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Alege-le pe toate!
GRĂDINĂ: LUCRĂRI DE PRIMĂVARĂ ȘI CURĂȚENIE GENERALĂ
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Concept

Casa și grădina este revista care te inspiră și 
care îți oferă toate sfaturile de care ai nevoie în 
amenajarea locuinței și a grădinii tale. Este o 
revistă mereu la curent cu ultimele informații din 
domeniu, care te ține ancorat în tendințe pentru a 
afla ce ți se potrivește cel mai bine. 

Facem o revistă pentru români, cu idei, soluţii, 
prezentări de case românești şi produse care se 
găsesc în România!

Îl ajutăm pe cititorul nostru, încercăm să-i fim de 
folos cu informații, prețuri, dar mai ales cu idei 
creative!

De ce? Vrem să-l facem mai fericit. Să se simtă 
mai bine acasă. Să aiba curajul să-și facă locuința 
așa cum a visat.

Prezentare
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Unicitate

Întregul conținut editorial al revistei este local, 
realizat de echipa Casa și grădina. În felul acesta, 
producțiile proprii se potrivesc perfect cititorilor. 
Casa și grădina scrie pentru tine, pentru nevoile 
tale, și se adaptează mereu condițiilor de aici 
pentru a fi cu adevărat practică. 

Îndrăznim să ne considerăm publicaţia care va 
resuscita industria românească de home&deco!
Publicaţia care îi va ajuta pe cititori, dar şi pe 
oameni de afaceri, producători, importatori, mici 
întreprinzători, designeri să lege un dialog între ei 
şi cu cititorii noştri.

Îndrăznim să ne considerăm una dintre cele mai 
importante reviste de amenajări. Revista care 
certifică, aduce în prim-plan, garantează pentru 
idei, soluţii, produse, informaţii. 

Îndrăznim să credem că revista Casa şi grădina 
este etalonul în domeniul home&deco, fiind cea 
mai citită revistă de amenajări din România.

Prezentare
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302.000 
audiență națională

Audiență
Lider de audiență

37%
bărbați

63%
femei

Sursa: SNA noiembrie 2016-iulie 2018
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Audiență
Vârsta:
14-24 ani 4,1%

25-34 ani      15,8%

35-44 ani               23,4%

45-54 ani                     27,2%

55-64 ani              21,1%

65-74 ani    8,4%

Ultima școală absolvită:
Deloc/mai puțin de 7 clase

7-8 clase (gimnaziu)

Treapta I de liceu (10 clase)

Școala profesională

Liceu

Școala postliceala sau colegiu

Învățământ superior

1,4%

4,9%

4,2%

   11,3%

38,2%

9,7%

                            30,2%

Stare civilă:
Căsătorit

Concubinaj

Necăsătorit

Divorțat/Despărțit

Văduv

65,3%

4,3%

    12,8%

 9,4%

8,3%

Sursa: SNA noiembrie 2016-iulie 2018
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Frecvența citirii:

5-6 din 6 numere
consecutive

3-4 din 6 numere
consecutive

0-2 din 6 numere
consecutive

34%

33%

33%

Proporția paginilor citite:

Tot

trei sferturi

jumătate

un sfert

66%

    16%

   14%

5%

Numărul de contacte cu publicația:

1 utilizare

2 utilizări

3 utilizări

4 utilizări

5 utilizări

6+ utilizări

44%

                  20%

                 19%

    9%

6%

3%

Audiență
Bine primiți

www.casa-gradina.ro16 CASA ȘI GRĂDINA Aprilie - Mai 2017

TEMĂ UNIVERSALĂ 
Alice în Țara Minunilor
Devenită poveste clasică, „Alice în Ţara Minunilor” este încă o provocare 
pentru artiştii din întreaga lume. Povestea fantastică impresionează 
mari designeri – India Mahdavi a transpus-o în amenajările din cadrul 
VitraHaus, renumitul spaţiu expoziţional din Germania.
PRODUCȚIE: Mihaela Radu  •  FOTO: www.vitra.com

Alice In Wonderland.indd   16 27/03/17   22:15

Bine primiți

www.casa-gradina.ro Aprilie - Mai 2017 CASA ȘI GRĂDINA 17

PAȚIUL EXPOZIȚIONAL 
VitraHaus este frecvent redecorat, 
etajele fiind împărțite în mai 
multe sectoare, fiecare dintre ele 

dedicat, pentru o perioadă de timp determinată, 
unor designeri sau arhitecți foarte cunoscuți, 
colaboratori ai renumitului brand. În primăvara 
anului trecut, designerul India Mahdavi ne-a 
introdus în tema de vis a poveștii „Alice în 
Țara Minunilor” și s-a jucat cu proporțiile și 
dimensiunile obiectelor. Ea a dezvoltat un interior 
imaginativ, jonglând cu elemente decorative 
supradimensionate sau micșorate, folosind 
o combinație de culori proaspete: materiale 
roz și suprafețe cu note de galben pal și tonuri 
luminoase de lemn.

