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INTRODUCTION
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Introducere

Femeia de azi este revista săptămânală care are deja o tradiție – a apărut pe piață în urmă cu  
10 ani, în iulie 2004. Informația furnizată în cuprinsul ei este una a prezentului, a unui univers 
cotidian comun, apropiat de sufletul femeilor, dezbătând subiecte de interes larg, legate  
de viața de zi cu zi. Fiecare cuvânt, fiecare imagine care apare în paginile revistei este gândit  
să se adreseze în cel mai direct și atrăgător mod femeii care citește revista. Acelei femei interesate 
să afle cât mai multe lucruri practice, la îndemână, privind sănătatea și stilul de viață, dornice  
să învețe ceva nou, să se inspire din ținutele vestimentare de la rubricile de modă ca să arate  
cât mai bine, să știe să se pună în valoare cu ajutorul sfaturilor și produselor prezentate  
în paginile de beauty, să afle cum poate interacționa cât mai bine cu familia și cu lumea din jur,  
să se relaxeze în timpul liber. Pentru că acea femeie este femeia de azi, cititoarea noastră.

La „întâlnirea“ săptămânală cu revista Femeia de azi participă femei cu vârste cuprinse  
între 20 și 45 de ani, din mediul urban, care sunt interesate de nou, de idei care le pot 
îmbunătăți viața, fie ea materială sau spirituală. Sunt femei cu studii medii sau superioare, 
dornice să-și ridice statutul social, să progreseze, să fie la zi, femei interesate de rubricile  
de shopping, care fac cumpărături ținând cont de raportul calitate/preț, femei pentru care 
informarea este important și care aspiră la o viață mereu mai bună, mai împlinită.

Tania Vintilescu
redactor-șef
tania.vintilescu@burda.ro

Femeia de azi ești chiar tu!



Informații despre revistă

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

Frecvență:  săptămânală
Distribuție:  națională
Format net:  210 mm x 242 mm
Preț:   1,70 Lei
Număr de pagini: 36+4 pagini
Hârtie:   57 gsm LWC Norcote

Mod de imprimare:    Offset
Cromatică:     CMYK
Audiență:                    110.000 
                           (Sursa: SNA FOCUS Feb 2015 – Aug 2016)

revista femeilor practice

Ce le oferim cititoarelor 
✓  Sfaturi din domeniul frumuseţii
✓  Soluţii pentru viaţa de cuplu
✓   Diete simple, personalizate, potrivite 

pentru fiecare vârstă şi tip de femeie
✓   Sfaturi pentru sănătate, însoţite de 

opinia avizată a specialistului
✓   O secţiune generoasă de reţete: simple 

şi spectaculoase (reţete în paşi), reţete 
rapide, reţete pe care le poţi colecţiona

✓   Reportaje despre cele mai arzătoare 
probleme din viaţa femeilor

De ce suntem deosebiţi
✓    Ne gândim la cele care ne citesc ca la 

persoanele cele mai apropiate şi scriem 
pentru ele.

✓    Folosim un ton familial, apropiat, 
întrucât cititoarea este prietena noastră.

✓    Interacţionăm cu cele care ne citesc – 
poveştile lor sunt publicate ca atare sau 
devin subiecte în revistă.



Structura revistei

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

Îngrijire și înfrumusețare 14%

Modă 16%

Călătorii/relaxare 10%

Sănătate 15%

Interviuri 5%

Psihologie 5%

Reportaje/social 15%

Decorațiuni interioare/grădină  5%

Gastronomie 15% 
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Profilul cititorului

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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✓    FEMEI ................................................................................ 89%

✓    Vârstă cuprinsă între 20 şi 45 de ani ............................... 40%
✓    Studii medii/superioare .................................................. 79%
✓    Venit pe gospodărie mediu/ridicat (+450 Euro)  ........... 48%
✓    Statut social mediu/ridicat .............................................. 77%
✓    Locuiesc în oraşe mari (+200k locuitori) ........................ 47%
✓    Responsabil de cumpărături ........................................... 87%

