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Introducere

INTRODUCERE

Cărticica Practică este o revistă cu tematică preponderent culinară, o publicație 
interactivă ce reunește rețete inedite, sub o temă propusă lunar de redacție. 

Într-o prezentare de excepție, în paginile revistei sunt reunite cele mai originale  
rețete propuse de corespondenți, o mare parte dintre acestea fiind probate în 
bucătăria Practic. 

Printre rețetele expediate la redacție, cititorii strecoară gândurile și emoțiile ce 
reunesc o mare familie, cea a cititorilor Practic, brand de succes din care Cărticica 
practică face parte de mai bine de 12 ani.

Susana Pletea
director editorial
susana.pletea@burda.ro

Cărticica Practică
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Informații despre revistă
Rețetele din Cărticica Practică: 

• acoperă o mare varietate de gusturi

• se bazează pe ingrediente uzuale, ușor accesibile 

• oferă soluții pentru obținerea unor savori mai rafinate, cu timp de preparare cât mai mic, în condițiile 
folosirii unor metode de preparare cât mai sănătoase. 

În afară de rețete și sfaturi pentru reușita lor deplină, revista cuprinde și alte rubrici: 

• interviu cu vedete în bucătărie; 

• reportaje de călătorie, inclusiv primite de la cititori; 

• secretele bucătarului-șef; 

• articole pe teme de gastronomie și nutriție (predominant); alte articole de lifestyle; 

• prezentări de bloguri și interviuri cu personalități din domeniul culinar.

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

Frecvență:  lunară
Distribuție:  națională
Format net:  148 mm x 210 mm
Preț:   3,99 Lei
Număr de pagini: 112+4 pagini
Hârtie (coperta): 150 gsm BD

Hârtie (interior):   UPM Smart 57 gsm
Mod de imprimare:    Offset
Cromatică:     CMYK
Tiraj:      36.667 exemplare
   (Sursa: BRAT Q3/2016)
Audiență:     211.000 
  (SNA FOCUS feb.15-aug.16)
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Structura revistei

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

Reportaj 8%

Sănătate 2%

Interviuri 3%

Stil de viață 4%

Gastronomie 83% 
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Profilul cititorului
• Cu toate că majoritatea cititorilor Practic Cărticica practică 
sunt femei, aproape 17 % sunt bărbați care sunt foarte 
interesați de gătit și de a pregăti o masă bună pe baza 
rețetelor autentice.

• 60 % dintre toți cititorii Practic Cărticica practică au vârste 
între 18 și 49 de ani. Mai mult de jumătate din
audiență e alcătuită din manageri, angajați sau deținători de 
mici companii (statut social: categoriile A și B).

• Cititorii Practic Cărticica practică reprezintă un interesant 
grup țintă pentru o arie largă de produse și servicii, având în 
vedere că 23 % câștigă peste 1.500 lei lunar.

• Cititorul este principalul cumpărător din familie pentru  
88 % din audiența revistei

• 40 % dintre cititori trăiesc în orașele mari (+200.000 de 
locuitori)
Sursa: SNA FOCUS februarie 2015 - august 2016

* Cat A: manageri principali și profesioniști cu înaltă educație; Cat B: manageri și directori de nivel 
mijlociu; Cat C: angajați cu înaltă educaţie și patroni de firme mici; Cat D: muncitori ce prestează 
o muncă manuală și sefi de departamente mai puțin educați; Cat E: muncitori manuali și non-
manuali cu nivel de educație scăzut, proprietari de întreprinderi mici și agricultori 

PROFILUL CITITORULUI

Practic Cărticica 
Practică
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PROFILUL CITITORULUI

Ce spun cititorii despre reviste?

– Index de afinitate

Sursa: SNA FOCUS februarie 2015 - august 2016

Nu pot să rezist fără să cumpăr reviste

Cititul sau răsfoitul revistei mă relaxează

Găsesc multe informații utile în reviste

Revistele sunt principalele mele 
surse de divertisment
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Sursa: SNA Focus februarie 2015 - august 2016

Sănătate

La medicamente sunt extrem de atent la marcă, la producător

Prefer să îmi rezolv problemele de sănătate prin medicina naturistă, 
homeopatie, acupunctură etc

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

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

Frecvența de utilizare (săptămânal)