S

  Alice este secondată 
mereu în călătorie 
de iepurele fantastic, 
scenariu respectat și 
în amenajarea de tip 
instalație realizată de 
designerul India Mahdavi. 
Iepurele își face simțită 
prezența acolo unde te 
aștepți mai puțin, parcă 
scos dintr-o pălărie 
magică.

Alice In Wonderland.indd   17 27/03/17   22:16

Idei pentru tine

www.casa-gradina.ro24 CASA ȘI GRĂDINA Aprilie - Mai 2017

Culorile au cea mai mare influenţă 
asupra unui interior. Sunt primele 
care se întipăresc pe retină, 
creând impresia generală asupra 
amenajării. Pătrunde tainele unor 
combinaţii mai puţin utilizate, dar 
care au un farmec aparte.
PRODUCŢIE: Mihaela Radu,  Alina Borcea  •  FOTO: PR firmele menționate

Decorează în culori
NEAȘTEPTATE!

Pictorial.indd   24 27/03/17   22:28

Idei pentru tine

www.casa-gradina.ro Aprilie - Mai 2017 CASA ȘI GRĂDINA 25

Decorează în culori
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Pictorial.indd   25 27/03/17   22:28

Plante dragi

www.casa-gradina.ro70 CASA ȘI GRĂDINA Aprilie - Mai 2017

În grădina 
cu lalele

GR Little Larford.indd   70 27/03/17   23:39

Plante dragi

www.casa-gradina.ro Aprilie - Mai 2017 CASA ȘI GRĂDINA 71

PRODUCȚIE: Sabina Uşurelu  •  FOTO: Guliver/Getty Images; Guliver/Thinkstock; 123RF

Cu elegante bârne de lemn şi  
acoperiş abrupt, căsuţa rustică se iţeşte 

din marea de flori multicolore. E aprilie, iar 
proprietatea Little Larford s-a transformat 

pentru cel puţin o lună în paradisul lalelelor. 

GR Little Larford.indd   71 27/03/17   23:39

Idei pentru tine

www.casa-gradina.ro20 CASA ȘI GRĂDINA Aprilie - Mai 2017

Amenajarea armonioasă a mesei nu este 
un moft, ci o necesitate, mai ales dacă vrei 
ca produsele gastronomice să fie scoase în 
evidenţă. Ţine cont de câteva reguli simple, 
iar rezultatul va fi garantat.

DE PRIMĂVARĂ 
TRANSFORMĂ DECORUL MESEI ÎNTR-O DELICATESĂ

PRODUCŢIE: Mihaela Radu  •  FOTO: PR firmele menționate
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Cum asortezi Vesela si Deco.indd   20 27/03/17   22:24

Decorează în culori
NEAȘTEPTATE!

Bine primiți

www.casa-gradina.ro Aprilie - Mai   2017 CASA ȘI GRĂDINA 49

ȘI RELAXEAZĂ-TE
Intră, admiră

O proprietate de dimensiuni mari, compusă din locuinţe 
individuale, le-a permis lui Alexandru şi familiei sale să 
transforme două dintre acestea într-o afacere de familie. 

TEXT: Elena Mihăescu  •  FOTO: Dan Purice • AUTOR: Damian Alexandru COAUTOR: Olimpia Onci

Casa Timisoara.indd   49 27/03/17   23:14

Idei pentru tine

www.casa-gradina.ro August - Septembrie 2017 CASA ȘI GRĂDINA 19

La fel cum improvizaţia a devenit artă, amenajările neconvenţionale au 
pătruns în mentalitatea publică drept un stil în sine, care a depăşit aria 
oraşului prin amploare şi popularitate. Afl ă care sunt caracteristicile sale.
PRODUCȚIE: Mihaela Radu  •  FOTO: PR fi rmele menționate

Margaret Thatcher, 
fostul premier al 
Marii Britanii, și-a 
achiziționat această 
casă în Londra, 
imobil ce corespunde 
criteriilor stilului Urban. 