110.000110.000 de cititori pe ediţie

SURSA: SNA FOCUS FEB 2015 – AUG 2016

Responsabil cu cumpărăturile

Statut social mediu  
și ridicat

Femeia de azi

Femeia de azi

Libertatea  
pentru femei

Libertatea  
pentru femei

Click 
pentru femei

Click 
pentru femei

87,3%

77,1%

85,8%

74,0%

85,3%

73,8%



INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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index afinitate

În reviste găsești  
multe informații utile

Citesc anunțurile publicitare  
din ziare și reviste

Particip la concursurile cu premii 
din ziare sau reviste

Paginile cu reclame fac revistele 
mai atrăgătoare, mai interesante

SURSA: SNA FOCUS FEB 2015 – AUG 2016

Nu pot să rezist 
fără să cumpăr reviste

Revistele – principala sursă  
de divertisment

Cititul sau răsfoitul unei reviste 
mă  relaxează

Profilul cititorului
Cititorii despre revistă

176

161

142

133

131

123

115



INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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Încerc să-mi asortez  
bijuteriile cu garderoba

Adopt, de obicei,  
o ținută elegantă

Vreau să fiu admirată pentru felul 
în care arăt, cum sunt îmbrăcată

Adopt, de obicei,  
o ținută clasică
Cheltuiesc mult  

pe haine

SURSA: SNA FOCUS FEB 2015 – AUG 2016

Profilul cititoruluiProfilul cititorului
Modă

index afinitate
146

129

131

118

129

Sunt interesat de invovațiile  
în domeniul produselor cosmetice

index afinitate
Frumusețe

Sunt interesat  
de produsele cosmetice BIO

Cumpăr produse de îngrijire care conțin  
ingrediente naturale (esențe, plante, fructe etc)

Dacă îmi place un produs al unei mărci, cumăr  
și alte produse de îngrijire ale mărcii respective

118

125

115

114

Mi se reproșează că sunt prea atentă la cum mă 
îmbrac, cheltuind prea mult pe vestimentație 113
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SURSA: SNA FOCUS FEB 2015 – AUG 2016

Profilul cititoruluiProfilul cititorului
Alimentație

Îmi place să gătesc  
după rețetele luate din reviste

La medicamente sunt extrem  
de atent la marcă, la producător

De obicei consum produse  
cu cât mai puține calorii 

Obișnuiesc să merg la medic pentru controle 
de rutină, chiar dacă mă simt bine

Sunt dispus să plătesc mai mult pentru produsele  
care nu conțin E-uri, aditivi sau conservanți

Nu mă aștept să mă simt foarte rău, de la 
primele simptome de boală iau medicamente

Legumele și fructele sunt  
dominante în alimentația mea

Încerc să evit să mănânc alimente  
care conțin multe grăsimi

Sunt atent la producătorul sau marca  
produselor alimentare pe care le mănânc

index afinitate

index afinitate

Sănătate

148

142

123

123

119

120

118

117

116
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SURSA: SNA FOCUS FEB 2015 – AUG 2016

Profilul cititorului

Bănci și produse bancare
Mă gândesc ca în viitorul apropiat 

să-mi fac o asigurare
Sunt interesat de reclamele 

la serviciile financiare

În general banca mă ajută  
în ceea ce vreau să fac

Acord o mare atenție alergerii  
companiei de asigurări pe care o folosesc 

index afinitate

Mă inspir adesea din reviste  
pentru decorarea și mobilarea casei 

index afinitate
Home & deco

Sunt foarte interesat  
de decorațiunile interioare

Încerc ca o dată la câțiva ani să schimb ceva  
în casă: mobilă, covoare, perdele etc.

