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Concept

Casa lux este prima și cea mai cunoscută revistă 
de amenajări interioare. Fondată în urmă cu 24 
de ani, Casa lux prezintă interioare din segmentul 
premium. Revista este o sursă constantă de 
informare pentru toți cei ce vor să fie la curent 
cu noutățile din design interior, materiale de 
construcții și finisaje, soluții inovatoare pentru un 
climat sănătos al casei și pentru economisirea de 
energie termică și electrică. 

Interioarele prezentate cuprind un bogat evantai 
de stiluri: clasic, modern, rustic, minimalist, retro, 
vintage, shabby chic, eclectic. O preocupare 
constantă a revistei este reflectarea noutăților de 
design prezentate la târgurile internaționale.

Revista Casa lux colaborează cu cei mai talentați 
designeri și arhitecți atât din România, cât și din 
străinătate, paginile ei fiind o sursă continuă de 
inspirație pentru toți cei ce-și doresc o casă la 
standarde de ultimă oră.

Prezentare
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Standard de calitate

O echipă mică, dar activă realizeză conținutul 
diversificat al revistei Casa lux. Sunt prezente 
în paginile ei idei și recomandări de amenajare 
pentru toate spațiile: living, dining, dormitor, 
birou, hol, bucătărie și baie. 

Selecția materialelor se face cu multă atenție, 
urmărindu-se constant un standard înalt de 
calitate al conținutului prezentat și al imaginilor. 
Casa lux are o structură clar definită ce se 
regăsește în conținutul ei lună de lună: tendințe, 
case și idei, bucătărie și baie, camera copilului, 
grădini, vacanțe, capitolul special, dosar, 
evenimente. În acest fel se urmărește atragerea a 
unui număr cât mai mare de cititori și fidelizarea 
lor.
 
Revista Casa lux a evoluat constant, reflectând 
schimbările în domeniul amenajărilor interioare 
atât din România, cât și din străinătate. În 
paginile ei sunt prezente cele mai noi tendințe, 
acest lucru implicând o documentare atentă. 

Revista Casa lux este etalonul eleganței în materie 
de design și amenajări interioare și o valoroasă 
sursă de inspirație.

Prezentare
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• Vârstă cuprinsă între 25 şi 54 de ani: 70%
• Studii medii/superioare: 68,5%
• Venit pe gospodărie mediu/ridicat: 72%
• Statut social mediu/ridicat: 62%
• Locuiesc în oraşe mari: 47%
• Responsabil de cumpărături: 91%

77.000 
cititori pe ediție

Audiență

57% femei
43% bărbați
Tiraj 8.000

Sursa: SNA CAPI noiembrie 2016 - iulie 2018
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 pentru decorarea casei
Mă inspir din reviste 126

112

Caut idei noi de îmbunătățirea
 condițiilor de locuit

109Simt mereu nevoia să
schimb ceva în casă

106

Interesat de 
decorațiunile interioare

91Încerc să fac singur reparațiile
 necesare în casă
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Audiență
Interesul cititorilor pentru amenajarea locuinței

Preferințe Auto

Sursa: SNA CAPI noiembrie 2016 - iulie 2018

134

136

133

132

131

131

129Îmi place să merg într-o 
mașină care are ceva special.

Îmi place să opresc în benzinării, 
mai cumpăr câte ceva, beau o cafea.

Este o adevărată plăcere 
să conduci un autovehicul.

Consider că mașinile reprezintă 
o sursă importantă de poluare.

Nu are rost să faci sacrificii pentru 
o mașină pe care nu ţi-o poţi permite.

Înainte să cumpăr un automobil, 
studiez cu atenţie revistele auto.

Îmi aleg mașina în  funcţie de 
caracteristicile tehnice.
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128

124

123

143

137

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

137

135

134

132

131

Aleg cu atenție compania 
de asigurări pe care o folosesc.

Sunt mulțimit cu situația 
mea financiară.

Aleg cu atenție banca 
pe care o folosesc.

În general banca mă ajută 
în ceea ce vreau să fac.

Economisesc bani pentru 
când voi ieși la pensie.

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

Reușesc să pun 
bani deoparte.

Am încredere doar 
în băncile mari.

O asigurare este importantă în 
eventualitatea unor evenimene neplăcute.

