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Sevgi dolu, güvenli bir aile ortamı her  
çocuğun hakkıdır. 

Parents, ebeveynlerin karşılaşabileceği her sorunu 
aşmalarına yardımcı olmayı hedefleyen aylık bir 
dergidir. 

Parents’ın amacı, ebeveynlerin endişelerini 
bilerek, onlara aile olmanın sevincini yaşatmaktır.  
Böylece çocuklar sağlıklı, güvenli ve  
sevgi dolu bir çevre içinde  
büyüyebilirler.
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misyonumuz



PARENTS VE SOSYAL 
SORUMLULUK 

Parents, bilinçli marka ve 
firmaların öncülüğünde sosyal 
sorumluluk projelerinde 
yer almayı hedefleyen 
bir dergidir. Her şeyden 
önce sosyal sorumluluk 
projelerinin toplumda 
farkındalık yaratmak için 
önemli olduğunu kavramakta 
ve bu anlamda projeler 
çerçevesinde aktif rol almayı 
kendine amaç edinmektedir.

Her çocuğun 
kaliteli eğitim 

ve sağlık 
hizmeti almaya 

hakkı vardır.

sosyal sorumluluk
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Bir kadının hamile kalmaya karar 
vermesinden, doğum sonrasına 
kadar kapsayan tüm süreçler 

Hamile beslenmesi, spor, 
hamilelik sağlığı, cinsel yaşam, 
doğum, doğum öncesi ve 
sonrası hazırlıklar, doğumda 
yaşanabilecekler, doğum 
yöntemleri, yenidoğan bakımı, 
emzirme konuları yer alıyor.

Hamile konuları
Yenidoğan, bebek ve toddler yaş 
grupları için konular

Bebeğin sağlık, beslenme, uyku, 
oyun, eğitim, zeka, gelişimiyle 
ilgili konular, haberler, 
soru-cevap bölümleri, ürün 
tanıtımları, uzman görüşleri 
yer alıyor.

Bebek konuları

sağlıklı ve 
mutlu 

nesiller

Pre-schooler (okul öncesi)

Beslenme, sağlık, uyku, oyun, 
eğitim, oyuncak seçimi, okul 
öncesi eğitim, zeka gelişimi, 
konular, haberler, soru-
cevap, uzman görüşleri, ürün 
tanıtımlarıyla yer alıyor.

Çocuk konuları  
(3 - 5 yaş)
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dergi konuları



Çocuk konuları  
(5 - 8 yaş)

Okul dönemi ve büyük çocuklar

Okul seçimi, eğitimi destekleyici 
bilgiler, okulda ve evde güvenlik, 
eğitimi destekleyici aktivite ve 
atölye bilgileri, konular, haberler, 
soru-cevap, uzman görüşleri, ürün 
tanıtımlarıyla yer alıyor.

Moda ve  
güzellik konuları

Ev ve aile  
konuları

Kadın, hamile, çocuk ve bebek 
modası, güzellik ve bakım

Kadınlar ve hamileler için cilt 
bakımı önerileri, vücut bakımı 
önerileri ve konuları, kozmetik 
ürün tavsiyeleri, uzman görüşleri 
ve tavsiyeleri. Moda tavsiyeleri ve 
dönemin trendleri yer alıyor.

Dekorasyon, yemek, aile içi ilişkiler

Yaratıcı yemek tarifleri, çocuklar 
için beslenme önerileri, çözümler 
sayfalarıyla ev yaşantınız için  
farklı çözümler ve öneriler. Aile 
içinde ebeveyn ve çocukların, 
eşlerin ilişkileriyle ilgili konular  
yer alıyor.

dergi konuları
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Parents okuyan ebeveynler; 
  Kendine ve çocuklarına sağlıklı ve  kaliteli ürünler alır. 
  Kendini tanır, çocuklarının nasıl yetişmesi gerektiğini bilir. 
  Okur, araştırır ve yeni şeyler öğrenir. 
  Çocuklarının sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenir, doktoru ihmal etmez. 
  Çocuklarını sever, onların mutlu bir çevrede büyümesini ister.
  Sağlıklı çocuklar yetiştirir.
  Topluma iyi bir çocuk kazandırmayı hedefler. 

 Parents okuyan anne eğitimli ve bilinçlidir. 
 Çocuğunun sağlıklı ve mutlu büyümesi  

 onun için önemlidir. 
 Hem kendisi hem de ailesi için kaliteli  

 markaların ürünlerini tercih eder. 
 Çocuklarının ve ailesinin güvenliğine  

 ve bakımına özen gösterir. 
 Güncel olayları ve medyayı  

 takip eder. 
 Çocuğunun eğitimi ve zihinsel   

 gelişimiyle yakından ilgilenir.
 Çocuğuyla vakit geçirir,    

 sosyalleşmesine katkıda bulunur. 
 Çocuğuyla oyun oynar ve yakından  

 ilgilenir. 
 Çocuğunun geleceğini planlar ve  

 yatırım yapar. 
 Çocuğunun fiziksel ve  duygusal  

 gelişimini bilinçli bir şekilde  
 takip eder. 

 Çocuğunu sever, ona mutlu  
 bir ortam yaratmaya çalışır.

Parents okuyan kadınlar/ anneler;
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parents okuru



GELİR GRUBU

Yüksek düzeyde   %45

Yeterli düzeyde                       %35

YAŞ GRUPLARI

18-24 Yaş arası   %12

25-34 Yaş arası                       %45

35-44 Yaş arası                        %25

45+                        %8

EĞİTİM

Lisans ve üstü   %65

Lise                       %30

ÇOCUK SAHİPLİĞİNE GÖRE

Çocuk sahibi olmayı düşünen   %2

Bebek bekleyen                       %30

0-3 yaş                        %40

3-7 yaş                        %24

Diğer                        %4

EDİTÖRYAL DAĞILIM

TİRAJ 25.000

EV & AİLE
%5

BEBEK
%40

ÇOCUK (3-5 YAŞ) 
%20ÇOCUK (5-8 YAŞ) 

%10

HAMİLE 
%20

MODA & 
GÜZELLİK

 %5

okur profili ve tiraj
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