Acord o mare atenție alegerii  
băncii pe care o folosesc

Încerc să folosesc acele servicii bancare 
care mă ajută să economisesc timp

Folosesc băncile pentru că sunt un loc 
sigur de depunere a banilor

Economisesc bani pentru când 
voi ieși la pensie

139

129

128

127

125

124

124

119

117

116

108



INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
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Proiecte speciale
Avem posibilitatea, resursele şi plăcerea de a edita, sub brandul  
Femeia de azi, reviste speciale pentru clienţii noştri de publicitate. 
Reviste cu un conţinut editorial de înaltă calitate, sponsorizate de clienţi 
în funcţie de tematica dorită. Experienţa în astfel de proiecte, realizate 
încă din 2007, recomandă Femeia de azi drept unul dintre cele mai de 
încredere branduri în realizarea revistelor speciale.

Rugăciuni  
către Maica Domnului
✦ la nevoie ✦ împotriva ispitei ✦ de vindecare

vindecătoare
Sucuri

cărticica de la
cărticica de la

35 de remedii 
contra stresului

TOAMNA

REŢETEREŢETE
delicioase cu roșii

cărticica de la

Bkt rosii fda 34.indd   1 8/19/15   4:33 PMGHIDUL 
BRONZULUI
sănătos și frumos

cărticica de la

cărticica de lacărticica de la

Rețete inedite 
de dulceață

booklet fda 20.indd   1 13/05/15   13:24



Formate și prețuri / rate card

FORMATE ȘI PREȚURI

SPREAD

W: 420 mm
H: 242 mm

Ratecard: 6.200 €

1 PAGINĂ

W: 210 mm
H: 242 mm

Ratecard: 3.500 €

1/2 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 100 mm
H: 242 mm

Ratecard: 2.100 €

1/2 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 120 mm

Ratecard: 2.100 €

1/3 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 65 mm
H: 242 mm

Ratecard: 1.600 €

1/3 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 80 mm

Ratecard: 1.600 €

1/4 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 54 mm
H: 242 mm

Ratecard: 1.250 €

1/4 PAGINĂ

W: 100 mm
H: 120 mm

Ratecard: 1.250 €

1/4 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 60 mm

Ratecard: 1.250 €

Spread deschidere   7.000 €
Spread     6.200 €
Coperta 2     4.500 €
Coperta 3     3.650 €
Coperta 4     5.000 €
1/1 pagină     3.500 €
1/2 pagină     2.100 €
1/3 pagină     1.600 €
1/4 pagină     1.250 €

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

revista femeilor practice

Calendarul de producție
Ediția Ediția 

Deadline de trimitere a materialelor 

  Deadline comandă           Deadline machetă    

Deadline de trimitere a materialelor 

  Deadline comandă           Deadline machetă    

Data de 
apariție  
pe piață

Data de 
apariție  
pe piață

  1/2017
  2/2017 
  3/2017
  4/2017
  5/2017
  6/2017 
  7/2017
  8/2017
  9/2017
10/2017 
11/2017
12/2017
13/2017
14/2017 
15/2017
16/2017
17/2017
18/2017 
19/2017
20/2017
21/2017
22/2017 
23/2017
24/2017
25/2017

vineri, 22.12.2016 
vineri, 06.12.2017 
vineri, 13.01.2017
vineri, 20.01.2017
vineri, 27.01.2017 
vineri, 03.01.2017
vineri, 10.02.2017
vineri, 17.02.2017
vineri, 24.02.2017 
vineri, 03.02.2017
vineri, 10.03.2017
vineri, 17.03.2017 
vineri, 24.03.2017
vineri, 31.03.2017
vineri, 07.04.2017
vineri, 14.04.2017 
vineri, 21.04.2017
vineri, 28.04.2017
vineri, 05.05.2017 
vineri, 12.05.2017
vineri, 19.05.2017
vineri, 26.05.2017
vineri, 02.06.2017 
vineri, 09.06.2017
vineri, 16.06.2017

