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face lumină!





Ziarul ZIUA de Constanţa al cărui prim număr a văzut
lumina tiparului în data de 20 noiembrie 2000 a reuşit să se
transforme în aceşti 17 ani într-un brand de referinţă al
pieţei constănţene de media, prin seriozitate, promptitudine
şi credibilitate în distribuirea informaţiei.

Cu peste 4000 de ediţii print, ZIUA de Constanţa a devenit
un furnizor de informaţie precisă şi credibilă, un ziar adaptat
zilelor nostre, adaptat cititorului modern, cu articole uşor de
pătruns care oferă o perspectivă clară, completă şi integrată
asupra evenimentelor zilnice.

ZIUA de Constanţa reprezintă o radiografie obiectivă şi
corectă a realităţii constănţene.

ZIUA de Constanţa, cotidian de informare, se adresează
cititorilor interesaţi de domeniul economic, politic şi
administrativ dar şi celor care vor să fie la curent cu cele mai
noi ştiri din mediul constanţean.



PREZENTARE
TIPUL PUBLICAŢIEI: cotidian, 8 pagini 

(4 pag. color, 4 pag. alb-negru)

ZILE DE APARIŢIE: luni-joi 

ARIA DE DISTRIBUŢIE: Dobrogea

FORMAT: 325x475 cm

SUPLIMENT BILUNAR: ZIUA ÎN JUDEŢ



ONLINE

www.ziuaconstanta.ro - site aflat într-o continuă
dezvoltare, cu o arhivă completă din anul 2000

ZIUA de Constanţa este principala sursă online de
informare pentru cei peste 1.050.500 de vizitatori unici pe
lună, peste 370.000 Desktop www.ziuaconstanta.ro şi peste
680.500 Mobile m.ziuaconstanta.ro

ZIUA de Constanţa este un site cu flux continuu de Ştiri
calde (peste 2.000 de ştiri/lună) şi cu peste 400.000 de
pagini

ZIUA de Constanţa se bucură de 11.800.000 vizite anual şi
are 23.700.000 de afişări anual

Newsletter furnizat către cei peste 10.000 de abonaţi zilnic

Versiunea m.ziuaconstanta.ro oferă acces la informaţie,
direct de pe browserul telefonului mobil celor peste 680.500
de vizitatori unici pe lună

Sursa: trafic.ro



ZIUA în Judeţ - supliment bilunar care aduce în prim
plan realităţile mediului rural prin intermediul articolelor
despre administraţiile publice locale, evenimentele şi
acţiunile desfăşurate în judeţul Constanţa.
Informaţiile despre activitatea

zilnică a aleşilor locali, şedinţele
consiliilor locale, organizarea
licitaţiilor şi achiziţiilor publice,
pun în permanenţă citiorii în
contact cu noutăţile din acest
domeniu.



Sporuri:

Prima pagină - 4 euro/cmp
Ultima pagină100%

Plasare preferenţială 25%
Taxa sănătate 12%

Concepţie grafică 5%
Publicitate politica 250%

Discount, volum agenţii*
euro - 3.000 euro: 20%

euro - 10.000 euro: 25% 
Peste 10.001 euro: 30%

*discountul nu se cumulează
Preţurile nu includ TVA

RATECARD
Ediţie print



1. Banner LEADERBOARD HEADER - 500 euro
Dimensiuni (banner): 728x90 px Poziţionare: prima pagină și pagini interior Tip: static sau rotativ
2. Banner LEADERBOARD WIDE: - 400 euro
Dimensiuni (banner): 970x90 px (standard)  sau 1170x 120 px (toată suprafața) 
Poziţionare: prima pagină și pagini interior Tip: static sau rotativ
3. Banner LEADERBOARD - 300 euro
Dimensiuni (banner): 728x90 px (standard) 855x90 px (toată suprafața)
Poziţionare: prima pagină și articole interior (sfârşitul articolului) Tip: static sau rotativ
4. Banner MEDIUM RECTANGLE - 200 euro
Dimensiuni (banner): 300x250 px Poziţionare: prima pagină şi / sau pagini interior Tip: static sau rotativ
5. Banner 3:1 RECTANGLE - 100 euro
Dimensiuni (banner): 300x90 px Poziţionare: prima pagină şi / sau pagini interior Tip: static sau rotativ
6. Banner MEDIUM RECTANGLE STICKY - 500 euro
Dimensiuni (banner): 300x250 px Poziţionare: prima pagină şi / sau pagini interior
7. Banner MEDIUM RECTANGLE STICKY - 300 euro 
Dimensiuni (banner): 970x90 px (standard)

ADVERTORIAL simplu sau cu opţiuni (inserare hiperlink pe cuvinte cheie, newsletter, Facebook, Twitter, Google+) 
pornind de la 250 euro. 

NEWSLETTER – 100 euro

Acestea sunt formatele standard pentru bannere, oferta ZIUA de Constanţa nu se limitează la aceste dimensiuni, în funcţie de
campania agreată de client, echipa noastră vă pune la dispoziţie şi alte variante

RATECARD - Publicitate online - descktop

Prețurile nu includ TVA



8. Banner MEDIUM RECTANGLE - 200 euro
Dimensiuni (banner): 300x250 px (toate paginile în listing articole și sfârșitul articolului)

9. Banner 3:1 RECTANGLE - 100 euro
Dimensiuni (banner): 300x100 px (toate paginile în listing articole și sfârșitul articolului)

10. Banner MEDIUM RECTANGLE STICKY - 400 euro 
Dimensiuni (banner): 300x250 px (toate paginile)

11. Banner 3:1 RECTANGLE STICKY - 200 euro
Dimensiuni (banner): 300x100 px (toate paginile)

RATECARD - Publicitate online - mobile

Prețurile nu includ TVA





DATE TEHNICE

• Fişierele sunt acceptate în următoarele formate:
.tif, .cdr (Corel Draw v. 10), .psd (Adobe Photoshop)

• Vă recomandăm utilizarea compresiilor fără pierdere de 
informaţie

• Fişierele .tif trebuie să aibă minimum 300 dpi, 
necompresate LZW şi obligatoriu în modelul CMYK 
(K= 100%)

• Textele din fişierele .cdr vor fi convertite la curbe sau 
toate fonturile vor fi incluse în documentul final

• Fişierele .psd trebuie să aibă rezoluţie de minimum 300 
dpi şi obligatoriu în modul CMYK (K= 100%)
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