Tisková zpráva

CZECH NEWS CENTER a. s.

22. 3. 2019

Časopis Maminka odstartoval další ročník soutěže o titul Maminka roku

Lifestylový časopis Maminka pro nastávající i současné maminky přichystal pro všechny své čtenářky další ročník
unikátního projektu plného dojemných a silných příběhů – soutěž Maminka roku 2019. Do soutěže se mohou
maminky přihlásit samy nebo je může nominovat jejich okolí. Projekt Maminka roku 2019 bude se čtenářkami
v časopise i na webu maminka.cz až do velkého finále, které se bude konat na konci října.

„Není to žádná soutěž krásy,“ vysvětluje šéfredaktorka Alice Rossi. „Jde nám o životní příběhy maminek, které mohou
inspirovat ty další.“ Soutěží se v kategoriích Maminka hrdinka, Maminka podnikatelka a Maminka blogerka, titul Maminka
roku si odnese soutěžící s nejvyšším počtem všech hlasů. Patronkami letošního ročníku jsou Andrea Růžičková, Tamara
Klusová a Marika Šoposká. Ve hře je kromě hodnotných cen také úzká spolupráce budoucí vítězky se samotným
časopisem.
Soutěž bude mít několik kol. Samotné finále se uskuteční na konci října, tam se ocení vítězky jednotlivých kategorií a vyhlásí
se Maminka roku 2019. „Nejraději bych cenu dala všem maminkám,“ uzavírá šéfredaktorka. „Každá je totiž ta nej!“
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 28. dubna 2019. Veškeré informace pro soutěžící jsou k dispozici na maminka-roku.cz.
Projekt bude podpořen rozhlasovými spoty, outdoorovou reklamou, online komunikací a tištěnou inzercí ve vybraných
periodikách vydavatele. Soutěž vzniká ve spolupráci s významnými partnery a inzertními zadavateli.
Časopis Maminka je jediný lifestylový mateřský titul na českém trhu, který přináší každý měsíc těhotným ženám i maminkám
(a vlastně i tatínkům, babičkám, dědečkům, chcete-li) ty nejpřesnější a nejpodrobnější informace, rady odborníků, aktuální
průzkumy, rozhovory, reaguje na aktuální události ve všem, co se mateřství týká, najdete v něm skvělé tipy na cestování,
vaření, módu i originální nápady pro ty nejmenší.

CZECH NEWS CENTER a.s. je lídrem na českém mediálním trhu, který prostřednictvím svých produktů oslovuje miliony
čtenářů tisku a návštěvníků internetu. Stovky tisíc dalších uživatelů využívají ostatní digitální produkty, služby a aplikace
CNC.
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