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Introducere

INTRODUCTION

Grădina mea de vis este un ghid complet de instruire în arta amenajării și îngrijirii grădinii 
și terasei. Revista cuprinde un vast repertoriu tematic precum prezentări de flori în funcție 
de sezon, tufe decorative, plante cățărătoare, garduri vii, arbori și arbuști, gazon - toate 
articolele oferind cititorilor atât sugestii decorative cât și informații despre lucrările necesare 
de întreținere și îngrijire. 

Revista Grădina mea de vis se adresează celor care doresc o evadare din cotidian în 
universul verde creat după propriile dorințe și celor care dispun de mijloacele financiare 
necesare pentru a amenaja grădina mult visată.

Cristina Stoica
redactor-șef
cristina.stoica@burda.ro

Frecvență:  lunară
Distribuție:  națională
Format net:  210 mm x 275 mm
Preț:   4,99 Lei
Număr de pagini: 64+4 pagini
Hârtie (coperta): 135 g BD

Hârtie (interior):   60 gsm LWC UPM Cote
Mod de imprimare:   offset
Cromatică:     CMYK
Tiraj:      16.000 exemplare
Audiență:                    117.000 (SNA_FOCUS ian2014- 
aug2015)
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Profilul cititorului
Atât femeile cât și bărbații citesc 
Grădina mea de vis. 47,9% dintre ei 
au vârste cuprinse între 35 și 54 de ani 
(Index 128) și au la dispoziție un venit 
peste medie; 45,8% câștigă mai mult 
de 1.000 lei (Index 143).

Cititorii revistei Grădina mea de vis 
aparțin unei categorii sociale bune. 
35,1% sunt dintre cei cu o educație 
universitară și post universitară și 
slujbe bine plătite (Cat A+B, Index 
132). 36% sunt angajați sau dețin mici 
companii (Cat C).

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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Formate și prețuri / rate card

FORMATE ȘI PREȚURI

SPREAD

W: 420 mm
H: 275 mm

Ratecard: 4.400 €

1 PAGINĂ

W: 210 mm
H: 275 mm
Ratecard:
2.500 €

1/2 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 105 mm
H: 275 mm
Ratecard:
1.500 €

1/2 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 137 mm
Ratecard:
1.500 €

1/3 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 70 mm
H: 275 mm
Ratecard:
1.000 €

1/3 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W:210 mm
H: 91 mm
Ratecard:
1.000 €

1/4 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 52,5 mm
H: 275 mm
Ratecard:

900 €

1/4 PAGINĂ

W: 105 mm
H: 137mm
Ratecard:

900 €

1/4 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 69 mm
Ratecard:

900 €

Spread deschidere   4.800 €
Spread     4.400 €
Coperta 2     3.250 €
Coperta 3     2.900 €
Coperta 4     3.700 €
Pagină de interior    2.500 €
1/2 pagină     1.500 €
1/3 pagină     1.000 €
1/4 pagină        900 €

Alte formate care nu sunt standard vor avea  
costuri stabilite separat.
Prețurile nu conțin TVA.
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CALENDARUL DE PRODUCȚIE

Ediția

Deadline comenzi

Deadline machete

Prima zi de vânzare

01/2016

1 ian 2016

7 ian2016

21 ian 2016

02/2016

29 ian 2016

4 feb 2016

18 feb 2016

03/2016

4 mar 2016

10 mar 2016

24 mar 2016

04/2016

1 apr 2015

7 apr 2016

21 apr 2016

05/2016

29 apr 2016

5 mai 2016

19 mai 2016

06/2016

27 mai 2016

2 iun 2016

16 iun 2016

Ediția

Deadline comenzi

Deadline machete

Prima zi de vânzare

07/2016

1 iul 2016

7 iul 2016

21 iul 2016

08/2016

29 iul 2016

4 aug 2016

18 aug 2016

09/2016

2 sep 2016

8 sep 2016

22 sep 2016

10/2016

30 sep 2016

6 oct 2016

20 oct 2016

11/2016

28 oct 2016

3 nov 2016

17 nov 2016

12/2016

25 nov 2016

29 nov 2016

15 dec 2016

Calendarul de producție



Detalii tehnice și condiții de acceptare 
a comenzilor de publicitate

1. Cel care cumpără publicitate în revistele Burda Romania este 
obligat să trimită o comandă scrisă care să includă:

• adresa exactă a agenției sau a clientului de publicitate;

•  numele revistei unde mesajul publicitar va fi publicat;

• data publicării mesajului publicitar;

• formatul mesajului publicitar;

•  datele de contact ale persoanei autorizate să țina legătura cu 
Departamentul de Publicitate al Burda România.

2. Burda Romania va confirma în scris (în maxim 2 zile de la 
acceptarea comenzii) comanda conform condițiilor prezentate  
la pct.1. În cazul apariției unor neconcordanțe, Departamentul  
de Publicitate va cere clarificări.  
Comanda confirmată cu prețul aferent, împreună cu reducerile 
aplicate și comisionul agenției, va fi trimisă prin poștă, pe fax  
sau e-mail.

•  La începutul colaborării este obligatoriu ca firma contractantă 
să trimită Departamentului de Publicitate al Burda România o 
copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comerțului.