STILUL

Urban STYLE.indd   19 25/07/17   00:17

Idei pentru tine

www.casa-gradina.ro28 CASA ȘI GRĂDINA  August - Septembrie 2017

ÎN CASA TA!
Adu marea
Dacă încă nu ai ajuns vara asta 
la mare, am câteva idei pentru 
tine cu ajutorul cărora vei aduce 
puţin din frumuseţea şi bogăţia 
mării la tine acasă. Şi pentru 
mai mult timp. Ţi-am stârnit 
curiozitatea? Citeşte mai departe!

PRODUCȚIE: Alina Borcea •  FOTO: PR fi rmele MENȚIONATE
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Pictorial ins Marina.indd   28 25/07/17   00:36

Idei pentru tine

www.casa-gradina.ro August - Septembrie 2017 CASA ȘI GRĂDINA 29

Pictorial ins Marina.indd   29 25/07/17   00:36

www.casa-gradina.ro80 CASA ȘI GRĂDINA Aprilie - Mai 2017

Plante dragi

Poftă bună
de natură!

Dăruieşte – ţie, familiei, prietenilor – câteva momente de relaxare. 
O masă festivă în mijlocul naturii e un bun pretext pentru 
petrecut timp împreună, depănând amintiri, împărtăşind emoţii şi 
proiectând viitorul. Savuraţi fi ecare clipă, fi ecare detaliu!
PRODUCȚIE: Sabina Ușurelu, Alina Borcea • TEXT: Sabina Ușurelu • FOTO: 123RF; Guliver/Thinkstock; PR fi rmele menționate
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Mese Festive Aer Liber.indd   80 27/03/17   23:50
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Audiență
Atitudinea cititorilor față de presa tipărită:

Cititul sau răsfoitul unei reviste
mă relaxează.

În reviste găsești multe
informații utile.

Cititul ziarului este un ritual zilnic, la care 
renunț foarte greu.

66%

                                         58%

                  32%

Subiecte urmărite de către cititori:

Medicină și sănătate

Rețete culinare

Sfaturi/idei pentru casă și grădină

Natură, viața animalelor, mediul înconjurător 

44%
 38%
 37%
 37%

Atitudinea cititorilor privind aspecte 
generale ale vieții de zi cu zi:

Informațiile din reclame mă ajută
să mă hotărăsc ce să cumpăr.

Când vreau să cumpăr ceva mă informez mai
întâi pe Internet despre prețul și calitatea

produselor/serviciilor.

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

Consider că mașinile reprezintă o sursă importantă 
de poluare a mediului înconjurător.

Cumpăr de obicei produse certifi cate bio pentru a 
avea grijă de sănătatea mea și a familiei mele.

60%

                                      55%

                                    53%

                               47%

                             45%

Bine primiți

www.casa-gradina.ro22 CASA ȘI GRĂDINA Primăvară 2018

BOMBOANE FONDANTE
Decorat în culori de

Amenajarea acestui apartament a început cu un test de stil: echipa 
Jooca Studio le-a arătat proprietarilor 10 stiluri de amenajare din care 
ei şi-au ales preferatul: shabby chic.

TEXT: Elena Mihăescu  •  FOTO: Alexandru Prodan,  www.facebook.com/JoocaStudio

Bine primiți

www.casa-gradina.ro Primăvară 2018 CASA ȘI GRĂDINA 23

PROPRIETARII acestui apartament și-au dorit 
un interior confortabil, iar pentru aceasta au ales să 
lucreze alături de echipa Jooca Studio. Amenajarea 
a început cu un test de stil. Astfel, din 10 stiluri 

prezentate, proprietarii și-au ales stilul shabby chic ca mobilier 
din lemn masiv, iar în ceea ce privește gama cromatică, și-au 
dorit câteva accente pastelate. De la primele discuții și până la 
finalizare, au trecut nouă luni și asta pentru că au găsit greu o 
firmă producătoare de mobilier din lemn masiv, în stil clasic. 

„Cea mai plăcută parte a fost cea de început, când am stabilit 
conceptul și proiectul 3D. Întâlnirile cu ei erau productive, 
pentru că reușeam să fim pe aceeași lungime de undă”, spun 
designerii.

Peretele de sticlă era montat înainte de 
amenajarea de față și a fost bine-venit 
pentru că deschide foarte mult spațiul.