Audiență

Banking și asigurări
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Sursa: SNA CAPI noiembrie 2016 - iulie 2018
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Plan editorial

EDIȚIA TEMATICA EDIȚIEI 

Februarie Apartamente mici

Martie Culori vibrante

Aprilie Paștele

Mai Penthouse

Iunie Inspirație din natură 

Iulie Piscină și relaxare

August Decor de vacanță

Septembrie Tineri designeri

Octombrie Entertaiment acasa

Noiembrie Stil industrial adaptat

Decembrie Crăciunul

Ianuarie Pardoseli
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Mediu online

5.085
vizitatori unici

pe lună

11.160
vizualizări

pe lună

5.386
abonați la 
newsletter

6.073
fani

Facebook

MEDIA TRAFICULUI ONLINE ÎN 2018 (Sursa: Google Analytics ianuarie 2017 – octombrie 2018)

PUTEM CREA
Bannere
Formate de fișiere: .jpg, .gif, .png, .swf.

Dimensiuni: 
728 x 90 px
300 x 250 px
300 x 600 px
160 x 600 px

300 x 250

160 x 600

728 x 90 

300 x 600

www.casalux.ro
 
Site-ul conține articole incitante despre cele mai 
noi tendințe în materie de amenajări și design. Este 
structurat pe următoarele categorii: amenajări, 
reportaje, design, artă, grădini, vacanțe. Publicul 
țință sunt cititori cu un background cultural solid 
și venituri ridicate, persoane active care călătoresc 
și sunt la curent cu noutățile din domeniile legate 
de amenajările interioare. Site-ul se adresează 
proprietarilor de case sau de apartamente cu un 
grad de confort superior. Încă din 2013, Casa lux 
a inițiat programul de abonare la newsletter. În 
prezent, newsletter-ul se trimite săptămânal. Casa 
lux este de asemenea prezentă pe platformele 
Pinterest și facebook. 

Conținut 
personalizat

Conținut tip 
advertorial

Conținut 
video
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EDITOR: 

FRECVENȚA: 

DISTRIBUȚIE: 

NUMĂR PAGINI: 

FORMAT: 

HÂRTIE: 

PREȚ COPERTĂ: 

WEBSITE: 

FACEBOOK: 

Burda România

lunară

națională

112+4

217 x 290 mm

WFC gloss 170gsm 
copertă,  
UPM Valor 61 gsm 
interior

11,99 lei

www.casalux.ro

https://www.
facebook.com/CASA-
LUX-152852471539024

Ediția Termen rezervări Termen predare machetă Apariție în piață

februarie 20.12.2018 08.01.2019 22.01.2019

martie 28.01.2019 05.02.2019 19.02.2019

aprilie 28.02.2019 05.03.2019 19.03.2019

mai 01.04.2019 09.04.2019 23.04.2019

iunie 29.04.2019 07.05.2019 21.05.2019

iulie 27.05.2019 04.06.2019 18.06.2019

august 01.07.2019 09.07.2019 23.07.2019

septembrie 29.07.2019 06.08.2019 20.08.2019

octombrie 26.08.2019 03.09.2019 17.09.2019

noiembrie 30.09.2019 08.10.2019 22.10.2019

decembrie 28.10.2019 05.11.2019 19.11.2019

ianuarie 25.11.2019 03.12.2019 17.12.2019

Info

Date apariție
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Format net 217 x 290 mm

Fișiere

• PDF (format recomadat)
• Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK
• Illustrator: EPS, CMYK, texte covertite la 

curbe

Total Ink Limit 
(TIL) 

• Coperte: max 300%
• Pagini la interior: max 270%

Costuri de insert, fără 
înfoliere revistă  

(pentru 1.000 exemplare)

Costuri de format, se adaugă 
la costurile de insert  

(pentru 1.000 exemplare)

Pagina exactă 50 € max. 4 pagini 50 €

Spread 60 € max. 8 pagini 90 €

Lipit 55 € max. 16 pagini 150 €

Brosat 65 € > 16 pagini 180 €

Info

Rate card print

Rate card online

Bleed minimum 5 mm. Distanța minimă  
a elementelor față de margine: 5 mm.

1/1 pag. -------------------------------5,200 €
217 x 290 mm

1/2 pag. -------------------------------3,500 €
217 x 145mm (landscape) 
105 x 290 mm (portrait)

1/3 pag. ------------------------------- 2,700 €
217 x 93 mm (landscape) 
66 x 290 mm (portrait)

1/4 pag. ------------------------------- 2,200 €

Coperta 4 ----------------------------7,800 €

Coperta 2 ---------------------------- 7,300 €

Coperta 3 ----------------------------6,500 €

Spread de deschidere ------------- 12,500 €
434 x 290 mm

Spread ----------------------------- 10,400 €

Advertorial ------------------------400 € 
lunar

Insert în newsletter -------------  600 € 

Banner ------------------------ 19 €/CPM 
format square/leaderboard
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IOANA VULPESCU 
Advertising Sales Manager 

+40 749 201 272
ioana.vulpescu@burda.ro

FLORENTINA PĂUNA-LAUDA
Group Advertising Director 

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


