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Introducere

INTRODUCERE

Sănătatea este fără doar şi poate dacă nu cel dintâi, cu siguranţă printre cele mai importante 
daruri de care te poţi bucura. Tocmai de aceea, Sănătatea de azi este revista care te 
ajută lună de lună s-o păstrezi sau, de ce nu, s-o recâştigi. Găseşti în paginile ei trucuri şi 
tratamente simple pentru frumuseţe, noutăţi medicale, răspunsuri de la specialişti, plante 
şi remedii naturale întăritoare şi energizante care alungă micile suferinţe fără vreun efect 
nedorit. Este ghidul de care ai nevoie pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată!

Ne întâmpinăm cititorii cu cele mai bune şi utile informaţii, iar pentru anul 2015 le pregătim 
o mulţime de proiecte speciale cu teme interesante: analize simple, dar vitale pentru oricine, 
sfaturi ca să previi şi să-ţi revii după accidentul vascular, diete garantate care te scapă de 
surplusul de kilograme, reţete speciale pentru diabetici, plante de sezon pentru suferinţe 
mari sau mici sunt doar câteva din subiectele captivante care te aşteaptă.

Andreea Cohuț
redactor-șef
andreea.cohut@burda.ro
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Informații despre revistă
Cu un format accesibil şi atractiv, revista sănătatea de azi se adresează cititorilor  
care-şi doresc o viaţă sănătoasă, venindu-le în întâmpinare cu sfaturi utile de 
frumuseţe, dietă, terapii alternative şi stil de viaţă echilibrat.

Paginile revistei conţin informaţii mereu actuale, perfect mulate pe nevoile cititorilor, 
de la produse şi remedii naturiste eficiente până la meniuri de slăbit şi reţete sănătoase, 
cu ingrediente naturale, accesibile, mereu la-ndemâna oricui.

Secţiunea cea mai vastă a revistei abordează teme de sănătate de interes general,  
cu sfaturi competente legate de prevenţie, analize şi tratamente de ultimă oră,  
cât şi variante naturale de tratament pentru diverse afecţiuni.

Specialiştii revistei sănătatea de azi oferă informaţii practice, avizate, de mare ajutor  
în tratarea unor probleme de sănătate frecvente, dar şi în prevenirea greşelilor comune 
care pot declanşa ori agrava diverse afecţiuni.

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

Frecvență:  lunară
Distribuție:  națională
Format net:  148,5 mm x 210 mm
Preț:   3,99 Lei
Număr de pagini: 80+4 pagini
Hârtie (coperta): WFC gloss 170 gsm

Hârtie (interior): UPM Smart 57 gsm
Mod de imprimare: Offset
Cromatică: CMYK
Cititori:  177.000 

Sursa: SNA Ianuarie 2014 – August 2015
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Structura revistei

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

Psihologie 9%

Relaxare 9%

Naturist 19%

Îngrijire și înfrumusețare 11%

Dietă și gastronomie 19%

Sănătate  33%
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Profilul cititorului

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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177.000 cititori/ediție
Femei ...............................................................................................137.000
Responsabil de cumpărături ...................................................152.000
Statut social mediu-ridicat .......................................................133.000
Venit personal mediu-ridicat ...................................................103.000 
Studii medii-superioare .............................................................125.000
Vârstă cuprinsă între 23-50 de ani .........................................100.000
Locuiesc în oraşe mari ...............................................................106.000

În reviste găsești  
multe informații utile

Reclamele fac revistele  
mai atrăgătoare

Revistele - principala  
sursă de divertisment

Nu pot să rezist fără  
să cumpăr reviste

Cititul/răsfoitul revistei  
mă relaxează 188

201

137

204

271

Cititorii despre revistă

Sursa: SNA Septembrie 2013 – Mai 2015



INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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Profilul cititorului
Frumusețe și igienă personală

Îngrijire personală și aspect fizic

Creme/geluri/loțiuni 
anticelulitice 444
Loțiune tonică  
după demachiaj 217
Farduri pentru 
obraz 208
Creme sau loțiuni 
hidratante pentru față 204
Măști sau alte produse  
de curățare a tenului 199

Interesat de produsele  
cosmetice bio 172
Mă îngrijesc de siluetă/ 
greutatea mea 153
Rezerv timp pentru 
îngrijirea mea personală 150
Cumpăr produse scumpe  
de îngrijire personală 142
Interesat de inovații în 
domeniul produselor cosmetice 135

Sursa: SNA Septembrie 2013 – Mai 2015



INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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Profilul cititorului

Gătesc după rețete  
luate din reviste

Dispus să plătesc mai mult 
pentru produse fără E-uri

Consum produse cu cât 
mai puține calorii

180

143

143

Alimentație

Obișnuiesc să merg la medic 
pentru control de rutină

Rezolv problemele de sănătate 
prin medicina naturistă

La medicamente  
sunt atentă la marcă

Medicamentele noi  
sunt mai eficiente

168

157

134

104

Sănătate

Sursa: SNA Septembrie 2013 – Mai 2015



INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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Sursa: SNA Septembrie 2013 – Mai 2015

