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Utilizatori unici: 150.000
Afișări: 230.000
Pagina facebook: impact 600.000 /lună
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Advertising

Dimension

Format

Cost/month

Leaderboard – top of page

728x90

.swf/.jpg/.gif/flash

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

Știre advertorială

1500 caractere

Text + 1 poză

300 euro + TVA

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

Articol prezentare advertorial

2500 caractere

Text + 2 poze

700 euro + TVA

Interviu advertorial

2500-5000 caractere

Text + 3 poze

1200 euro + TVA

Fotoreportaj

Peste 5000 caractere

Text + galerie foto

1800 euro + tva

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

Video-știre

1,5 -2 minute

Video-reportaj

8 minute

1500 euro + TVA

Video-interviu

15 minute

2000 euro + TVA

Site-ul este structurat pe domenii specializate în
care se promovează afacerile și proiectele de
dezvoltare a acestora; susține campaniile de
comunicare ale firmelor; publică interviuri cu
liderii din business; anunță proiecte economice
ale administrațiilor; susține campanii de HR sau
lansări de produse; 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 de business naționale și regionale

900 euro + tva

www.transilvaniabusiness.ro

Audiența
Promovare pe Facebook Zi de zi/
Facebook Transilvania Business separat în fiecare ziar/revista + prin
boosting
Funcție de perioada boostingului,
public, pe vârste - gen - zona
geografica, conform cerințelor
clientului:
A. - 100 euro – postare pe Facebook
B. - 300 euro – postare pe F plus 3
zile boosting
C. - 500 euro - postare pe F plus 7
zile boosting
Cu prezentare raport statistic
- date audiență articol, după
perioadă de boosting, analytics page views, unique visitors, average
active time,
- rezultatele de pe Facebook impressions, reach, reactions și post
clicks

Repartizarea geografică

Repartizarea pe orașe

17.82%
26%

46%

16%
82.18%

Romania

Restul Tarilor

2% 3% 3%

4%

Bucharest

Cluj-Napoca

Timisoara

Brasov

Oradea

Altul

Targu Mures
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Profil Audienta
Sex

Varsta
65 - 74 ani
6%

Educație

14 - 18 ani
12%
19 - 24 ani
14%

55 - 64 ani
20%

14%
33%

8%
13%

Femei
42%

Barbati
58%

3%
29%

45 - 54 ani
9%

25 - 34 ani
15%

35 - 44 ani
24%

Barbati

Femei

14 - 18 ani

19 - 24 ani

25 - 34 ani

45 - 54 ani

55 - 64 ani

65 - 74 ani

35 - 44 ani

7-8 clase

10 clase

Scoala Profesionala

Liceu

Scoala postliceala

Invatamant superior

Fondator
Aurelian GRAMA
+40 744 664660 | aurelian@transilvaniabusiness.ro

Revista
Transilvania Business
Distribuție națională

Redactor șef
Ligia VORO
+40 740 686.015 | ligia.voro@transilvaniabusiness.ro
Brand manager
Ionuț OPREA
+40 721 197559 | ionut.oprea@transilvaniabusiness.ro
Director publicitate
Nicolae POP
+40 740 115.167 | nicu.pop@transilvaniabusiness.ro

www.transilvaniabusiness.ro
www.facebook.com/transilvaniabusiness
Târgu Mures, Strada Primăriei,
Camera de Comerț, cod poștal: 540026
Tel./Fax + 40 265 215 613

Arhiva revistei: aici

