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INTRODUCERE

Femeia. este o revistă lunară pentru femei din România. A apărut pentru prima dată în 1868. De atunci, deși cu o istorie 
tumultuoasă, cu o imagine și un conținut mereu în schimbare, a fost și este  o revistă constantă prin calitatea conținutului, 
prin informațiile variate și actuale, pline de sevă, relevante, prin layoutul atrăgător, ancorată în prezent; o revistă ce ține  
pasul cu vremurile, cu noutățile, cu dorințele cititoarelor; o revistă modernă, echilibrată, ce se adaptează din mers la  
cerințele pieței, fără a face rabat la calitate, la valorile cărora le este fidelă: seriozitate, decență, implicare, adevăr,  
cumpătare, generozitate. 
Într-un cuvânt, este un companion de cursă lungă al cititoarei, al cărei profil este următorul:
  femeie între 20 și 45 de ani din mediul urban, de condiție medie și ușor peste medie, educate, dornice de nou, interesate 

să afle, să învețe mereu, să-și continue formarea, să se dezvolte personal;
  femeie cu o carieră, implicată profesional și social, cu un cuvânt de spus în comunitate;
  femeie modernă, dornică să se pună în valoare, să aibă grijă de sănătatea ei și a familiei, dornică să se îngrijească, să fie la 

modă, să călătorească, să aibă un cămin armonios, o relație de cuplu împlinită;
  femeie aflată în jurul vârstei de 40 de ani, fie ea singură, în căutarea jumătății/celibatară convinsă, fie “mamă de familie”: 

soție, mamă, fiică.
Formatul ușor de manevrat, hârtia lucioasă de bună calitate și designul atractiv fac din revista FEMEIA. una dintre cele mai 
interesante și apreciate publicații de pe piață.
Revistă cu tradiție, FEMEIA. răspunde celor mai actuale nevoi ale cititoarelor sale.
Conținutul editorial îmbină armonios informațiile de beauty, modă, sănătate și stil de viață, cooking și dezvoltare personală.Cătălina Oprea

redactor-șef
catalina.oprea@burda.ro
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Îngrijire și înfrumusețare 15%

Modă 15%

Călătorii/relaxare 5%

Sănătate 15%

Interviuri 10%

Psihologie 5%

Reportaje/social 25%

Decorațiuni interioare/grădină  5%

Gastronomie 5% 
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IANUARIE  – Punct și de la capăt
FEBRUARIE – Iubirea față de celălalt începe cu iubirea față de sine
MARTIE   – Primăvară în viața ta
APRILIE   – Renaștere prin mișcarea trupului (dans) și prin mișcarea sufletului (acte de generozitate)

MAI    – Deschide-te ca un boboc de floare și dă-ți voie să înflorești

IUNIE   – Tați și copii
IULIE   – Lumea la picioarele mele
AUGUST   – Bucură-te din plin de vârsta ta, de tinerețea maturității
SEPTEMBRIE  – Bucură-te de rutină, dar nu te teme de răscruci, de reveniri

OCTOMBRIE  – Astăzi ai zâmbit?
NOIEMBRIE  – Dansând în ploaie
DECEMBRIE  – Bucurie, tradiție, familie, sărbători, identitate românească
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frumusețe

Fabuloasă  
în 15 minute
Timpul este prețios mai cu seamă  
în perioada sărbătorilor. La orice 
eveniment vei lua parte, pregătește-ți 
produsele de machiaj care să te ajute 
să arăți senzațional și să fii gata de 
petrecere în numai un sfert de oră! 
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modă

E vremea petrecerilor, 
a aniversărilor și a 
întâlnirilor cu prietenii, 
așa că avem nevoie 
de ținute stilate, care 
să se potrivească 
oricărui eveniment 
elegant. Și ce poate  
fi mai nimerit decât 
clasica rochie neagră,  
care ne scoate  
din încurcătură tot 
timpul? Ei bine, am 
ales câteva variante 
de rochii care te vor 
îmbia la shopping și 
la distracție.

Little 
black 
dress

Catifea
Este materialul  

must-have al 
sezonului rece. Așa că 

rochia neagră din 
catifea este ținuta 

elegantă pe care o 
poți înveseli cu 

accesorii colorate 
strălucitoare. 

Rochie Etic, 149,99 lei

Pantofi Benvenuti, 249 lei

Colier BSB, 159,90 lei

Plic Meli Melo, 59,90 lei

FASHION EDITOR: Luminița Făurescu
FOTOGRAF: Radu Chindriș
MODEL: Lavinia (Avenue Models)
MACHIAJ: Dana Petrina
COAFURĂ: Ioana Nadoleanu

Plan editorial
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165.000 cititoare/ediție: 

35%  /   57.000 cu vârstă între 25 și 44 ani

78%  / 129.000 cu studii medii și superioare

87%  / 144.000 principal cump`r`tor în familie

54%  /   88.000 locuiesc în orașe mari

76%  / 126.000 au statut social mediu/ridicat

50%  /   82.000  în gospodării  
cu venit mediu/ridicat  
(+450 de Euro)

INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ

Sursa: SNA FOCUS Feb 2015 – Aug 2016
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trucuri
pentru 
o coafură
impecabilă

Felul în care-ți stă părul 
vorbește foarte clar despre 
cât de stresantă ți-e ziua. 
Perioadele în care părul îți 
creează neplăceri pot fi 
doar o amintire ținând cont 
de câteva trucuri. 