Profilul cititorului

Mă gândesc ca în viitorul 
apropiat să fac o asigurare

Acord mare atenție  
alegerii băncii

E important  
să economisesc bani lunar

Economisesc bani  
pentru pensie

Credit  
renovare casă

Credit de consum (bunuri  
de folosință îndelungată)

Card pentru  
cumpărături

Card de debit

Credit nevoi 
personale

115

139

122

144

214

148

187

166

134

Servicii bancare folosite
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Când ai o problemă de sănătate, 
ce n-ai face ca să-ţi recapeţi 
starea de bine?

sănătatea de azi pregăteşte 
pentru cititori proiecte speciale 
de sezon despre cele mai 
frecvente afecţiuni şi-ţi oferă 
soluţiile pe care le cauţi, sfaturi 
medicale, diete şi tratamente 
complexe care merg la sigur! 
Imunitatea, inima, plămânii şi 
celelalte organe vitale, alergiile, 
diabetul, plantele-medicament, 
toate şi multe altele îşi găsesc 
locul în planurile noastre 
editoriale.

Structura creativă şi atractivă 
recomandă proiectele 
Sănătatea de azi clienţilor de 
publicitate din domenii diverse.

Proiecte speciale



FORMATE ȘI PREȚURI

SPREAD

W: 297 mm
H: 210 mm

Ratecard: 5.000 €

1 PAGINĂ

W: 148 mm
H: 210 mm

Ratecard: 3.000 €

1/2 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 70 mm
H: 210 mm

Ratecard: 1.900 €

1/2 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 148 mm
H: 100 mm

Ratecard: 1.900 €

1/3 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 50 mm
H: 210 mm

Ratecard: 1.400 €

1/3 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 148 mm
H: 70 mm

Ratecard: 1.400 €

1/4 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 40 mm
H: 210 mm

Ratecard: 1.000 €

1/4 PAGINĂ

W: 70 mm
H: 100 mm

Ratecard: 1.000 €

1/4 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 148 mm
H: 50 mm

Ratecard: 1.000 €

Spread deschidere   5.800 €
Spread     5.000 €
Coperta 2     3.500 €
Coperta 3     2.700 €
Coperta 4     4.000 €
Pagină de interior    3.000 €
1/2 pagină     1.900 €
1/3 pagină     1.400 €
1/4 pagină     1.000 €

Alte formate care nu sunt standard vor avea  
costuri stabilite separat.
Prețurile nu conțin TVA.
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Formate și prețuri / rate card



CALENDARUL DE PRODUCȚIE

Nr. revistei Luna 
Deadline de trimitere a materialelor 

  Deadline comandă             Deadline machetă
Data de apariție  

pe piață
02/2016 Februarie

03/2016 Martie

04/2016 Aprilie

05/2016 Mai

06/2016 Iunie

07/2016 Iulie

08/2016 August

09/2016 Septembrie

10/2016 Octombrie

11/2016 Noiembrie

12/2016 Decembrie

01/2017 Ianuarie

Luni, Ianuarie 04, 2016

Joi, Ianuarie 28, 2016

Joi, Martie 03, 2016

Joi, Martie 31, 2016

Joi, Aprilie 28, 2016

Joi, Iunie 02, 2016

Joi, Iunie 30, 2016

Joi, August 04, 2016

Joi, Septembrie 01, 2016

Joi, Septembrie 29, 2016

Joi, Noiembrie 03, 2016

Joi, Noiembrie 24, 2016

Marți, Ianuarie 19, 2016

Marți, Februarie 16, 2016 

Marți, Martie 22, 2016

Marți, Aprilie 19, 2016

Marți, Mai 17, 2016

Marți, Iunie 21, 2016

Marți, Iulie 19, 2016

Marți, August 23, 2016

Marți, Septembrie 20, 2016

Marți, Octombrie 18, 2016

Marți, Noiembrie 22, 2016

Marți, Decembrie 13, 2016

Joi, Ianuarie 07, 2016

Joi, Februarie 04, 2016

Joi, Martie 10, 2016

Joi, Aprilie 07, 2016

Joi, Mai 05, 2016

Joi, Iunie 09, 2016

Joi, Iulie 07, 2016

Joi, August 11, 2016

Joi, Septembrie 08, 2016

Joi, Octombrie 06, 2016

Joi, Noiembrie 10, 2016

Marți, Noiembrie 29, 2016
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Calendarul de producție



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   148x210 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 contactați pe  
Cătălina Bedreag,  
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro

DATE TEHNICE
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Detalii tehnice și condiții de acceptare 
a comenzilor de publicitate



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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De ce presa?



WOMEN

FAMILY & PARENTING

SPECIAL INTERESTS

MEN

Mihaela Barbatosu
Advertising Sales Manager

Tel.: +40 731 310 318
E-Mail: mihaela.barbatosu@burda.ro

FLORENTINA PĂUNA-LAUDA
Group Advertising Director

Tel.: +40 727 089 275
E-Mail: florentina.pauna@burda.ro

BURDA 
ROMANIA

Bd. Decebal, nr. 25-29,
Olympia Tower,
Sector 3, București 

DATE DE CONTACT

www.burda.ro


