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TERAPII INOVATOARE: muzica, în ajutorul prematurilor

ÎȚI FACEM 
PICIUL VEDETĂ!Înscrie-te  în CONCURS și noi îl punem pe 

COPERTĂ!

dieta  
corect`

abordează corect 
crizele de furie

reversul nedorit 
al pedepsei

6 deprinderi 
greșite, de părinte

MIC & ȘIC

Precursori ai bolii,
declanșatori ai crizei, 
efectele secundare 
ale tratamentului

(să vezi ce 
umbrele 
frumoase
am găsit!)

Totul despre 
ASTM

Disciplină 
FĂRĂ DRAMĂ

Accesorii 
de ploaie

BACTERIILE
care fac bine
Ce spun studiile

despre probiotice
și de unde le iei

INSEMINARE 
ARTIFICIALĂ

SAU FIV?

Ce recomandă 
un ginecolog

www.mami.ro
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Informații despre revistă

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

CE GĂSEȘTI LA INTERIOR? Cele mai bune sfaturi legate de sarcină, naștere și creșterea copilului 
(de la 0 la 6 ani), în articole realizate prin consultarea specialiștilor; o structură inteligentă 
care permite cititorului să găsească cu ușurință informațiile dorite; aspecte esențiale despre 
sănătate, psihologie, nutriție, dar și noutăți utile – recomandări de produse, informații 
practice; povești reale ale cititorilor care împărtășesc experiența lor de creștere a copilului. 

DE CE SUNTEM UNICI? Noi credem că experiența și călătoria unui copil în lume începe chiar 
înainte de nașterea sa, atunci când părinții săi și-l imaginează pentru prima oară, și continuă 
să fie modelată prin felul în care aceștia îl cresc. De aceea îi sprijinim pe părinți, oferindu-le 
sfaturi și soluții chiar din perioada preconcepțiie. În plus, le oferim acces ușor la speciașlitii 
de top din România. Prin intermediul revistei mami, orice părinte poate adresa întrebări 
medicilor experți în infertilitate, ginecologie, pediatrie, psihologie, nutriție și nu numai.

Frecvență:  lunară
Distribuție:  națională
Format net:  210 mm x 275 mm
Preț:   8,99 Lei
Volum:  96+4 pages

Hârtie (Copertă):         WFC gloss 150 gsm 
Hârtie (Interior):         UPM Smart 57 gsm
Mod de imprimare:     Offset
Cromatică:          CMYK
Audiență:                     54.000 de cititori

www.mami.ro

Alexandra Tiron
alexandra.tiron@burdamedia.ro

mami, prima revistă de parenting din România

Sursă: SNA FOCUS Februarie 2015 – August 2016
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Structura revistei
Modă & Shopping 9%

Nutriție 25%

     Povești de la cititori 5%

Sănătate 30%

  Psihologie 15%

Sfatul experților 6%

  Sfaturi practice 10%

www.mami.ro
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Profilul cititoarei
Cea mai mare parte din audiența revistei mami este formată din femei. 
Majoritatea cititoarelor are vârsta cuprinsă între 25 și 45 de ani.  În 
ceea ce privește statutul social, cititorii revistei mami au un nivel de 
viață ridicat. 78% au studii medii și superioare, 60% trăiesc în orașe 
mari (+200.000 de locuitori), 86% sunt persoane care se ocupă de 
cumpărăturile casei, iar 44% au un venit mediu și înalt.

www.mami.ro

n 54.000 de cititori pe ediție 

n 92% sunt femei 

n 76% au un statut social mediu și înalt 

n 78% au studii medii și superioare

n 44% au un venit mediu și înalt (+250 Euro pe luna)

n 60% au vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani

n 60% trăiesc în orașe mari

n 86% sunt responsabili de cumpărăturile casei
Sursa: SNA FOCUS Februarie 2015 – August 2016
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847