Stresul își pune amprenta și pe 
felul cum care stă părul. Deși 
timpul te presează, coafura nu 
are de ce să sufere. Cu aceste 

trucuri, câștigi lupta cu părul neascultă-
tor, gras sau lipsit de vlagă și vei realiza 
coafuri rapide. Învață aceste trucuri uti-
lizate deseori chiar de stiliști și bucură-
te în fiecare zi de o coafură cu stil!

12
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modă

Dacă la început era materialul din 
care erau confecționați pantalonii de 
lucru ai marinarilor genovezi, ulterior 
ai căutătorilor de aur în America, 
apoi ai cowboy-lor, datorită 
rezistenței și durabilității, în zilele 
noastre a ajuns un must-have.

Denimul, 
alegerea 
anului 2017
Scurt istoric
Cuvântul „denim“ are o istorie con-
troversată: termenul „blue jeans“ 
vine din sintagma franceză „bleu  
de Genes“, în traducere „albastru 
de Genova“, o ţesătură din lână şi 
bumbac. Din Franţa sfârşitului de 
secol XVI vine termenul „serge  
de Nîmes“, adică „stofă din oraşul 
Nîmes“. Aceasta era un amestec  
de mătase şi lână, compoziţie care  
îi face pe unii istorici să se îndoias-
că de legătura cu actualul denim, 
care astăzi e doar din bumbac.
Oricare ar fi varianta corectă, cert 
este că istoria jeanşilor este marca-
tă de numele germanului Levi 
(Loeb) Strauss, care se implică  
în afaceri, la New York, alături de 
fratele său şi vinde pantaloni din 
denim albastru minerilor şi  
crescătorilor de vite californieni. 
Pentru aceştia, denimul, un mate-
rial ieftin, confortabil şi rezistent, 
era perfect. Evreul Jacob Davis  
şi-a legat şi el numele de denim:  
el a făcut aceşti pantaloni şi mai 
rezistenți schimbându-le croiala şi 
adăugându-le capse la buzunare.
Creşterea popularității jeanşilor 
printre tineri începând cu anii ’50 
este atribuită şi filmelor sau muzi-
cii, când vedete ca James Dean, 
Marlon Brando şi Elvis Presley  
au promovat acest tip de  
îmbrăcăminte.

 Fusta din denim 
 este alegerea 

 perfectă indiferent  
 de vârstă

Profilul cititoarei
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FEMEIA.  are cele mai multe cititoare cu statut social  
mediu/ridicat cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani.

STATUT SOCIAL

VÂRSTA

Esomar DE 
24% Esomar AB 

37%

Esomar C
 39%

45-54 ani
 27%

55-64 ani
 22% 35-44 ani

 22%

25-34 ani
 13%

14-24 ani
 5%

65-74 ani
 12%

Unica Avantaje

Audienţă
FEMEIA. este cea mai citită revistă glossy pentru femei

165,000

87,000 80,000
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shopping

Iarnă plină 
de Energie
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Galbenul și portocaliul ne amintesc de prospe
țimea citricelor. Antioxidanții pe care îi conțin  
aduc tonus și tinerețe organismului. Chiar dacă 
nu toate produsele cosmetice cu aceste culori 
conțin extracte de citrice, ele ascund o bogăție 
de vitamine și uleiuri care îngrijesc atent pielea 
uscată în acest anotimp.
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15   1.  Dispozitiv sonic antiîmbătrânire și pentru curățare  
Foreo Luna2, Douglas, 885,80 lei

   2. Unt de corp cu mango, The Body Shop, 63 lei
   3. Exfoliant pentru corp cu mango, Sephora, 39 lei
   4. Loțiune Golden Glowing după epilare, Rica, 79 lei
   5. Lac de unghii cu finiș gel, essence, 8,90 lei  
   6. Mască pentru mâini cu ulei de argan, Sephora, 18 lei
   7. Balsam de buze Baby Lips Maybelline, 11 lei
   8. Ruj MAC, 90 lei
   9. Balsam de buze Tony Moly, 35 lei
 10. Cremă de mâini cu miere și ulei de mandarine, Bioten, 6,4 lei
 11. Cremă de mâini cu extract de pere și cacao, Yves Rocher, 13,90 lei
 12. Gel de duș Moroccanoil Body Line, 175 lei 
 13. Ulei hidratant Caudalie Divine, 105 lei
 14. Săpun cu extract de miere, L’Occitane, 19 lei
 15. Mască Beauty System hrănitoare, Douglas, 13 lei
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shopping

Contrast 
elegant

Ținutele elegante au nevoie 
de accesorii asortate 
perfect. Unul dintre  

acestea este plicul, care 
poate deopotrivă să 
înfrumusețeze sau să 

distrugă întreaga ținută. 
Așadar, alege un plic 

clasic, în nuanțe metalice 
sau chiar negru!