•  Agenția sau clientul de publicitate se obligă să răspundă 
pentru conținutul informațiilor date spre publicare/ 
difuzare și să acopere toate pretențiile (inclusiv drepturi  
de autor/conexe și sancțiuni CNA) ce ar putea fi solicitate  
de terți pentru publicarea/difuzarea de catre Burda România 

a materialelor publicitare puse la dispoziție.

•  Agenția sau clientul de publicitate se obligă să răspundă pentru 
trimiterea greșită a materialelor care trebuie să corespundă 
specificațiilor tehnice și cerințelor stipulate în lista cu prețuri.

•  Burda România are dreptul să refuze difuzarea materialelor 
publicitare care încalcă dispozițiile legale în vigoare în materie 
de publicitate sau reguli ale bunului-simț general valabile.

•  Precizarea de mai sus se referă la toate inserturile (inserturi 
lipite sau aleatorii) din toate revistele Burda România. În cazul 
unui refuz, agenția sau clientul de publicitate va fi informat 
de către Departamentul de Publicitate în termen de 2 zile 
lucrătoare de la primirea materialelor.

•  Reclamele sau advertorialele care conțin vizualuri grafice 
similare cu textele editoriale trebuie marcate clar cu mențiunea 
„publicitate“ sau „advertorial“.

•  Burda Romania asigură publicarea reclamei în concordanță 
cu detaliile tehnice furnizate de către agenție sau clientul de 
publicitate.

•  În cazul unor defecte ascunse ale materialelor trimise, invizibile 
în momentul pregătirii de tipar și apărute ulterior în tipar, Burda 
România nu va accepta reclamațiile depuse de agenție sau 
clientul de publicitate. Agenția sau clientul de publicitate va fi 
taxat cu costul aferent tuturor ajustărilor necesare.

  Format net   210x275 mm

  Fișiere   PDF (format cerut) 
Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK 
Illustrator: EPS, CMYK,  
texte covertite la curbe
Total Ink Limit (TIL): coperte max 300% 
pagini înăuntru max 270%

Bleeds min. 5 mm. Distanța minimă a 
elementelor față de margine: 5 mm
  Data storage    CD - files up to 10 MB 
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro 

ftp: 128.140.228.202 
login: publicitate 
password: publ!c!tate2010

  Print     offset

Detalii tehnice vor fi trimise la cerere. 
Pentru orice neclarități tehnice,  
vă rugăm să o contactați pe  
Cătălina Bedreag,  
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro

DATE TEHNICE
www.burda.ro



De ce presa?
CAPTIVEAZĂ CITITORUL – suntem focusați pe ceea ce citim. 
De aceea, putem să ne desprindem ușor mintea de la alte lucruri. Este un 
moment de relaxare pe care îl merităm din plin.

OFERĂ INTIMITATE – conform studiilor, majoritatea femeilor 
asociază cititul cu relaxarea și intimitatea. Acest fapt duce la îmbunătățirea 
percepției asupra mesajului publicitar. Mai mult decat atât, o revistă va 
asigura întotdeauna subiecte de discuție: ce e nou, ce e interesant, ce 
merită recomandat.

CONSOLIDEAZĂ PERCEPȚIA ASUPRA MĂRCII  – 
datorită multiplelor posibilități de prezentare a produsului în presă, 
conținutul mesajului publicitar permite o mai bună cunoaștere a 
produsului de către cititor, precum și consolidarea imaginii produsului.

CONSTRUIEȘTE CREDIBILITATE – printr-o permanentă 
legătură cu cititorii noștri, știm cum să vorbim cu ei și să-i facem să 
aibă încredere în noi. Este o legatură specială, bazată pe încredere și 
prietenie, creată de-a lungul timpului în urma comunicării cu cititorii 
noștri (mesaje electronice, scrisori, comentarii, chiar și dispute) și care 
are ca rezultat creșterea credibilității mesajului publicitar.

ESTE CREATIVĂ  – fără a mai aminti de aria largă de formate pe 
care le poate oferi, presa asigură modalități de publicitate sub forma 
inserturilor aleatorii, inserturilor lipite la punct fix, benzi simple, benzi 
parfumate, suprapuneri și multe altele, în funcție de scopul urmărit.

NU DERANJEAZĂ – cercetările au arătat că audiența TV este 
deranjată de reclamele de pe posturile TV. 80% din respondenți 
consideră reclamele TV ca fiind cele mai deranjante mesaje 
publicitare, față de numai 8% care consideră mesajele publicitare 
din presă ca fiind deranjante.

ATINGE GRUPURILE-ȚINTĂ DORITE  – pe baza varietații 
subiectelor editoriale, a studiilor despre consumator și audiență, 
putem să identificăm ușor grupul-țintă căruia vrem să ne adresăm și să 
introducem produsul în concordanță cu nevoile grupului-țintă.

Sursa: Prezentare PRO Media House,  
bazată pe cercetarea făcută de Demoskop
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NICOLETA VLĂDUCU
Advertising Sales Manager
Tel.: +40 724 273 951
E-Mail: nicoleta.vladucu@burda.ro

FLORENTINA PĂUNA-LAUDA
Group Advertising Director
Tel.: +40 727 089 275
E-Mail: florentina.pauna@burda.ro

S.C. BURDA ROMÂNIA S.R.L 
Bd. Decebal nr. 25-29, 
Olympia Tower,
sector 3, cod poștal 030964, București 
Tel.: +40 372 10 60 00
Fax: +40 372 10 60 55

DATE DE CONTACT
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