
Opt-in zařazení

akviziční emailing

Welcome to
baby 1

Welcome to
baby 2

Do 5. týdne 
těhotenství 6. – 40. týden

3 dny po očekávaném datu narození

2. rozesílku za předpokladu, že první nebyla Opened 
anebo se klientka neregistrovala na novorozenecký newslet-

ter v 40+10 – tzn. 10 dní po očekávaném termínu porodu

3. rozesílku za předpokladu, že druhá nebyla Opened
anebo se klientka neregistrovala na novorozenecký

newsletter v 40+20 – tzn. 20 dní po očekávaném
termínu porodu

6. týden Nevolnost v těhotenství
7. týden Strie
8. týden Stravování v těhotenství
9. týden Únavový syndrom
10. týden Rostoucí bříško
11. týden Časté chození na malou
12. týden Plynatost a nadýmání
13. týden Péče o zuby
14. týden Kouření v těhotenství
15. týden Bolesti hlavy
16. týden Kvasinkové infekce
17. týden Linea Negra a hyperpigmentace
18. týden Pohyby dítěte
19. týden Úsměv
20. týden Sport v těhotenství
21. týden Hemeroidy
22. týden Nepravé kontrakce
23. týden Odlet na dovolenou v těhotenství
24. týden Kofein a jeho dávkování
25. týden Otoky nohou
26. týden Pocity, že se špatně dýchá
27. týden Vystrčený pupík
28. týden Důraz na vitamíny ve 3. trimestru
29. týden Jak počítat pohyby dítěte
30. týden Výbava pro miminko
31. týden Bolesti hrudního koše
32. týden Falešné kontrakce ke konci těhotenství
33. týden Nespavost
34. týden Zhoršený zrak
35. týden Únava, neohrabannost, zapomětlivost
36. týden Bolest v pánvi
37. týden Příprava domácnosti před odchodem do porodnice
38. týden Vytváření prvního mléka před porodem
39. týden
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Web Baby Klub
Web Baby Klub

Opt-in Byla v Baby? Datum

1. (1.týden) Novorozenec Základní úkony - plínky, kojení
1. (2.týden) Novorozenec Koupání
1. (3.týden) Novorozenec Reflux
1. (4.týden) Novorozenec Psychosociální stimulace
2. měsíc Kojenec Vyšetření u lékaře
3. měsíc Kojenec Hraní s dítem
4. měsíc Kojenec Očkování
5. měsíc Kojenec Očkování
6. měsíc Kojenec První pomoc v lékarničce
7. měsíc Kojenec Individuální přístup k miminku
8. měsíc Kojenec Pevná strava - nutriční nároky
9. měsíc Kojenec Pobyt venku
10. měsíc Kojenec Mléko jako důležitá součást výživy
11. měsíc Kojenec Kousky jídla
12. měsíc Kojenec

kojenec

Gratulace

13 I když ještě nemluvím, tak ti ukážu, co chci!
14 Chci si čmárat
15 Ne nebo nechci – moje oblíbená slova
16 Prý mám první pubertu
17 Chtěl bych vlastní motorku
18 Objevuji i bez rodičů
19 Žiju, abych si mohlo hrát
20 Není pod postýlkou bubák?
21 S kamarády si zatím moc nehraju
22 Medvídek je můj „miláček“
23 Budeme si povídat!
24 Budu slavit narozeniny

25 Mám rádo svou rutinu
26 Mluvení je zábava
27 Proč a proč a proč?
28 Chci mít svoji vidličku
29 Udělám to sám
30 „Maxík chce knížku“
31 Mám nového „kamaráda“
32 Budeme si stříhat
33 Pojďme si hrát
34 Odpoledne už spinkat nechci
35 Občas si trošku vymýšlím
36 Slavím další narozeniny!
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Opatrně se ptáme

Opatrně se ptáme 2x

Schéma kampaně:

Dr.Max BABY –  automatizovaný online průvodce těhotenstvím a prvními roky života dítěte

Unikátní set odborných rad a tipů, který je doručován nastá-
vajícím i současným maminkám v klubu Dr.Max baby. V rámci 
emailu dostávají pravidelné sdělení, které je pro ně aktuální 
v kteroukoli chvíli jejich těhotenství či věku jejich malých dětí 
a řeší jejich aktuální potřeby.

V komunikaci se nesoustředíme pouze na děti, ale také na 
potřeby maminek, aby byly zdravé a zároveň neztratili svou 
krásu. Proto dostávají i tipy a rady, jak pečovat o svou pokožku 
při velkých hormonálních změnách během těhotenství, ale i ty, 
jak zvládnout těžší období po porodu.

Obsah je vždy doplňován relevantní nabídkou konkrétních pro-
duktů, či odkazem do kategorie produktů na eshopu drmax.cz. 
Nabídka produktu je však pouze doplňkem – stěžejním zůstává 
soustředění se na péči a odbornost.



Těhotenství 6. -38. tt 
Vítejte v Dr.Max Baby - Co můžete očekávat?

Vývoj těhotenství - 6. týden: 
Tluče mi srdíčko!

Vývoj těhotenství - 12. týden: 
Už nejsem tajemství?



Vývoj těhotenství - 14. týden: 
Vítejte ve druhém trimestru!

Vývoj těhotenství - 23. týden: 
Musím hodně papat!

Vývoj těhotenství - 26. týden: 
Začínám se rozkoukávat!



Vývoj těhotenství - 30. týden: 
Už mi kupuješ výbavičku?

Vývoj těhotenství - 32. týden: 
Snaž se ještě vyspat!

Vývoj těhotenství - 34. týden: 
Už se začni připravovat do porodnice!



Ověření narození dítěte 
Chcete dál pokračovat v Dr.Max baby?

Uvítání maminky Vývoj kojenec 2. měsíc:
Už se na tebe umím smát!



Vývoj kojenec 7. měsíc: 
Jsem individualita!

Vývoj kojenec 22. měsíc: 
Medvídek je můj miláček

Vývoj kojenec 30. měsíc: 
Maxík chce knížku