 C&A, 
 89,90 lei 

 New Yorker, 
 59,90 lei 

 Stradivarius, 
 79,90 lei 

 Accessorize, 
 195 lei 

 C&A, 
 89,90 lei 

 Why Denis, 
540 lei 

 Benvenuti, 
 249 lei 

 H&M, 
 129 lei 

 Parfois, 
 89,90 lei 
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E vremea să strălucești fie 
prin ținută, fie prin accesorii! 
Bijuteriile sunt la îndemână  

și se potrivesc oricărei ținute 
de zi sau seară. Adaugă 
strălucire lookului tău prin 

coliere supradimensionate, 
cercei colorați sau inele 

minimaliste.

Colier Takko, 36,90 lei 

Colier Accessorize, 
215 lei 
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rafinament  
Strălucire&

Cercei H&M, 29,90 lei

Cercei  
Accessorize,  

65,90 lei 

 Colier  
New Yorker,  

19,90 lei

 Inel din aur  
cu ametist, 

 Marco Bicego, 
magazin Splend’or, 

 4.359 lei  

Cercei Annamaria  
Cammilli, magazin 
Splend’or, 5.690 lei

Brățară Meli Melo, 
39,99 lei

Cercei Zara, 
59,90 lei

 Inel PANDORA, 
1.399 lei

Inel  
Accessorize, 

95,90 lei 

Cercei 
Zara, 

59,90 lei

Brățări New Yorker, 
24,90 lei 

Colier la baza 
gâtului H&M, 

49,90 lei

Cercei PANDORA, 
1.199 lei

 Talisman  
PANDORA,  
1.399 lei

 Pandantiv  
PANDORA,  
1.199 lei

Sunt foarte atentă la felul  
în care mă îmbrac.

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

Cheltuiesc mult pe haine.

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

Adopt, de obicei, o ținută clasică.

Îmi place să-mi rezerv timp pentru îngrijirea 
mea personală.

Mă îngrijesc de silueta/greutatea mea.

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

Cheltuiesc mulți bani pe produse cosmetice.

Adopt, de obicei, o ținută elegantă.

Sunt interesată de inovațiile în domeniul 
produselor cosmetice.

Încerc să-mi asortez bijuteriile cu garderoba.

Sunt interesată de produsele cosmetice BIO.

frumusețe

modă

Audienţă
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21
De orez
Este unul dintre cele mai sănătoase, 
bun și pentru gătit, și pentru ten grație 
acțiunii antiage. Conține vitamine și 
are un profil nutritiv similar celorlalte 
uleiuri. Iese însă din mulțime grație 
punctului de ardere ridicat (>230˚C), 
ceea ce îl face perfect la prăjit. Dintre 
proprietățile lui unice se remarcă și  
o concentrație mare de antioxidanți 
(oryzanol și tocotrienol), care scad  
colesterolul și protejează inima.

9uleiuri bune 
pentru sănătate

Unele sunt mai potrivite la gătit, altele – ideale pentru uz cosmetic.  
Ce poți alege în afară de celebrul ulei de măsline, bun la toate?

Deși toate conțin acizi grași  
și o mulțime de vitamine, 
uleiurile nu sunt la fel. 
Dintre cele recomandate 

în bucătărie, unele au punctul de arde-
re mai ridicat, deci sunt numai bune  
la prăjit, iar altele pot fi folosite doar  
în salate. Pentru sănătatea pielii și a  
pă rului uleiurile sunt adevărate elixire,  
însă, în ciuda beneficiilor, pot da reacții 
adverse când nu sunt compatibile cu 
tipul de ten.

De nucă
Te scapă de riduri, infecții fungice, previ-
ne căderea părului și mătreața, este hidra-
tant și antibacterian. Totodată, aroma de-
licată de nucă te duce cu gândul la prăji-
turi și chiar îl face potrivit la prepararea 
lor. Consumat în deserturi și pulverizat  
în salate, beneficiile acestui ulei sunt nu-
meroase: îmbunătă țește circulația, 
întărește oasele, previne bolile inimii,  
pe cele hepatice și, potrivit unor studii 
recente, e anticancerigen. TE
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De in
Nu doar purifică organismul, ci contri-
buie la atenuarea petelor pigmentare și 
la estomparea cearcănelor, conferind 
luminozitate chipului. Bogat în omega 3, 
este cel mai bun în salate și smoothie-uri 
întrucât nu rezistă la temperaturi mari. 
Este de evitat dacă iei anticoagulante.

