MEDIAGUIDE 2019
Revistă de business cu apariție lunară. Distribuție națională .
www.transilvaniabusiness.ro

De 9 ani în piață | Revista cu cel mai cuprinzător conținut editorial la nivel regional | Cel puțin
120 de pagini în fiecare lună | Analize de business, proiecte speciale sectoriale | Evoluții economice
relevante și trenduri la nivel național și internațional | Distribuție națională la vânzare în retail |
Distribuție specială: la evenimente de business, târguri și conferințe | Distribuție targetată și VIP

Events / corporate distribution::

National distribution and sales, including gas stations:

On board distribution:

Concept editorial:

Audit:

◌

Revista Transilvania Business este unica publicație premium axată în principal pe activitățile economice și de afaceri
din Transilvania și Banat, de asemenea, cuprinzând articole despre principalele investiții și proiecte realizate la nivel
național, precum și evenimente și trenduri internaționale.

◌

În 9 ani de experiență editorială, în care s-a reinventat permanent, revista, cu un tiraj de 6.000 de exemplare,
beneficiază acum de distribuție națională, oferind cel puțin 120 de pagini de conținut în care puteți găsi soluții și
parteneri.

◌

Revista promovează activitățile companiilor și explică elementele prin care se ajunge la succes profesional, brandurile
și afacerile bucurându-se de o creștere a expunerii și a reputației în cadrul mediului de business din Transilvania,
București și din alte regiuni datorită distribuției și la cele mai importante evenimente B2B.

National distribution and sales, including gas stations:

On board distribution:

Proiecte speciale:

◌

Zilele naționale ale țărilor – exclusiv Germania și Austria: cover stories și conținut editorial extins, pentru a celebra
zilele naționale ale principalilor parteneri de afaceri ai României (pagini dedicate companiilor cheie, mesaje din partea
investitorilor, importanța relațiilor diplomatice, tendințe și viziuni, principalele proiecte implementate). Edițiile sunt
distribuite în cadrul evenimentelor aniversare | online: here

◌

Ziua Aviației – exclusiv înaintea Bucharest International Air Show, proiecte de investiții – aeroporturi din România,
oferte și promoții ale operatorilor, interviuri, tendințe globale – distribuție în aeroporturi și exclusiv VIP-urilor și
oficialilor invitați la eveniment | www.bias.aero | online: here

◌

Inaugurări importante – cele mai reprezentative, emoționante și bogate în perspective momente; redactorii realizează
interviuri, revista conținând grafice, fotografii și mesaje special transmise cu ocazia evenimentelor în secțiuni dedicate
pentru promovarea companiilor noi sau emergente în piață.

◌

Zile profesionale: într-o economie competitivă forța de muncă cu un grad înalt de calificare este foarte importantă,
obiectivul fiecărui actor din ecosistemul de business este să ofere calitate și să genereze valoare adăugată. În ocazii
deosebite, celebrăm oamenii care reprezintă inima și plămânii economiei – profesioniștii.

Profilul cititorului:
o

Revista targetează audiența activă, cu vârsta între 25 și 55 de ani, cu studii superioare și venituri mari, persoane care în
prezent sunt middle and top managers în domeniile lor, antreprenori, dar și persoane cu putere de decizie, investitori sau
oficiali străini.

Distribuție:

◌

Distribuție națională la vânzare în retail: rețeaua BURDA, rețele zonale

◌

Distribuție specială: la evenimente de business, târguri, conferințe

◌

Distribuție targetată: 3.500 exemplare/ediție (top management companii & instituții)

◌

Distributie VIP: cursele TAROM (500 exemplare/ediție)

Anuare și alte proiecte:
◌

Editorul primelor anuare dedicate exclusiv real estate-ului (birouri, logistică și parcuri industriale), între 2013-2016, a publicat și
distribuie “2017/2018 Yearbook: Office, Logistic and Industrial Parks in Romania | CEE” - edition 5th și “2018/2019
Yearbook: Office, Logistic and Industrial Parks in Romania | CEE” - edition 6th , instrumente premium exclusiv de business
marketing și PR, pentru promovarea potențialului de investiții în real estate, inclusiv pe piețele internaționale.

◌

Catalogul “2016: Energy Mirror of Romania” – și noua ediție disponibilă începând cu luna octombrie 2016 – o imagine completă a
resurselor și proiectelor energetice din România, bazată pe informațiile existente în 2015 și 2016 | 200 pagini, limba engleză,
print, 12.000 exemplare, iunie 2016 ** | distribuție evenimente internaționale

◌

Exclusiv – Automotive Industry special edition – 1st, octombrie 2017, revistă dedicată integral industriei Automotive,
companiilor și evenimentelor cheie, tendințelor din HR & management.

◌

Revista cuprinde lunar secțiuni speciale pentru domeniile: IT, energie, real estate, infrastructură, sănătate, agricultură, turism etc.
În 2019, secțiunile speciale vor aborda subiecte din domenii precum: transporturi, energie, protecția mediului, industria IT, CSR,
sănătate sau automotive.

◌

Cea mai extinsă și diversificată rețea de contacte cu organizatorii evenimentelor B2B – parteneri pentru distribuirea
directă, particularizată prin targetarea anumitor domenii/audiențe.

Advertising- ratecard:

Cover story:

Cover 1
+ 4 pages
interior
6.000 euro

Spread:

Cover 2:

Cover 3:

Opening spread: 7.500 euro
Interior spread: 6.800 euro

5.000 euro

4.400 euro

Cover 4:

6.500 euro

Reverse cover

2 pages united covers
(spread)
6.000 euro

Editorial pages:
Additional costs*:
 Preferential positioning:+ 20%
 Advertorial: + 50%
 DTP by our team if necessary: +15%
1/1 pag

1/2 pag

1/4 pag

1/4 pag

1/2 pag

213 x 303 mm

186 x 130 mm

105 x 128 mm

186 x 65 mm

105 x 262 mm

4.000 euro

2.600 euro

1450 euro

1450 euro

2.600 euro

NOTES:
 An additional 10 mm around bleed is needed for pages
 Payments are done in LEI
 Advertising cost do not include VAT (19%)

Online:

Advertising banner
Leaderboard – top of page

◌

Ediția online este structurată pe domenii specializate,
integrează știri video, titluri în funcție de județ și oferă
posibilitatea parcurgerii online a ediției tipărite. O
secțiune specială – eveniment prezintă actualitatea
curentă și promovează cele mai importante
evenimente naționale și regionale

◌

Cele mai importante știri de la evenimente sunt
prezente și pe Facebook și Instagram alături de galerii
foto și video

◌

Profilul online include și informații exclusive ori
avanpremiere, agende ale evenimentelor la care
Transilvania Business este partener și galerii
recomandate TB.

Dimension
728x90

Format
.swf/.jpg/.gif/flash

cost/ month
2100 euro + TVA

Vertical banner associated with the
main news column by domain

160x600

.swf/.jpg/.gif

1800 euro + TVA

Vertical banner associated with the
main news column by domain

160x600

.swf/.jpg/.gif

1800 euro + TVA

Large Rectangle – associated with
main head news

300x250

.swf/.jpg/.gif/flash

1200 euro + TVA

Large Rectangle – associated with
the electronic version of TB

300x250

.swf/.jpg/.gif/flash

1200 euro + TVA

Horizontal Banner (bottom of page)

728x90

.swf/.jpg/.gif/flash

900 euro + TVA

Advertorial

2500 characters

500 euro + TVA

Photo Gallery
Video news

500 euro + TVA
300 x 250 (durata 2 min)

.avi

900 euro + TVA

