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RÓLAM
Nagy Judit blogger vagyok, a virágok és az utazások szerelmeseként
kilenc éve blogolok kedvenc hobbijaimról. A Balkonada blogot 2017
óta vezetem, azzal a céllal, hogy segítsek az embereknek
virágosabbá és élhetőbbé varázsolni mindennapjaikat, lakóterüket,
környezetüket. Fontos küldetésnek tekintem a virágkultúra
megismertetését és megszerettetését. Álmom, hogy minden
háztartásban hetente legyen friss virág, a gyermekek már pici
korukban megismerjék és megkedveljék a kertészkedésben rejlő
örömöket, a természet szeretete és óvása mindenki számára fontos
és követendő érték legyen.
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2020 évi adatok

2020-ban

A Balkonada blogon növénygondozási tanácsokat, kertészkedési

A BLOGRÓL

tippeket és inspirációkat, valamint ételrecepteket osztok meg
magazin jelleggel. Egy csöppnyi balkon zöldítéséhez épp úgy
megtalálhatók itt praktikák, mint egy hatalmas dísz- vagy
veteményeskert benépesítéséhez. Kiemelt figyelmet fordítok a
vegyszermentes gazdálkodásra, a fenntarthatóságra és a

BALKONADA.HU

környezettudatos életmódra.
A magazinban megjelent írásaim megtalálhatók a legnagyobb és
legfontosabb közösségi felületeken, gyakorta, mint például a
Facebookon több megjelenéssel is.

MÉG TÖBB TÉNY
2020 év adatai alapján

130.000 - 324.000 oldalletöltés/hó
60.000 - 160.000 felhasználó/hó
288 blogbejegyzés
35.000+ Facebook oldal kedvelés
83.000+ fős Facebook csoportok
430+ Instagram követés
4.700+ Pinterest követő
700.000 - 1.200.000 havi megtekintés Pinteresten
4.000+ hírlevél feliratkozó
354.000 kiküldött hírlevél
1.800+ youtube feliratkozó

t

ŐK OLVASNAK
Leggyakoribb látogatóim

az olvasók 45,85 %- a nő, 54,15 %-a férfi,
85 % a 18-44 korosztályba tartozik,
80,08 % Magyarországról olvas, további 9 % százalék
Európából, főleg a környező országokból és az
Egyesült államokból,
a rendszeresen visszatérők száma 25,1%,
az oldalon töltött átlagos idő: 1:10 perc
a látogatók átlagosan 1,6 oldalt néznek meg,
a tavaszi időszakban mutatkozik a legnagyobb
érdeklődés

Jövő

Ahogy a tényadatokból is kitűnik, 2021-re a
Balkonada magazin az egyik legnagyobb és
legdinamikusabban fejlődő kertészkedős bloggá

A BLOG
JÖVŐJE

nőtte ki magát. A magazin témája iránti fokozott
érdeklődés főleg azok körében jelentkezik, akik
magukénak vallják a környezettudatos életmódot
és az önfenntartást. A tendencia várhatóan a
jövőben is folytatódik.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI
LEHETŐSÉGEK
Banner hirdetés az oldalsávban vagy a
cikkek tetején
Szponzorált blogjegyzés
PR cikk megjelenítés
Terméktesztelés
Szponzorált interjú
Kategória szponzorálás
Szponzorált Facebook poszt
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Egyedi ajánlatok megegyezéssel

AMIBEN JÓ VAGYOK
Ezért válaszd a Balkonada-t

Hitelesség
Organikusan elért követőbázis
Aktív kertészkedős közösség a
70.000+-os Facebook
csoportban

Itt találsz meg
Magazin: Balkonada.hu
Balkonada FB oldal: Facebook.com/balkonada

Nagy Jucó blogger

Nagy Jucó FB oldal: Facebook.com/Nagyjucoblogger
Balkonada FB csoport: Facebook.com/groups/balkonada
Instagram: Instagram.com/nagyjuco_blogger/

nagyjuco.hu

Pinterest: Pinterest.com/nagyjuco_blogger/
Twitter: Twitter.com/nagyjucoblogger/

nagyjuco@balkonada.hu

Youtube: Youtube.com/user/Viragutazo