De cocos
Poate fi folosit cu succes atât în bucătărie, cât și pentru îngriji-
re, în creme de față ori ca atare, ca loțiune de corp, balsam de 
buze, demachiant, mască de păr antimătreață sau hidratan-
tă. Rezistența la tem pe raturi ridicate (200° Celsi-
us) îl face să fie potrivit la prăjit și legume  
sotate. Dacă nu agreezi aroma, alege unul cu 
miros neutru. Caută-l pe cel virgin, pentru a 
beneficia de antioxidanți la maximum.

De susan
Vedeta bucătăriei asiatice, acest ulei are punctul de ardere ridicat, fiind adecvat 
pentru preparare termică îndelungată. În varianta brună, este obținut din semințe 
prăjite, se pretează doar la salate sau sosuri light. Bogat în nutrienți și cu aromă  
de nucă, uleiul de susan e eficient și în problemele tenului: este antiinflamator, 
antibacterian, previne înroșirea, vindecă rănile și formează un ecran protector.  
Se crede că ar fi primul ulei folosit în lume.

De struguri
Proprietățile astringente fac din acest 
ulei una dintre cele mai inspirate  
alegeri dacă ai pielea predispusă  
la acnee. Conține acid linoleic,  
cu proprietăți antiinflamatoare. Cu 
conținut redus de grăsimi saturate, 
acest ulei are un punct înalt de arde-
re, deci poate fi folosit la grătar, dar  
și la dressinguri. Fiind subtil aromat, 
nu acoperă savoarea altor ingredien-
te. Uleiul de struguri trebuie însă 
consumat cu măsură, fiindcă atuurile 

sale se transformă în de-
fecte: cercetările arată 
că grăsimile omega 6  
și 9 pe care le conține 

sunt antiinflamatoare, 
dar, în cantități mari,  

au exact efectul contrar.

De rapiță
Poate nu știai că rapița se înrudește 

cu varza și broccoli. Uleiul are o tex-
tură ușoară, o aromă neutră și o 

toleranță sporită la temperaturi mari; 
de aceea, poate fi folosit la prăjit fără 

ca gustul să sufere modificări. Are 
un nivel ridicat de steroli și, ast-

fel, protejează inima. Și pentru 
frumusețe este bun: bogat în vita-

minele E și K, el este folosit ca bază 
în cremele de față întrucât dă suplețe 
și strălucire tenului, ștergând ridurile 
fine. Caută un ulei de rapiță organic, 
obținut din plante nemodificate ge-

netic și nici tratate cu pesticide.

De porumb
Nu este prea popular ca întrebuințare 
cosmetică, dar procentul crescut de 
acid linoleic îl face să pătrundă rapid 
în piele, dovedindu-se un ulei excelent 
pentru masaj. Datorită fitosterolilor 
prezenți în cantități mari, e folosit 
cu succes în alimen tație întrucât 
scade colesterolul. Nutriționiștii 
recomandă temperaturile scăzute 
de depozitare, pentru evitarea  
formării de compuși toxici.

De avocado
Extras din pulpa fructului, nu din 
sâmbure, acest ulei are unul dintre 
cele mai ridicate puncte de ardere 
printre grăsimile vegetale, ajungând la 
aproape 380˚ Celsius. Prin urmare, te 
poți bucura de aroma lui untoasă atât 
în preparatele gătite, cât și în salate sau 
la ornarea supelor-creme. Pentru păs-
trarea savorii, ține-l la frigider și scoa-
te-l la temperatura camerei înainte de 
a-l folosi la gătit. Proteinele și grăsimi-
le nesaturate îl transformă într-un aliat 
al pielii: este delicat, emolient, nutri-
tiv, regenerant, amână îmbătrânirea. 
Trebuie însă evitat dacă pielea ta are 
tendință acneicăe, fiindcă este come-
dogen (înfundă porii).

obiceiuri alimentare

sănătate & nutri]ie

Audienţă
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stare de bine

În timp ce medicamentele 
au efecte secundare și e 
bine să le luăm numai la 
indicația medicului, iaurtul 
contribuie la tratarea multor 
afecțiuni, fără niciun risc.

Consumul de iaurt echilibrea
ză flora intestinală, ceea ce 
duce la o mai bună func
ționare a sistemului digestiv, 

dar și a sănătății în general, pentru că 
intestinul găzduiește 70% din sistemul 
imunitar, aici se găsesc peste 100 de mi
lioane de neuroni, mai mulți decât în 
măduva spinării, și este organul care se
cretă aproape 95% din serotonină, hor
monul fericirii. Iată că mâncând iaurt 
devenim mai sănătoși, dar și mai fericiți. 
Și beneficiile acestui aliment nu se 
opresc aici.