„Eram cu toții încântați și plăcut 
surprinși de ce iese din combinația 
stilurilor alese de beneficiari”, spun 
designerii.

  Pufii colorați ca 
niște bomboane 
fondante sunt 
petele de culoare 
într-un living 
dominat de 
mobilier alb din 
lemn masiv.

Plante dragi

www.casa-gradina.ro12 CASA ȘI GRĂDINA Toamnă 2018

PRODUCȚIE: Mihaela Radu •  FOTO: Iulian Iacob •  ÎN IMAGINI: Eva Pleska, Daiana Vicu, Alexia-Maria și Robert Andrei Andreescu  

Te poți caza peste noapte
PRIMUL PARC DE AVENTURĂ DIN ROMÂNIA ÎN CARE

Odată ajuns în mijlocul pădurii din Baloteşti, ai impresia că ai pătruns într-o lume 
de poveste, în care ai parte de elementele unei aventuri straşnice, dar şi de relaxare 
desăvârşită, pe prispa căsuţelor suspendate în copaci, beneficiind de confort total.

Plante dragi

www.casa-gradina.ro Toamnă 2018 CASA ȘI GRĂDINA 13

MAREA 
AVENTURĂ,  
la Edenland Park, a 
început în 2011 cu 

achiziționarea pădurii de circa 22 de 
hectare arondate comunei Balotești. 
Au urmat igienizarea și toaletarea 
ei, iar de atunci, fiecare zi înseamnă 
noi proiecte puse în practică pentru 
ca astăzi să putem vorbi despre 
cel mai mare parc de aventură din 
România în care te poți și caza peste 
noapte. Dar proiectul nu se oprește 
aici, ne-a subliniat Sorin Ghețe, 
administratorul Edenland Balotești: 

„Noi dezvoltăm parcul de la an la an. 
Am plecat de undeva, aproape de 
zero, în 2011 și am ajuns aici. Nu ne 
oprim! Deși nu a fost ușor, luptăm 
să construim în continuare pentru 
că locul are potențial și se mai pot 
face multe lucruri frumoase. Totul 
pornește de la cererea clienților, iar 
noi venim în întâmpinarea lor, vrem 
să-i ținem aproape.” 

UNA DINTRE CELE mai 
interesante atracții ale parcului 
de aventură Edenland, alături de 
parcurgerea traseelor, o reprezintă 
căsuțele în copaci, unice în România.
Complet funcționale (dotate cu 

Bine primiți

www.casa-gradina.ro44 CASA ȘI GRĂDINA Primăvară 2018

AMENAJAT CU DRAG,

pentru prieteni

Ce se întâmplă când îţi aduci prietenii, doi 
arhitecţi care cunosc toate tainele amenajării unui 
interior, într-un spaţiu gol? Sub bagheta magică 
a arhitecţilor Alina şi Andrei Cîţă Ţibrea, echipa 
Arhitecturalia, spaţiul gol a devenit nu plin (de 
obiecte), ci a dobândit echilibrul ideal: aspectuos, 
funcţional şi confortabil.
PRODUCȚIE: Oana Monoran •  FOTO: Iulian Iacob

PRODUCȚIE: 

Te poți caza peste noapte
PRIMUL PARC DE AVENTURĂ DIN ROMÂNIA ÎN CARE

Odată ajuns în mijlocul pădurii din Baloteşti, ai impresia că ai pătruns într-o lume 
de poveste, în care ai parte de elementele unei aventuri straşnice, dar şi de relaxare 
desăvârşită, pe prispa căsuţelor suspendate în copaci, beneficiind de confort total.

Bine primiți

www.casa-gradina.ro54 CASA ȘI GRĂDINA Primăvară 2018

CULORI CARE STIMULEAZĂ

simțurisimțuri
Cauţi un pic de linişte şi relaxare aproape de Bucureşti? Am găsit 

un loc care s-ar putea să îţi placă: situat pe malul lacului Snagov şi 
înconjurat de tipica natură a câmpiilor din sud, Country Spa Health & 

Beauty Retreat este un centru complet de sănătate şi rejuvenare.
PRODUCȚIE: Elena Mihăescu •  FOTO: Alexandru Roșieanu
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Audiență

Locuiesc în mediul 
urban/rural:

32%
rural

68%
urban

Venituri Personale (Euro)
Fără Venit

1-50

51-100

101-150 

151-200 

201-250 

251-300 

301-400 

401-500

Peste 501

Ns/Nr

                             15,2%

1,7%

0,8%

   5,6%

3,8%

               9,7%

         7,6%

                                  16%

               9,8%

21,3%

           8,6%
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Plan editorial

Proiecte speciale

EDIȚIA TEMATICA EDIȚIEI 

primăvară Împrospătarea casei și grădinii: reamenajări în casă și grădină, curățenie, 
piscine, plantări, culori care dinamizează interiorul

vară
Renovări: fi nisaje, materiale, idei, specialiști, proiecte de casă, instalații, 
pavaje, implementarea ideilor pe care le-ai surprins în vacanță pentru ca 
locuința ta să arate precum cele din resorturile de vis

toamnă 

Strânge recolta muncii de peste an: recolta din grădină, prepararea și 
depozitarea proviziilor, rețete delicioase, spații de depozitare, extinderea 
suprafeței de locuit (pod, mansardă, beci), fi nisarea casei, detaliile care dau 
personalitate casei și grădinii tale
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Proiecte speciale realizate
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BĂI 
cu rost

Casa artistei 
MILEY CYRUS

Flori șic 
TOT ANUL

Purificarea 
aerului 10

Utilaje
  

 » pag. 78

Prospețime, naturalețe, Prospețime, naturalețe, Prospețime, naturalețe, 
EXUBERANȚĂ?EXUBERANȚĂ?

Alege-le pe toate!
GRĂDINĂ: LUCRĂRI DE PRIMĂVARĂ ȘI CURĂȚENIE GENERALĂ
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Clienți cover: 
Miele - plasare 
produs - și Stihl 
- plasare logo 
și trimitere la 
pagina unde 
este poziționat 
articolul.

Client cover:
AkzoNobel/Dulux 
- plasare produse 
pe copertă și 
trimitere la 
articolul dedicat 
care se finalizează 
cu macheta de 
publicitate.
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Proiecte speciale realizate
Client articol: Roofing Systems/Gerard -  
articol care tratează o temă de interes, corelat cu 
macheta de publicitate.

Client articol: 
Telekom - articol 

care tratează o temă 
de interes, corelat 

cu macheta de 
publicitate poziționată 

sub formă de 
branding 1/3 pag. 

Client articol: 
MELI MELO - articol de shopping 

realizat exclusiv cu produsele 
clientului, la alegerea redacției.

Client articol: 
Coilprofil/metigla 

-  proiect realizat pe 
coperta 3 și explicat 

în pagina alăturată 
(orarul se poate 

decupa din revistă și 
folosi independent).

Client articol: 
UniCredit - articol de shopping în care 
este plasat cardul bancar UniCreditCard 
alături de branding 1/6 pag. și machetă 
1/1 pag. alăturată.

Idei pentru tine

www.casa-gradina.ro22 CASA ȘI GRĂDINA August - Septembrie 2017

Dacă a început ploaia, iar tu 
eşti deja la birou şi îţi dai 
seama că ai uitat să închizi 
fereastra de acasă? Nu este 
nicio problemă, există o 
soluţie inteligentă care poate fi 
controlată prin telefonul mobil 
şi care te va ajuta să închizi 
fereastra, de la distanţă.

PRODUCŢIE: Elena Mihăescu  •  FOTO: 123rf, PR

Casa inteligentă 
este controlată 
prin smartphone

OMPANIA MIO  
a lansat o gamă de produse 
care pot fi achiziționate 
împreună sau la pachet. 

VixCam C10 este o cameră subțire care 
îți supraveghează locuința și care are 
opțiunea de înregistrare HD (720p). 
Înregistrările realizate de cameră și alte 
fișiere sunt stocate într-un cont cloud 
personal, într-o altă locație decât cea 
în care se află sistemul de monitorizare 
prin intermediul unui Cloud Getaway 
S10 personal. Acest dispozitiv creează 
un backup pentru înregistrări, fără 
să fie nevoie de alte servicii sau de 
abonamente cloud. Senzorul de 
mișcare Window & Door Sensor R12 
monitorizează mișcările pe o distanță de 
trei metri. Aceste soluții pot fi controlate 
de la distanță, prin intermediul unei 
singure aplicații pe care o instalezi pe 
telefonul mobil. „Prin gama MioSMART, 
introducem pe piață produse ușor de 

utilizat, controlabile printr-o singură 
aplicație și foarte simplu de configurat. 
Mio are tradiție în tehnologia camerelor 
de supraveghere de înaltă calitate și 
avem toate atuurile pentru a crea o gamă 
superioară de produse Smart Home 
pentru consumatorii care doresc să-și 
monitorizeze locuințele”, spune Cosmin 
Dobranis, Country Manager Mio pentru 
România și Ungaria. 

