A Beülős blog 2015. október 1-én indult, és olyan helyekről számol be, ahová egy anyuka nyugodt
szívvel betérhet a kisgyermekei kíséretében.
Elsősorban kisgyermekes anyák számára indult a blog, de mostanra az olvasók köre egyre inkább
kibővül. Leginkább Budapest áll középpontban, ennek ellenére több írás szól a vidéki, illetve külföldi
vendéglátókról is.

Az elmúlt év során 43 ajánló született, amelyek között szerepel étterem, kávéház, cukrászda, de még
kioszk is. Az oldal szerverét a reblog.hu biztosítja. Előnye, hogy az írások több mint fele bizonyos
ideig az Origo főoldaláról is elérhetők, több látogatót vonzva ezáltal. A megjelenések látogatottsága
az első 24 óra során elérheti átlagosan az 1.000 főt is, míg a kiemelt cikkek akár 10.000 látogatóval
bírnak.
A blog az összes jelentős közösségi média felületen képviseli magát. A Facebookon most indult saját
oldala mellett csoportja is, amelyben az olvasók kötetlenül beszélgethetnek egymással. A – szintén új
– nyilvános, hashtagelt Instagram profilján kávékról, gasztronómiai fogásokról készült fotók mellett a
blogban szereplő képek közül is csemegézhetnek a követők. A Twitteren és a Pinteresten is
megjelenik az összes újdonság. A Google+ platformon külön gyűjteményben találhatók meg az
ajánlók elérhetőségi linkjei.

Amennyiben a későbbiekben szeretnél közösen együttműködni a bloggal, kérlek, vedd fel velem a
kapcsolatot, hogy egy egyénre szabott, egyedi ajánlatról egyeztessünk!

Saját kávézód, éttermed van, és szeretnéd, ha szerepelne a Beülős ajánlottai között? Hívj meg bátran!
Jó, ha tudod: csakis olyan véleményt írok le, amivel teljes mértékben egyetértek. Senkit nem szoktam
csak azért ajnározni, mert fizet érte! Téged sem foglak!

A blog már több sikeres nyereményjátékban részt vett, amit nagyon szerettek az olvasók. Ilyen volt
például a több blogger összefogásával rendezett: Az én kávé sztorim
Van valami hasonló ötleted? Örömmel részt veszek benne!

Az általad készített, forgalmazott termék beépíthető a blog imázsába? Mutasd, én pedig szívesen írok
róla! Ilyen a névjegykártyámat készítő grafikus cégről írt poszt is: Stúdió 14

A legszembetűnőbb megoldás pedig a jobb oldali menüsáv 2. hirdetési zónájában elhelyezett
300x250 pixelű hirdetés, ami minden oldalletöltéskor látszódik!