Ce este iaurtul
Este un lapte fermentat cu anumite bac
terii vii, benefice. Aceste bacterii se hră
nesc cu o parte din lactoza din lapte și 
dau naștere acidului lactic, care face lap
tele să se coaguleze și schimbă gustul în 
acrișor. Pe lângă bacteriile obișnuite, se 
mai folosesc cele care poartă numele de 
probiotice, care aduc beneficii speciale. 
În vechime, iaurtul era folosit pentru 
tratarea problemelor digestive.

Cum se face
Se obține din lapte pasteurizat (fiert, 
apoi răcit brusc) la care se adaugă 
fermenți. Fermenții sunt bacterii adapta
te să trăiască numai în lapte pentru că se 
hrănesc cu lactoză și sunt selectați din 
produse lactate tradiționale (deshidrata
te în vid, la temperaturi joase), în fabrici 
specializate, în condiții de igienă extrem 
de stricte.

medicament fără 
contraindicații

Iaurtul,
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Beneficiile iaurtului 
asupra sănătății

Susține digestia  
și tratamentul bolilor 
intestinale
Flora intestinală transformă resturile 
alimentare nedigerate și apără organis-
mul, limitând instalarea și înmulțirea  
bacteriilor patogene. Ea se deteriorează 
din cauza antibioticelor, alcoolului, 
alimentației dezechilibrate și vârstei, dar 
se poate menține sau reface prin consu-
mul de iaurt. Iaurtul îmbunătățește tran-
zitul intestinal, reduce incidența episoa-
delor de diaree și de constipație. Ajută 
în tratarea bolilor intestinale.

Ține diabetul în frâu
Studiile arată că aceia care consumă re-
gulat iaurt (4,5 borcane pe săptămână) 
cu conținut redus de grăsime au un risc 
cu 24% mai mic de a dezvolta diabet de 
tip II. Însă el este bun și în diabet, întru-
cât încetinește și previne creșterea valo-
rilor zaharurilor din sânge. 

Ajutor pentru inimă
Nivelul ridicat de calciu, magneziu și 
potasiu contribuie la scăderea tensiunii 
arteriale. În plus, iartul reduce nivelul 
trigliceridelor și al colesterolului rău.

Te slăbește
Iaurtul este o excelentă gustare care-ți 
aduce rapid senzația de sațietate. Un stu-
diu arată că persoanele care consumă un 
iaurt pe zi sunt mai puțin tentate să facă 
excese alimentare în ziua respectivă. Stu-
diile arată că iaurtul ajută la menținerea 
sau scăderea greutății, mai ales la reduce-
rea țesutului din zona abdominală.

Iaurtul nu are contraindicații, 
poate fi consumat de oricine  
și în orice afecțiune. Ba, mai 
mult, îmbunătățește digestia 
lactozei în cazul persoanelor 

cu toleranță redusă la lactoză.

1 pahar  
de iaurt  
pe zi poate 
compensa 
deficitul  
de calciu.

BACTERII  
PRIETENOASE

Bacteriile lactice  
de fermentare contribuie  

la echilibrarea florei  
intestinale.

NUTRIENȚI
Pe lângă calciu, iaurtul  
e bogat în alte minerale  

esențiale: magneziu,  
zinc, flor, dar și  
vitamine (A, B2,  

B12, E, K).

PROTEINE
Conține proteine  

de bună calitate, asigurând 
organismului cei nouă 

aminoacizi esențiali, cu rol  
în creșterea și înnoirea 
țesuturilor, inclusiv la  

nivelul organelor  
vitale.

CALORII
Are foarte puține  

calorii,  în jur de 30 iaurtul  
degresat și vreo 60 cel  

natural cu până la  
3,5% grăsimi.

CALCIU
Este o sursă  

importantă de calciu,  
element ce susține  

sănătatea oaselor, dinților,  
activitatea musculară  

și cea nervoasă.

3 MITURI DEMOLATE
Iauturile conțin lapte praf
N-ar fi nimic rău în asta dacă ne gândim 
că laptele praf este tot din lapte, dar care  
a fost deshidratat. El are o calitate nutritivă 
mai mare, dar este și un produs scump, 
pentru că deja a trecut printr-un proces 
tehnologic și, ca atare, prețul ar fi  
prea mare. 

Iaurtul făcut în casă  
este mai bun
Etapele de obținere a iaurtului sunt în ge-
neral aceleași, diferenţele apărând din 
condiţiile de igienă și din fermenţii folosiţi. 
În fabrică, laptele este analizat și testat 
pentru eventuale reziduuri de antibiotice, 
toxine sau microorganisme, iar cel care nu 
corespunde acestor norme nu va fi folosit. 
În cazul iaurturilor realizate în casă, nu 
avem cum verifica toate aceste aspecte  
și nici ce bacterii fermentează laptele; pe 
lângă „maia“ (iaurtul folosit ca bază de 
fermentare), în iaurt pot ajunge și bacterii 
din aer, dar nici temperatura la care are loc 
fermentarea nu are cum să fie controlată, 
pentru că iaurtul trebuie ținut la tempera-
tura camerei și aceasta poate varia de la  
o zi la alta, de la o oră la alta. 

