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Femeia. – pentru femei ca tine

Cătălina Oprea, redactor-șef
catalina.oprea@burda.ro

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. 
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, educată, dornică de nou, interesată 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.

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.
Conținutul editorial îmbină armonios informațiile de beauty,  
modă, sănătate și stil de viață, cooking și dezvoltare personală.
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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% 

Structura 
revistei

 Frecvență:	 lunară
 Distribuție:	 națională
 Format net: 210 mm x 270 mm
 Preț:	 8,99	Lei
 Număr de pagini:	 112+4	pagini
 Hârtie (coperta):	 WFC	gloss	200	gsm
 Hârtie (interior):	 UPM	Ultra	60	gsm
 Mod de imprimare:	 Offset
 Cromatică: CMYK
 Audiență: 155.000
  Sursa:	SNA	FOCUS	 

Noiembrie	2016	-	Iulie		2018
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Plan editorial
IANUARIE – Fă pace cu tine și cu ceilalți

FEBRUARIE – Din iubire față de tine, învață să spui NU

MARTIE – Cum faci față propriilor superstiții și idei limitatoare?

APRILIE – Acum trăim numai în online și am uitat să trăim offline?

MAI – Parfum de floare, parfum de... femeie

IUNIE – Când adulții dau în mintea copiilor

IULIE – Relaxarea și concediul la comandă, presiunea de a fi zen

AUGUST – Slăbește frâiele, lasă-te în voia sorții

SEPTEMBRIE – Liceu, facultate, cursuri, seminare vs. școala vieții

OCTOMBRIE – Cum măsori succesul? Dar fericirea?

NOIEMBRIE – Ce-ți rămâne când nu mai ai nimic

DECEMBRIE – E chiar cool să sărbătorești tradițional
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Profilul cititorului

Sursa:	SNA	FOCUS	 
Noiembrie	2016	-	Iulie		2018

155.000 
cititori/ediție 

56%
au vârsta între 
25 și 54 de ani

82%
dintre cititori  

sunt femei

75%
sunt cititoare fidele 

(citesc mai mult de  
4 numere consecutive)

43%
au venituri medii 

și peste medie

73%
au studii medii 
și superioare

88%
citesc peste 80% din 
conținutul revistei
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VESTIMENTAȚIE
Îmi asortez bijuteriile cu vestimentația

Adopt o ținută clasică

Adopt o ținută elegantă

Uneori confortul este mai important decât moda

Vreau să fiu admirată pentru felul în care arăt

Sunt mereu atentă la felul în care mă îmbrac

123

114

107

106

106

104

Audiență
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ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
Sunt interesată de inovațiile din domeniul cosmetic

Sunt interesată de produsele cosmetice bio

Cheltuiesc mulți bani pe produse cosmetice

Operațiile estetice pot îmbunătăți aspectul fizic

Cumpăr produse de îngrijire cu ingrediente naturale

Sunt atentă la silueta mea

152

142

134

131

128

122

Audiență
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ALIMENTAȚIE
Sunt dispusă să plătesc mai mult pentru alimente de calitate

Știu ce marcă de produse alimentare doresc să cumpăr

Sunt atentă la marca produselor alimentare pe care le consum

Legumele și fructele sunt foarte prezente în alimentația mea

Evit să mănânc alimente cu multe grăsimi

Îmi place să încerc produse alimentare noi

128

125

121

121

121

118
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Proiecte speciale
Alături de Avon, am realizat Tabăra 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“, în 
cadrul căruia au socializat și au aflat lucruri interesante de la femei  
cu cariere și povești de viață inspiratoare. (2015) 

Alături de revista Men’s Health, Femeia. a fost parte a campaniei 
Telekom „Conectăm Europa“ prin proiectul integrat  
print-online, text-video apărut în numărul de septembrie din 2015.

Coperta numărului de aprilie al revistei a fost, cu sprijinul  
L’Oréal, o reeditare a celei din urmă cu 30 de ani (1985): dna Emilia 
Toropoc a fost protagonista ambelor variante, prima dată alături  
de o colegă, a doua oară, alături de fiică. (2015)

Sfaturi avizate și îndrumare de specialitate privind frumusețea 
și moda au fost acordate cititoarelor cu sprijinul partenerilor 
Ivatherm, Gerovital, Pantene, Schauma, Benvenuti, Douglas și 
Perwoll, prin intermediul proiectelor integrate print-online-video 
(2014, 2015, 2016, 2017).
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website
FEMEIA.ro

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

Trafic 2018

Media:

176.385
vizitatori unici 

pe lună

424.654
pagini vizitate 

pe lună

25.345
newsletter 
subscribers

583.537
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

Sursa: Google Analytics 
Ianuarie – Decembrie 2018
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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.

Specificații tehnice
1/1 pagină .......................................210 x 270 mm
2/3 vertical .......................................130 x 270 mm
1/2 pagină vertical  ........................100 x 270 mm
1/2 pagină orizontal  ......................210 x 133 mm
1/3 pagină vertical  ..........................70 x 270 mm
1/3 pagină orizontal  ........................210 x 90 mm
1/4 pagină vertical  ..........................52 x 270 mm
1/4 pagină orizontal .........................210 x 67 mm
1/4 pagină pătrat ...........................100 x 133 mm
Double Page  ..................................420 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)

Formate și prețuri / rate card
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Calendarul de producție
Ediția

Deadline de trimitere a materialelor Data de apariție  
pe piațăDeadline comandă Deadline machetă

FEMEIA. 2 11.01.2019 17.01.2019 29.01.2019

FEMEIA. 3 8.02.2019 14.02.2019 26.02.2019

FEMEIA. 4 8.03.2019 14.03.2019 26.03.2019

FEMEIA. 5 5.04.2019 11.04.2019 23.04.2019

FEMEIA. 6 10.05.2019 16.05.2019 28.05.2019

FEMEIA. 7 7.06.2019 13.06.2019 25.06.2019

FEMEIA. 8 12.07.2019 18.07.2019 30.07.2019

FEMEIA. 9 9.08.2019 15.08.2019 27.08.2019

FEMEIA. 10 6.09.2019 12.09.2019 24.09.2019

FEMEIA. 11 11.10.2019 17.10.2019 29.10.2019

FEMEIA. 12 8.11.2019 14.11.2019 26.11.2019

FEMEIA. 1 29.11.2019 5.12.2019 17.12.2019



Prima revistă pentru femei din România

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   210x270 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

Detalii tehnice și condiții de acceptare 
a comenzilor de publicitate
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www.burda.rowww.burda.rowww.burda.rowww.burda.ro
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 

MIHAELA MIHALCEA
Advertising Sales Manager

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

FLORENTINA PĂUNA-LAUDA
Group Advertising Director

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