569

842

503

662

502
442

medicamente contra colicilor

medicamente contra febrei

medicamente contra diareei

cremă contra iritațiilor fesiere

vitamine/ minerale și/sau calciu

antibiotice speciale pentru copii

medicamente contra durerilor în gât

www.mami.ro

Profilul cititoarei - obiceiuri de consum 
(indici de afinitate)

Sursa: SNA FOCUS Februarie 2015 – August 2016

Medicamente

Produse de îngrijire/ cosmetice pentru copii
851
805
762
636
633
631
602

săpun (solid sau lichid) 

pudre

creme hidratante

cremă contra iritațiilor

 șampon

șervețele umede pentru copii

uleiuri

Afirmații de lifestyle
200
180
178
170
156
144
124

Citesc cu mare atenșie publicațiile cu sfaturi pentru îngrijirea copiilor.

Pentru anumite produse cumpăr mărcile pe care le preferă copilul meu.

Cumpăr ce e mai scump pentru copilul meu.

Foarte greu refuz ceva copiilor mei.

Copiii nu ar trebui să fie lăsați să consume multe dulciuri.

Am fost nevoit să apelez la o dădaca pentru copilul meu.

Îi dau copilului și mâncare din comerț, specială pentru copii.

Suntem cu tine din prima clipă!



www.mami.ro

Sursa: SNA FOCUS Februarie 2015 – August 2016

Cosmetice
171
151
137
130
124
122
122

Sunt interesat de inovațiile în domeniul produselor cosmetice.

Sunt interesat de produsele cosmetice BIO.
Cheltuiesc mulți bani pe produse cosmetice.

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

Sunt foarte atent la felul în care arată părul meu.
Dacă îmi place un produs al unei mărci, cumpăr și alte produse  

de îngrijire ale mărcii respective.
Cumpăr produse scumpe de îngrijire personală, cosmetice.

Suntem cu tine din prima clipă!

Profilul cititoarei - afirmații de lifestyle 
(indici de afinitate)

Modă
157
124
122

încerc să îmi asortez bijuteriile cu garderoba

cheltuiesc mult pe haine

vreau să fiu admirat pentru felul în care arăt, cum sunt îmbrăcat



www.mami.ro

Brand Ecosystem

newsletter

revista & 
proiecte speciale

club mami

concursuri
website

evenimente 
mami

(comunitate, activități 
conexe & concursuri speciale)

(întlniri cu cititoarele 
și specialiști)
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www.mami.ro

Proiecte speciale

Booklet-urile mami sunt proiecte speciale 
tipărite în parteneriat cu clienții noștri, pe 
anumite teme, în funcție de domeniul de 
interes. De exemplu: cataloage pentru client 
(de jucării,  produse pentru mamă și copil, 
produse de îngrijire a pielii) sau ediții speciale 
dedicate alăptării, nutriției, sănătății, de 
rețete, îngrijire a pielii, metode de parenting 
sau dezvoltare psihologică a copilului. 
Proiectele noastre speciale pot fi inserate în 
revistă, sau vândute independent, la chioșc.
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Încă din 2012, evenimentele mami sunt primite 
călduros de cititori, oferindu-le oportunitatea de 
a sta de vorbă cu experți în domeniul medical.

Evenimente
Suntem cu tine din prima clipă!
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Info: mami.ro este un website pentru părinți sau viitori părinți, care 
le oferă informații despre cele 9 luni de sarcină, miracolul nașterii, dar 
și despre primii pași în viață ai copilului. Conținutul editorial oferă 
informații despre fertilitate, sarcină, naștere, copil și familie.

Target: femei, mame sau viitoare mame.

Media de trafic în 2016

70.000
vizitatori unici 

pe lună

127.000
vizualizări de 

pagini pe lună

35.000
abonați la 
newsletter

135.000
de aprecieri 
pe facebook 

728px X 90px
300px X 250px
300px X 600px
160px X 600px

Media: bannere 
(.jpeg, .gif, .png, .swf)

Website

Sursa: Google Analytics Ianuarie – Noiembrie 2016

Suntem cu tine din prima clipă!
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Plan editorial
IANUARIE

FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE

MAI 
IUNIE
IULIE

AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE

Bucură-te de iarnă!

