
Miesto, 
kde som

sama sebou

www.svetzeny.sk

Magazín Svet ženy odkrýva témy, ktorými žijú dnešné ženy. 

Témy, o ktorých sa hovorí málo, témy, ktoré ženy trápia aj tešia. 

Je o ženách, ktoré vytvárajú a žijú svoj život v súznení s vonkajšou

i vnútornou krásou.

Je to virtuálne miesto, kde sa cítia príjemne, oddýchnu si a

nechce sa im odísť preč. 

Aký je ten váš svet ženy?

Kto sme?



SVET Dizajnu

01
SVET Módy

03
SVET Krásy

02
SVET Vzťahov

04

Čo u nás nájdete?

SVET Zdravia

05
Inšpirácia

07
SVET Cestovania

06
Rozhovory

08

Recepty

09
Poradňa

11
Súťaže

10

www.svetzeny.sk

http://www.svetzeny.sk/


Komunita Svet ženy sa prihovára

všetkým ženám cez videá, live

vysielania, spoločné pečenia, výmenu

skúseností pre gazdinky, tipy a triky

v domácnosti, dobré rady od

odborníkov a inšpirácie pre

každodenný život ženy vo všetkých

jej “svetoch”, ktoré tvoria život.

Našich klientov dokážeme zapojiť do

mediálnych obsahov veľmi

prirodzenou formou a získavať

pozornosť publika “on time”.  

Za portálom Svet ženy stoja ženy, ktoré pripravujú každý jeden článok a rozhovor so

srdcom a snažia sa vniesť do textov pridanú hodnotu. Pripravujeme a spracúvame

témy, ktorými žijeme. Vyberáme sušičku do domácnosti? Tak spíšeme tipy a rady,

ako pri tomto nákupe postupovať, čomu sa vyhnúť, na čo sa zamerať. Premýšľate,

ako si zútulniť domov? Tak o tom napíšeme článok, ktorý poradí tisíckam ďalších

žien, ktoré sa v tom vidia. Oslovujeme ženy, ktoré sú inšpiratívne a to nemyslíme

počtom lajkov na sociálnych sieťach. Dávame prednosť kvalite pred kvantitou.

Vyhýbame sa bulváru a “rýchlokvasným” témam, dávame prednosť každodennému

životu, našim radostiam a starostiam, témam, ktoré upriamujú pozornosť na

pôžitkárstvo, videnie tej pravej krásy v maličkostiach. Vytvárame online priestor, v

ktorom si žena oddýchne na ceste do práce, počas čakania na MHD alebo doma po

každodenných povinnostiach.   

V čom sme výnimočné Prečo s nami
spolupracovať?
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