Iaurtul are un termen  
de valabilitate prea mare, 
deci și conservanți
Iaurturile sunt făcute din lapte pasteurizat 
și fermentate de bacterii lactice benefice, 
care creează o barieră împotriva pătrunde-
rii altor microbi. În final, paharele închise 
ermetic împiedică râncezirea grăsimilor  
și, astfel, iaurturile își pot păstra calitățile 
câteva săptămâni, fără conservanți.

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

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

Legumele și fructele sunt dominante în 
alimentația mea.

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

De obicei consum produse  
cu cât mai puține calorii.

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

La medicamente sunt extrem de atentă la 
marcă, la producător.

Îmi place să gătesc după rețetele  
luate din reviste.
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călătorii

casă & decorațiuni

Audienţă

În vacanță citesc mai multe reviste  
și ziare decât de obicei.

Mă inspir adesea din reviste pentru decorarea  
și mobilarea casei mele.

Întotdeauna caut să găsesc oferte 
speciale pentru a-mi petrece vacanța.

Încerc ca o dată la câțiva ani să schimb ceva în 
casă: mobila, covoarele, perdelele etc.

În vacanțe nu îmi place 
să merg de două ori în același loc.

În vacanță încerc să rezolv anumite 
treburi de familie.

Caut idei noi pentru a-mi îmbunătăți 
condițiile de locuit.

În vacanță încerc să mă odihnesc  
cât mai mult.

Sunt foarte interesată  
de decorațiunile interioare.

137
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115

115

111

112

112

113
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deco

Viața în imagini
Cu toții avem amintiri din vacanțe sau 
instantanee cu zâmbetul cald și dulce al 
micuțului. O ramă sau un colaj de 
fotografii poate fi un element de decor, 
dar și sursa noastră de energie și o 
piedică în calea uitării. E momentul 
propice din an pentru a face fotografii!

 Rame magnetice DOIY, 
 Bonami, 49 lei 

 Ramă foto 
 Ursina Bleu,  
 Vivre, 71 lei 

 Ramă 4 fotografii 
 cu ceas, Vivre, 79 lei 

 Ramă colaj 
 cu șapte fotografii, 

 Ikea, 14,90 lei 
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 Ramă cu trei fotografii, 
 Ikea, 24,90 lei 

 Ramă 4 fotografii Story 
 Colors White, Vivre, 219 lei 

 Display foto suspendat 
 Umbra, ZOOT.ro, 114,99 lei 

 Ceas cu rame, KIKA, 
 89,99 lei 

 Ramă foto Parlane Geo, 
 Bonami, 109 lei 

 Selfies rame, KIKA, 
 89,99 lei 

 Ramă foto, Loriana, 
 Mobexpert, 72 lei 

 Ramă, Mobexpert, 
 74 lei 

 Ramă foto SOPHIE, 
 Mobexpert, 52 lei 

 Ramă foto Versa Clip White, 
 Bonami, 59 lei 

 Set patru rame Glon, 
 Ikea, 19,90 lei 

 Set 3 rame foto Sunbed, 
 Vivre, 59 lei 
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călătorii

Minivacanțe

În fiecare an, în perioada 
sărbătorilor cheltuim mult 
pentru cei dragi și rareori 
pentru noi însene. Cum  
se sfârșesc zilele festive, 
prețurile călătoriilor scurte 
scad, ofertele fiind care  
de care mai atractivă, cu 
plecare de acum până la 
Paște! Am făcut o selecție 
de city-breakuri de maxi-
mum 200 de euro de 
persoană, suma incluzând 
transportul, cazarea și 
uneori chiar micul dejun.

pentru orice buzunar

Milano

Madrid

Budapesta
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MADRID
O plimbare pe Gran Vía , o vizită la 
Muzeul Prado , o zi de relaxare în 
Parcul Retiro, un meci pe Bernabeu, 
țipete în parcul de distracții sau o ră-
suflare întretăiată pe terasa Circulo 
de Bellas Artes. Întotdeauna am vă-
zut Madridul ca pe un oraș special, 
care combină într-un mod unic mii 
de experiențe. E adevărat, ai nevoie 
de timp ca să-l descoperi pe  
îndelete, iar un city-break de trei zile 
cu siguranță îți va deschide apetitul 
de a reveni cât mai curând. De ce?
 În Madrid mănânci gratis prepara-
te tradiționale. Există baruri speciale 
de „tapas“, care îți servesc un platou 
diversificat la orice băutură comanda-
tă. Acesta poate cuprinde jamón ser-
rano, paella cu fructe de mare, quesa-
dilla, calamari, crochete de brânză cu 
șuncă sau inele de calamar. Cu cât bei 
mai mult, cu atât mănânci mai mult!
 Aproape de incredibila Plaza de 
España, găsești cel mai vechi templu 
egiptean aflat pe teritoriul Europei: 
Templo de Debod. Vizitează-l, apoi ai 
grijă să nu ratezi cel mai frumos apus, 
pe terasa lui!
 Dacă iubești arta contemporană, 
Muzeul Regina Sofia te așteaptă cu 
porțile deschise la propriu: intrare 
gratuită duminica și seara după ora 
19. Pe lângă picturile neconven țio-
nale ale lui Picasso, Miró sau Dalí, vei 
vedea tot felul de exponate ale artiș-
tilor actuali.
 Spaniolii au cultul distracției foarte 
bine dezvoltat, iar la ei toată lumea 
trebuie să se simtă bine când iese în 
oraș. De aceea, lângă Gara Atocha 
există o discotecă pe șapte niveluri. 
La fiecare nivel găsești un stil de  
muzică diferit. Ai și un etaj pentru 
karaoke. Destinde-te!