Dragostea în prim plan

Special pentru tine, mami

Vine Paștele!

Alimentația în prim plan

Totul despre dezvoltarea copilului

Vine vacanța!

ABC-ul alăptării

Back to school

Cum să ai imunitate de fier

Primele 13 luni de viață

Vin Sărbătorile!

Suntem cu tine din prima clipă!



Formate și prețuri / rate card

FORMATE ȘI PREȚURI

SPREAD

W: 420 mm
H: 275 mm

Ratecard: 8.600 €

FULL PAGE

W: 210 mm
H: 275 mm

Ratecard: 4.300 €

1/2 PAGE 
VERTICAL

W: 105 mm
H: 275 mm

Ratecard: 2.900 €

1/2 PAGE 
HORIZONTAL

W: 210 mm
H: 137,5 mm

Ratecard: 2.900 €

1/3 PAGE 
VERTICAL

W: 70 mm
H: 275 mm

Ratecard: 2.300 €

1/3 PAGE 
HORIZONTAL

W: 210 mm
H: 91,667 mm

Ratecard: 2.300 €

1/4 PAGE 
VERTICAL

W: 52,5 mm
H: 275 mm

Ratecard: 1.800 €

1/4 PAGE

W: 105 mm
H: 137,5 mm

Ratecard: 1.800 €

1/4 PAGE 
HORIZONTAL

W: 210 mm
H: 68,75 mm

Ratecard: 1.800 € Poziționări 
speciale

Pagină de dreapta: +10%; 
Minimum 3 formate 

în pagini consecutive: 
+20%; Advertorial: +15%

Insert
pentru 1.000 de copii

insert aleator                      46 € max. 4 pagini                                     46 €

la o anumită pagină         49 € max. 8 pagini                                     49 €

lipit                                          51 € max. 16 pagini                                  51 €

capsat                                    63 € mai mult de 16 pagini                    63 €

pentru 1.000 de copii
Format

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

Please add 
the 5mm 
bleed to the 
standard 
formats

www.mami.ro

ONLINE RATE CARD: 
advertorial:                                                      300 €
postare pe facebook:                                     70 €
insert în newsletter:                                     600 €
direct mailing:                                              1200 €
Ratecard / format (Eur)/CPM:                     19 €

Suntem cu tine din prima clipă!



Calendarul de producție

CALENDARUL DE PRODUCȚIE

Ediția Deadline de trimitere a materialelor 
 Deadline comandă    Deadline machetă

Data de apariție
pe piață

02.2017
03.2017
04.2017
05.2017
06.2017
07.2017
08.2017
09.2017
10.2017
11.2017
12.2017
01.2018

06.01.2017
03.02.2017
03.03.2017
31.03.2017
05.05.2017
02.06.2017
30.06.2017
04.08.2017
01.09.2017
06.10.2017
03.11.2017
01.12.2017

24.01.2017
21.02.2017
21.03.2017
18.04.2017
23.05.2017
20.06.2017
18.07.2017
22.08.2017
19.09.2017
24.10.2017
21.11.2017
19.12.2017

09.01.2017
06.02.2017
06.03.2017
03.04.2017
08.05.2017
05.06.2017
03.07.2017
07.08.2017
04.09.2017
09.10.2017
06.11.2017
04.12.2017

www.mami.ro
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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 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 înregistrare 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 convertite to 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.mami.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 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

www.mami.ro
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DATE DE CONTACT
www.mami.ro
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RENATA VIȘAN
Advertising Sales Manager

+40 764 643 861
renata.visan@burda.ro

FLORENTINA PĂUNA-LAUDĂ
Group Advertising Director

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

Bd. Decebal Nr. 25-29,
Olimpia Tower, sector 3

cod poștal 030964, București,
Tel.: +40 372 106 000
Fax: +40 372 10 6 055