vineri, 23.06.2017 
vineri, 30.06.2017
vineri, 07.07.2017
vineri, 14.07.2017
vineri, 21.07.2017 
vineri, 28.07.2017
vineri, 04.08.2017
vineri, 11.08.2017
vineri, 18.08.2017 
vineri, 25.08.2017
vineri, 01.09.2017
vineri, 08.09.2017 
vineri, 15.09.2017
vineri, 22.09.2017
vineri, 29.09.2017
vineri, 06.10.2017 
vineri, 13.10.2017
vineri, 20.10.2017
vineri, 27.10.2017 
vineri, 03.11.2017
vineri, 10.11.2017
vineri, 17.11.2017
vineri, 24.11.2017 
vineri, 01.12.2017
vineri, 08.12.2017
vineri, 15.12.2017

marți, 03.01.2017
luni, 09.01.2011
luni, 16.01.2017
luni, 23.01.2017
luni, 30.01.2017 
luni, 06.02.2017
luni, 13.02.2017
luni, 20.02.2017
luni, 27.02.2017 
luni, 06.03.2017
luni, 13.03.2017
luni, 20.03.2017 
luni, 27.03.2017
luni, 03.04.2017
luni, 10.04.2017
luni, 17.04.2017 
luni, 24.04.2017
luni, 01.05.2017
luni, 08.05.2017 
luni, 15.05.2017
luni, 22.05.2017
luni, 29.05.2017
luni, 05.06.2017 
luni, 12.06.2017
luni, 19.06.2017

luni, 26.06.2017
luni, 03.07.2017 
luni, 10.07.2017
luni, 17.07.2017
luni, 24.07.2017 
luni, 31.07.2017
luni, 07.08.2017
luni, 14.08.2017
luni, 21.08.2017 
luni, 28.08.2017
luni, 04.09.2017
luni, 11.09.2017 
luni, 18.09.2017
luni, 25.09.2017
luni, 02.10.2017
luni, 09.10.2017 
luni, 16.10.2017
luni, 23.10.2017
luni, 30.10.2017 
luni, 06.11.2017
luni, 13.11.2017
luni, 20.11.2017
luni, 27.11.2017 
luni, 04.12.2017
luni, 11.12.2017
luni, 18.12.2017

12.01.2017
19.01.2017 
26.01.2017
02.02.2017
09.02.2017 
16.02.2017
23.02.2017
02.03.2017
09.03.2017 
16.03.2017
23.03.2017
30.03.2017 
06.04.2017
13.04.2017
20.04.2017
27.04.2017 
04.05.2017
11.05.2017
18.05.2017 
25.05.2017
01.06.2017
08.06.2017
15.06.2017 
22.06.2017
29.06.2017

06.07.2017
13.07.2017 
20.07.2017
27.07.2017
03.08.2017 
10.08.2017
17.08.2017
24.08.2017
31.08.2017 
07.09.2017
14.09.2017
21.09.2017 
28.09.2017
05.10.2017
12.10.2017
19.10.2017 
26.10.2017
02.11.2017
09.11.2017 
16.11.2017
23.11.2017
30.11.2017
07.12.2017 
14.12.2017
21.12.2017
28.12.2017

26/2017 
27/2017
28/2017
29/2017
30/2017 
31/2017
32/2017
33/2017 
34/2017
35/2017
36/2017
37/2017 
38/2017
39/2017
40/2017 
41/2017
42/2017
43/2017
44/2017 
45/2017
46/2017
47/2017 
48/2017
49/2017
50/2017
51/2017



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

1. Cel care cumpără publicitate în revistele Burda Romania trebuie 
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 – prima zi de vânzare a revistei;

• 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 maximum 2 zile, 
comanda prezentată conform condițiilor de la pct.1.

Comanda confirmată cu prețul aferent, împreună cu reducerile 
aplicate și comisionul agenției, va fi trimisă prin poștă, pe fax  
sau e-mail.

În cazul apariției unor neconcordanțe, Departamentul  
de Publicitate va cere clarificări.

•  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   210x242 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 (la toate dimensiunile 
se adaugă minimum 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
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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 legătură 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, benzilor simple, 
benzilor parfumate, suprapunerilor etc., 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



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 

www.burda.ro

FLORENTINA P UNA-LAUDA
Group Advertising Director Advertising Sales Manager

+40 727 089 275 +40 764 643 861
renata.visan@burda.ro