BUDAPESTA
Considerată una dintre cele mai fru-
moase capitale europene, Budapesta 
iese în evidență datorită arhitecturii 
monumentelor, încununate de elegan-
tul canal al Dunării.  
Formată din două orașe, Buda 
și Pesta, capitala ungurească 
se află în plină dezvoltare 
turistică:  
 Încă din timpurile ro-
mane, izvoarele termale au 
fost puse în valoare. De fapt, 
este orașul cu cele mai multe 
izvoare termale din lume. Poți alege să 
te relaxezi la Băile Szechenyi, construi-
te în 1913, cele mai mari din Budapes-
ta − 15 piscine cu apă termală și trei 
piscine exterioare. Ai la dispoziție și 

saună, terapii prin masaj, dar și trata-
mente faciale de specialitate.
 Croaziera pe Dunăre ar trebui  
să fie obligatorie pentru orice turist la 

Budapesta. Dunărea desparte orașul 
și poți admira minunățiile de pe 

ambele maluri. Rezervă-ți  
o cursă de noapte  pentru 
o experiență deosebită!
 Admiră clădirea Parla-
mentului , unul dintre cele 

mai vechi edificii legislative de 
pe continent și cea mai mare clă-

dire din Ungaria. Intră și în cea mai 
mare catedrală din Budapesta, Bazilica  
Sf. Ștefan. Și nu uita să mergi la pas pe 
Podul cu Lanțuri − primul pod perma-
nent peste Dunăre.

MILANO 
Cu un centru gotic elegant, orașul 
atrage turiștii ca un magnet. Găsești 
tot ce ai nevoie pentru o vacanță  
activă: muzee, parcuri, locuri de bel-
vedere, cele mai bune restaurante!
 Începe cu vizita Domului , cea 
mai mare catedrală gotică din Italia. 
Achiziționează-ți pachetul standard 

pentru vizitarea muzeelor  
Domului și a teraselor.
 Alege Parcul Sforzesco . 
Vizitează expozițiile castelu-
lui, iar apoi îndreaptă-te spre 
Torre Branca. Turnul are  

108 metri și, de sus, vei vedea 
tot orașul!

 Mănâncă în stil italian! Fie că alegi 
ceva clasic (pizza și spaghete) sau lu-
cruri mai puțin cunoscute (pepene 
galben cu prosciutto sau risotto alla 
milanese), nu rata desertul pentru 
nimic în lume: un gelato de fistic!
 Vizitează cripta bisericii San  
Bernardino alle Ossa. Locul își are 
originea în anul 1210, când în cimiti-
rul bisericii nu a mai fost spațiu. Pen-
tru a-l elibera, oamenii au ridicat un 
sanctuar al oaselor. Ele sunt așezate 
pe pereți, formând diferite modele.

Ofertele pentru  
un city-break în  

Madrid pornesc de la  
170 de euro – avion  
și 3 nopți de cazare  

la un hotel de  
3 stele.
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Milano  
este o destinație  

care s-a ieftinit foarte 
mult. Pentru transport și 

trei nopți de cazare la  
3 stele, plătești în jur  

de 100 de euro.

City-breakurile care 
includ avionul și trei 
nopți de cazare la un 
hotel de 3 stele cu 

mic dejun inclus sunt 
200 de euro.
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Alături de Avon, am realizat prima ediție a Taberei de frumusețe. 
Astfel, 4 femei au beneficiat de workshopuri pe teme de nutriție, 
modă, îngrijire și machiaj, dar și de o ședință foto profesionistă, pentru 
care au fost transformate în adevărate vedete. (2016)

Din septembrie, în fiecare lună, revista Femeia. s-a întâlnit cu 
cititoarele sale sub umbrela evenimentului „Femei de admirat”, unde 
au socializat și aflat lucruri interesante de la femei cu cariere și povești 
de viață inspiratoare. (2015) 

Strălucirea şi eleganţa sălii de conferinţe a hotelului „Împăratul 
Romanilor”, gazda noastră, s-au îmbinat perfect cu efectele magice 
ale gamei LUXE de la Avon. (2014)

Peste 80 de femei au răspuns invitației revistei FEMEIA. și Avon la un 
workshop interactiv, desfășurat la mall Maritimo din Constanța și 
condimentat cu surprize plăcute. (2014)

Timp de cinci ore, în Plaza România, 300 de cititoare ale revistei 
Femeia. au fost machiate de Yves Rocher, li s-a făcut manichiura 
de către Top Line, au beneficiat de hair-styling de la L’Oréal 
Professionnel și de teste dermatocosmetice de la Vichy/La Roche 
Posay. (2013)

Special eveniment
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Info: femeia.ro este primul portal pentru 
femei care ofer` conținut special creat  
de jurnaliști experimentați.