PROFILUL CITITORULUI

Medicamente/Ceaiuri pentru slăbit

Medicamente antireumatice/împotriva luxațiilor/entorselor

Medicamente împotriva răcelii/gripelor

Pastile/dropsuri pentru dureri de gât– Index de afinitate

117
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– Index de afinitate

Nutriție

PROFILUL CITITORULUI

Sursa: SNA Focus februarie 2015 - august 2016

Îmi place să gătesc după rețetele luate din reviste

De obicei consum produse cu cât mai puține calorii

Când mă duc la cumăpărături știu dinainte ce mărci de alimente voi cumpăra

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

De multe ori consum dulciuri în locul  unei mese din timpul zilei

Legumele și fructele sunt dominante în alimentația mea

Prefer să cumpăr mărci cunoscute de dulciuri

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

Sursa: SNA Focus februarie 2015 - august 2016
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Produse pentru curățat săptămânal

– Index de afinitate

PROFILUL CITITORULUI

Produse de curățat gresie/faință

Insecticide

Produse speciale pentru curățat geamuri

Produse pentru curățat suprafețe de email/inox

Produse pentru curățat mobila/parchetul

Detergent pentru mașina de spălat vase ( + 3 kg)

Detergenți pentru vase - pastă (+ 1kg) 

Detergenți pentru vase lichid/gel (+ 1 l)

lunar

Sursa: SNA FOCUS februarie 2015 - august 2016

141

148



El ma se pe eicium fuga. Cum quid essi debitisBun gust din abundență

www.carticica.ecuisine.ro

Formate și prețuri / rate card

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: 74 mm
H: 210 mm

Ratecard: 1.860 €

1/2 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 148 mm
H: 105 mm

Ratecard:1.860 €

1/3 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 49 mm
H: 210 mm

Ratecard: 1.450 €

1/3 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 148 mm
H: 70 mm

Ratecard: 1.450 €

1/4 PAGINĂ 
VERTICAL

W: 74 mm
H: 105 mm

Ratecard: 1.150 €

1/4 PAGINĂ

W: 74 mm
H: 105 mm

Ratecard: 1.150 €

1/4 PAGINĂ 
ORIZONTAL

W: 148 mm
H: 50 mm

Ratecard: 1.150 €

Spread deschidere   5.500 €
Spread     5.000 €
Coperta 2     3.700 €
Coperta 3     3.500 €
Coperta 4     4.500 €
Pagină de interior    3.000 €
1/2 pagină     1.860 €
1/3 pagină     1.450 €
1/4 pagină     1.150 €

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

!
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Calendarul de producție

CALENDARUL DE PRODUCȚIE

Ediția 
Deadline de trimitere a materialelor 

  Deadline comandă             Deadline machetă
Data de apariție  

pe piață

10.12.2016
13.01.2017
10.02.2017

05.01.2017
01.02.2017
01.03.2017

01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17

14.12.2016
19.01.2017
16.02.2017

17.03.2017
14.04.2017
19.05.2017

23.03.2017
20.04.2017
25.05.2017

05.04.2017 
03.05.2017
07.06.2017

16.06.2017
14.07.2017
18.08.2017

22.06.2017
20.07.2017
24.08.2017

05.07.2017 
02.08.2017
06.09.2017

15.09.2017
13.10.2017
17.11.2017

21.09.2017
19.10.2017
23.11.2017

04.10.2017 
01.11.2017
06.12.2017
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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 țină 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 o contactați pe  
Cătălina Bedreag,  
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro

DATE TEHNICE
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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 decât 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 varietății 
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



El ma se pe eicium fuga. Cum quid essi debitisEl ma se pe eicium fuga. Cum quid essi debitis

www.practicinbucatarie.ro

| revistaioana.ro | casalux.ro | practic-idei.ro | carticica.ecuisine.ro | secretele-bucatariei.ro | dragamea.ro |  
| carticica.ro |  amsonline.ro | casa-gradina.ro | | cosmopolitan.ro | ecuisine.ro | esquire.ro | femeia.ro | harpersba-
zaar.ro | mami.ro | marieclaire.ro | menshealth.ro | miresici.ro | natgeo.ro | parinti.com |

www.carticica.ecuisine.ro
Info: 
carticica.ecuisine.ro 

Target: femei, 20-40

Traffic average 2015:

Media banners (.jpg, .gif, .png, .swf)

9.500
UNIQUE VISITORS 

PER MONTH

40.000
PAGE VIEWS 
PER MONTH

728 px x 90 px

300 px x 250 px

300 px x 600 px 160 px x 
600 px

8.500
FACEBOOK  

LIKES

728 px X 90 px
300 px X 250 px
300 px X 600 px
160 px X 600 px
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Bun gust din abundență

DATE DE CONTACT

FLORENTINA PĂUNA-LAUDA 
Goup Advertising Director

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

CRISTINA IVANOVICI 
Sales Coordinator Group Food Magazines 

Tel: +40 723 505 653
cristina.ivanovici@burda.ro


