
Místo, kde si maminky pomáhají



MIMIBAZAR
SKUPINA

Mimibazar.cz - plnoformátový web pro maminky 
  nejmenších i větších dětí

Mimiaukce.cz - Aukční web s cílením na věci pro 
  ženy a děti

Mimishop.cz - Marketplace pro eshopy 
  s dětským zbožím

Mimiaukcia.sk - Největší aukční web pro maminky 
  na Slovensku

Mimibazar.sk - plnohodnotný maminkovský web

Počet Sessions listopad 2020, zdroj Google Analytics
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Návštěvy skupiny Mimibazar: 4 207 371 měsíčně



MIMIBAZAR
není jen bazar

Bazar / Recepty / Diskuse / 
Soutěže / Testování / 

Magazín 
...a mnoho dalšího



K O N
K U 

R E N 
C E

Zdroj dat: Gemius

emimino.cz

200 000

600 000

1 200 000

1 800 000

modrykonik.cz mimibazar.cz

RU

-13%

-20%

+8%

emimino.cz

1 000 000
2 000 000

3 000 000

5 000 000

modrykonik.cz mimibazar.cz

Návštěvy

-15%

-13% +5%

4 000 000

listopad 2019 listopad 2020



mimibazar.cz

Zdroj dat: Gemius

modrykonik.cz

emimino.cz

S O C
D E M O



UŽIVATELKY
Typická uživatelka Mimibazaru

Žena 25-45 let
Maminka dítěte od narození až po pubertu
Velmi loajální

- 83 % uživatelek žije v domácnosti s jedním či dvěma 
dětmi

- Po narození miminka se k nám dostanou protože 
hledají odpovědi na své otázky

- Tím zjistí, co vše mimibazar nabízí a stanou se 
součástí komunity

- U mimibazaru zůstávají dlouhodobě, protože našly 
prostor, kde se cítí dobře

zdroj: Google Analytics, Gemius

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

5%

10%

15%

20%

25%

Žena 25-34 135

Žena 35-44 223

Afinita



MIMIBAZAR
je jiný než si myslíte

Není to web, na který někdo náhodně přijde z vyhledávání a 
zase odejde, ale základem je velmi loajální komunita, core 
uživatelky jsou tak nevědomky influencerkami.

Recepty: úplně celé spektrum až po úpravu mušlí nebo jehněčí 
s vínovou omáčkou 

Uživatelky nepoužívají slovník, který zlidověl, což jde v hledání 
v diskuzích ověřit:

Manža: Mimibazar: 4 170 záznamů, emimino: 25 300 
příspěvků, modrý koník: 23 600
Mimísek: Mimibazar: 1 180, emimino: 17 600, modrý koník 10 
100

Vyzkoušejte sami a uvidíte.



PLÁNY 2021
V roce 2020 jsme řešili nejdůležitější infrastrukturní 
záležitosti. 

V roce 2021 je naše priorita responzivita a změna 
designu v souladu s naší uživatelskou základnou.

Důležité je pro nás zachovat komunitu, kterou máme 
velmi unikátní a zároveň lákat nové maminky.

Komunikace Mimibazaru i mimo online prostředí 
bude stále větší.



MIMIBAZAR
Co klientům nabízíme

Bannerové kampaně s jasnou cílovou skupinou

Soutěže vzbuzující zájem o produkty

Testování s autentickými výstupy uživatelek

Zajímavé rozhovory s představiteli společnosti

Ambasadorky značky dělají nejzkušenější blogerky
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