Trafic 2016

Media:

608.000
vizitatori unici 

pe lună

1.988.000
pagini vizitate 

pe lună

25.000
newsletter 
subscribers

575.000
facebook 

fans

Target: femei, 25-44 ani, cu studii medii și 
superioare din mediul urban.

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

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

Website

Sursa: Google Analytics 
Ianuarie – Noiembrie 2016
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Revista FEMEIA.
Rate card
1/1 pag ...............................................................................................5.200 €
2/1 pag. (spread) ...................................................................10.400 €
1/2 pag ...............................................................................................3.500 €
1/3 pag ...............................................................................................2.700 €
1/4 pag ...............................................................................................2.200 €
Coperta 2 .........................................................................................7.300 €
Coperta 3 .........................................................................................6.500 €
Coperta 4 .........................................................................................7.800 €
Spread-deschidere ...............................................................12.500 €

Spread  .............................................................................................10.400 €
Advertorial  .......................................................................................... 200 €
Facebook Post  ................................................................................ 100 €
Newsletter Insert ............................................................................. 350 €
Direct Mailing .................................................................................... 700 €
Ratecard / format (Eur)/ CPM .............................................. 16 €

Bleed: de ad`ugat 5 mm pe toate laturile
Fi[ierele digitale trebuie trimise în format TIF sau EPS (generat de Photoshop), la rezoluție 300 dpi, CMYK.

Formate [i pre]uri / rate card

Specificații tehnice
1/1 pagină .............................................. 215 x 270 mm
2/3 vertical .............................................. 140 x 270 mm
Junior Page ............................................. 135 x 215 mm
1/2 pagină vertical  ............................... 105 x 270 mm
1/2 pagină orizontal  ............................. 215 x 135 mm
1/3 pagină vertical  ................................. 70 x 270 mm
1/3 pagină orizontal  ............................... 215 x 90 mm
1/4 pagină vertical  ................................. 54 x 270 mm
1/4 pagină orizontal ................................ 215 x 67 mm
1/4 pagină patrat .................................. 105 x 135 mm
Double Page  ......................................... 430 x 270 mmCHARGES FOR SPECIAL POSITIONING

Special positioning = the guarantee of a secured positioning 
at a certain page/in a certain section; non standard format; 

consecutive pages, stable positioning: +15%
LAYOUT TAX: 10% from RC 1/1 page (net price)
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CALENDARUL DE PRODUCȚIE

Ediția 
Deadline de trimitere a materialelor 

  Deadline comandă             Deadline machetă
Data de apariție  

pe piață

13.01.2017
10.02.2017
10.03.2017
7.04.2017

12.05.2017
9.06.2017
7.07.2017

11.08.2017
8.09.2017

13.10.2017
10.11.2017
1.12.2017

31.01.2017
28.02.2017
28.03.2017
25.04.2017
30.05.2017
27.06.2017
25.07.2017
29.08.2017
26.09.2017
31.10.2017
28.11.2017
19.12.2017

FEMEIA 2
FEMEIA 3
FEMEIA 4 
FEMEIA 5 
FEMEIA 6 
FEMEIA 7 
FEMEIA 8 
FEMEIA 9 

FEMEIA 10
FEMEIA 11 
FEMEIA 12
FEMEIA 1 

19.01.2017
16.02.2017
16.03.2017
13.04.2017
18.05.2017
15.06.2017
13.07.2017
17.08.2017
14.09.2017
19.10.2017
16.11.2017
7.12.2017
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Calendarul de produc]ie



www.femeia.ro

1. Cel care cumpără publicitate în revistele Burda România 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 România 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 după 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   215x270 mm

  Fișiere   PDF (format cerut) 
Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK 
Illustrator: EPS, CMYK,  
texte convertite la curbe
Total Ink Limit (TIL): copertă max 300% 
pagini interior 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  
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro

DATE TEHNICE
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Detalii tehnice [i condi]ii de acceptare 
a comenzilor de publicitate
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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 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

Prima revistă pentru femei din România

De ce presa?
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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

MIHAELA BARBATOSU
Advertising Sales Manager

+40 731 310 318
mihaela.barbatosu@burda.ro

FLORENTINA PĂUNA-LAUDA
Group Advertising Director

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


