sa o iei de
la capat cu un bebelus, cum e sa fii
mama la 35+, cum e sa ai un copil
la gradinita si altul care de abia
incepe sa faca primii pasi. Desi
blogul se invarte in jurul
experientelor personale, a adunat
si altor mamici cu povesti de
succes sau pe care, dimpotriva,
viata le-a pus la grele incercari.
Abordeaza subiecte legate de
sanatate, educatie, sarcina si
nastere, dar nici distractia nu este
pe ultimul loc.

andreeaarsene.ro
6,000 blog impressions
1,500 facebook fans
600 insta followers

mamapentrudoi.ro
80,000 blog impressions
7,000 facebook fans
1,000 insta followers

ANA RAMONA
DANAILA
Blogger de parenting si travel

Blogul www.parinticalatori.ro
este locul unde Ramona si Mihai,
parintii lui Albert, povestesc
despre calatoriile lor in locuri mai
aproape sau mai departe de
casa, despre experiente noi,
situatii diferite, mijloace de
adaptare si pasiuni ce se invata
de mici. Este un blog al
pasionatilor de calatorii, pentru
care venirea copiilor pe lume nu
reprezinta o piedica, ci un motiv
in plus pentru descoperirea de
noi locuri, e o invitatie de a afla
impreuna cum putem arata
micutilor nostri lumea, intr-un
mod cat mai placut si pentru cei
mari si pentru cei mici.

parinticalatori.ro
5,000 blog impressions
5,000 facebook fans
600 insta followers

ANA MARIA
PETECILĂ
Blogger de parenting si travel

Ea este Ana Maria! Blogger pe
www.crestemsicalatorim.com.
Îi place sa povesteasca despre
vacante, despre locatii baby
friendly, despre ce iti trebuie
pentru a calatori cu copiii sau
despre care sunt
activitatile care îi distreaza cel
mai mult.

crestemsicalatorim.com
14,000 blog impressions
17,000 facebook fans
3,500 insta followers

CRISTINA
CIOABA

ALINA
CECLAN

Blogger de parenting

Blogger de parenting

Pentru o fire extrovertita si
optimista, asa cum Cristinei ii
place sa se descrie, social media
s-a dovedit a fi cadrul optim prin
care sa se exprime. Viata alaturi
de fetele ei, bucuriile si
provocarile prin care trec zi de zi
si nevoie de comunicare au
motivat-o sa creasca un canal de
Youtube, o pagina dedicata de
Facebook, un cont de Instagram
si un blog. Elementul definitoriu
pentru activitatea ei online este
autenticitatea, fie ca ea se
reflecta in naturaletea vlogurilor,
in slabiciunile de a fi mama sau
in bucuria nedisimulata pe care o
transmite atunci cand filmeaza o
excursie in 4.

Alina a pus pauză carierei sale în
domeniul financiar pentru a
călători pentru un an împreună
soțul ei și fiul lor de trei ani. Cu
această ocazie a pornit și
proiectul The Happy Kid, un
jurnal al aventurii lor în jurul
lumii, la care se adaugă sfaturi
despre cum să îți organizezi
vacanța cu copii sau mici povești
despre viața de familie. Pe blogul
The Happy Kid, Alina promovează
ideea că orice destinație poate fi
vizitată în familie și încercă să
demonteze mitul conform căruia
e prea complicat sau nu merită
să călătorești cu copii mici.

fatanorocoasa.ro
3,000 blog impressions
2,600 facebook fans
2,700 insta followers
21,000 youtube siubscribers

thehappykid.blog
N/A blog impressions
N/A facebook fans
N/A insta followers

ANA CAMELIA
NEACSU
Blogger de parenting. Autor de carte

Andra
Udrea

Vlogger de parenting

Ana are 32 de ani si este
specialist in comunicare. A
terminat Master in
Managementul Comunicarii si
Relatii Publice, cu experienta in
televiziune, cu cateva contracte
de colaborare cu Antena 1 si Pro
TV. Este autoarea cartii “Viata
perfecta? Poate pe Facebook”,
primita foarte bine de cititorii
care au indemnat-o sa o scrie si
nu numai. Scrie pe
www.annazidezi.com de
aproape 4 ani. A strans in jurul
blogului o comunitate
frumoasa de oameni cu care
rezoneaza si comunica
extraordinar.

Am devenit mama la varsta de 25
ani, iar in momentul in care am
ramas insarcinata, am stiut ca am
nevoie sa ma informez. Pe langa
celebrele carti de parenting, miam dorit sa aflu si lucruri practice,
venite din experienta altor
mamici. Un an mai tarziu, am vrut
sa empatizez si sa ma conectez
totodata cu alte femei, care trec
prin acelasi lucru ca si mine. Astfel
a luat nastere canalul de Youtube
Andra Udrea. Am impartasit
povestea nasterilor mele, doua la
numar, tips&tricks, bagaj de
maternitate, trairi, sentimente,
retete, organizare, etc. Acelasi
lucru il fac zi de zi si pe Instagram.

annazidezi.com
17,000 blog impressions
3,000 facebook fans
1,600 insta followers

25,600 YT subscribers
13,500 insta followers

TINA
SOLONARU

DANIELA
POPA

Blogger de parenting

Blogger de parenting

Entuziasta si expansiva, simpla
si mult prea sofisticata,
visatoare, dar, totusi,
pragmatica... . Ea este Tina
Solonaru si, pe langa toate
atributele care ar putea sa o
descrie, este mama. Mama de
baieti. Doi la numar. Frumosi,
isteti, nazdravani. Sursele ei de
inspiratie pentru noi atribute si,
probabil, pentru cele mai multe
articole de pe acest blog.
Solonaria.ro este destinatia
către un patratel de lume plin
de povesti traite, invatate si
notate aici cu multa daruire si
personalitate. inspirationale.

Cu o experienta de aproape 20 de
ani in presa scrisa, dar si ca PR de
vedete si organizator de
evenimente, Dana a decis ca este
timp sa aiba propriul site de
lifestyle. Cine o cunoaste stie cat
este de ambitioasa, comunicativa,
serioasa, implicata, ca stie sa
formeze relatii, sa poarte negocieri
si ca e o buna mediatoare in
relatiile cu presa.
Asa a luat nastere
mamicamondena.ro, care este
practic o revista de lifestyle si
divertisment, cuprinzand noutatile
din toate domeniile de interes:
fashion, beauty, VIP parenting.

solonaria.ro
20,000 blog impressions
1,900 facebook fans
600 insta followers

mamicamondena.ro
14,000 blog impressions
700 facebook fans
900 insta followers

DINA
BENTO
Blogger de parenting

Sunt Dina Bento, mamă a doi
copii, băiat și fată pentru un plus
de varietate în viața mea, soție
implicată care uneori își lasă soțul
s-o impresioneze cu o cină gătită
numai de el, dar mai ales femeie
elegantă și cochetă care nu pleacă
la magazin fără cercei. În zilele cu
soț, fără soț și în weekenduri, mă
găsiți veselă și optimistă pe
mamipetocuri.ro
Mami pe tocuri este mama
provocată care încearcă să-și
mențină echilibrul, să fie și
drăguță și cochetă și pe tocuri, în
timp ce rezolvă zecile de sarcini
venite din toate părțile.

Mamipetocuri.ro
183,000 blog impressions
20,000 facebook fans
1,467 insta followers

ANDRA
GEANGU
Blogger de parenting

Sunt Andra Cazacu, geograf si
specialist GIS la origine, blogger si
mereu în cautarea artei si
împlinirii dorintei de a crea. De
când am întâlnit omul cu care
pun mereu la cale mereu
urmatoarea aventura si am
nascut doi baieti minunati,
scrierile mele s-au concentrat mai
ales pe ceea ce devenim noi
împreuna si separat.
Ma pasioneaza scrisul si încerc sa
dau mai departe informatii
valoroase din ceea ce descopar zi
de zi, dar si stari autentice pe care
fiecare cauta cu sete sa le
regaseasca în cuvintele altuia.

prafdestele.com
20,262 blog impressions
6,000 facebook fans

Extra friends 
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IOANA
MACOVEICIUC

ELA
CRACIUN

Blogger. VIP Mom. Ambasador fundatii
de caritate. Prezentator TV

Blogger. VIP Mom. Prezentator TV
Numai de bine - Antena 1

Cine e Printesa Urbana? O
femeie intreaga la minte, cu
predispozitie exagerata catre
metafore, spune ea. Doar
pentru ca a implinit 30 (si ceva)
de ani nu inseamna ca a
abandonat povestile. Crede in
vise implinite, crede in lucrurile
bune care se intorc la cei care
le nasc, crede ca viata devine
adevarata in momentul in care
o spui sau o scrii. Asa ca scrie!
Scrie pentru ca o ajuta, pentru
ca are nevoie sa dea pe-afara
tot binele ei (si uneori si raul),
pentru ca vorbele, odata scrise,
schimba lucruri.

Ela este jurnalist si crede in
ceea ce face. A inceput cariera
in televiziune ca redactor stiri
la The Money Channel iar in
prezent, va saluta in diminetile
de weekend de la pupitrul
Antena 3. Este mama a trei
copii, iar pe masura ce s-a
familiarizat cu acest rol, si-a
hranit nevoia si interesul
pentru un stil de viata
echilibrat, pentru fiecare pas
care contribuie la evolutia si
educatia sanatoasa a celor
mici, lucruri pe care, cu
ajutorul specialistilor, le
impartaseste pe blog.

printesaurbana.ro
500,000 blog impressions
154,000 facebook fans
25,000 insta followers

elacraciun.ro
1,300,000 blog impressions
250,000 facebook fans
70,000 insta followers
30,000 youtube subscribers

ANCA
SINA SEREA

ANDREEA
BANICA

Jurnalist de moda veche. Actualmente
scriitor de carte si de blog. Organizator
de evenimente pentru parinti

Singer V.I.P Blogger

La 21 de ani, Anca a primit
binecuvantarea de a deveni
mama. De atunci, intreaga ei
viata graviteaza in jurul celor 5
copii ai sai. Ei o reprezinta cel
mai bine si ii considera o sursa
inepuizabila de fericire. Viata ei
profesionala este foarte
intensa, fiind implicata activ
atat in campanii umanitare,
cat si in campanii publicitare, si
se intrepatrunde cu grija si
implicarea pe care o presupun
meseria de mama a 6 copii. Pe
www.voios.ro vorbeste despre
experientele, trairile si emotiile
vietii de parinte.

Abordeaza un stil natural si
relaxat pe care publicul ei îl
îndragese.
Împartaseste cu urmaritorii ei
sfaturi legate de frumusete,
parenting si lifestyle într-o
maniera autentica si
emotionanta.
“Ma ghidez dupa niste valori si
principii puternice, îmi pun familia
pe primul loc în tot ceea ce fac si
tot ce îmi doresc de la mine e sa
pot sa pun capul pe perna în
fiecare seara împacata cu mine si
ceea ce sunt”

voios.ro
50,000 blog impressions
110,000 facebook fans
245,000 insta followers
100,000 youtube subscribers

andreeabanica.com
80,000 blog impressions
1,700,000 facebook fans
793,000 insta followers
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