Optimizează climatul interior

Dacă ești deja la birou, dar ai uitat să 
deschizi fereastra de la mansarda de 
acasă pentru a aerisi, nu este nicio 
problemă. Din această toamnă, soluția 
VELUX Active, care se referă la controlul 
inteligent al ferestrelor de mansardă și al 
rulourilor VELUX INTEGRA prin WiFi, te 
va ajuta să optimizezi climatul interior. 
Pe baza unor parametri de climat 
interior, cum ar fi temperatura, nivelul de 

iluminare naturală, umiditate și nivelul 
de CO2, vei putea să controlezi ferestrele 
de mansardă și accesoriile acestora, 
asigurând astfel un climat interior optim 
pe tot parcursul zilei. „În curând, casa 
te va ajuta să ai grijă de sănătatea ta, 
asigurându-ți multă lumină naturală și 
aer proaspăt, exact atunci când ai nevoie 
de ele”, spune Jørgen Tang-Jensen, CEO 
VELUX Group.

Sisteme inteligente pentru casă lansează 
și companiile românești. Brașovenii de 
la Visual Fan, compania care deține 
și brandul Allview, au lansat prizele 
inteligente wireless. Cu ajutorul 
prizelor inteligente și al sistemului 
Allview Smart Home vei putea controla 
alimentarea cu energie a electronicelor 
și electrocasnicelor, de la distanță, 
prin intermediul aplicației instalate 
pe telefonul mobil. Priza electrică 
mobilă wireless Allview Smart Home 

C
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alimentează cu energie aparate care 
consumă până la 2500 W. Atunci 
când sarcina este supraîncărcată, 
priza wireless va opri în mod automat 
alimentarea dispozitivelor conectate.

Primul proiect de casă modulară 
inteligentă din România

Telekom și Vivid au lansat de curând 
primul proiect de casă modulară 
inteligentă din România care 
integrează o soluție completă de tip 
Smart Home. În funcție de propriile 
nevoi și preferințe, vei putea instala 
senzori și dispozitive de control 
pentru automatizarea, monitorizarea 
și gestionarea inteligentă a tuturor 
funcțiilor din locuință: sistemul 
de iluminat interior și exterior, 
deschiderea sau închiderea automată 
a ușii, controlul prizelor, controlul 
vanelor de apă și gaz, detectori de 
inundație, detector de fum, senzori de 
temperatură, mișcare, luminozitate, 
vibrație, automatizarea jaluzelelor, 
controlul încălzirii, controlul sistemului 
de aer condiționat, comanda 
televizorului și a sistemului audio. 

Prin intermediul senzorilor, sistemul 
poate comanda aprinderea luminilor 
la detectarea prezenței unei persoane 
sau stingerea acestora. De asemenea, 
cu ajutorul funcției de măsurare a 
intensității luminoase, sistemul poate 
seta parametrii optimi de iluminare 
pentru cei din casă. Și, nu în ultimul 
rând, sistemul de casă inteligentă 
implementat de Telekom îți va permite 
să eficientizezi consumul de energie 
electrică și termică.

Componentele sistemului 
Allview Smart Home 
dezvoltat de brașovenii 
de la Visual Fan sunt 
disponibile atât prin 
intermediul retailerilor 
Altex, MediaGalaxy și 
eMAG, cât și pe website‑ul 
www.allview.ro. Prețul 
unei prize mobile este de 
299 lei.

Primele soluții Smart Home 
de la Mio sunt extrem de 
ușor de controlat, prin 
intermediul unei singure 
aplicații, și îți oferă siguranța 
de care ai nevoie dacă vrei să 
îți monitorizezi locuința de 
la distanță prin intermediul 
celor mai noi tehnologii. 
Preț: de la 169 lei.

Mașina de spălat 
Crystal Blue 
de la Samsung 
poate fi pornită 
sau închisă de 
la distanță prin 
intermediul unei 
aplicații de pe 
smartphone. Preț: 
la cerere. 
www.evomag.roSoluția VELUX Active a fost dezvoltată 

prin parteneriatul cu Netatmo, companie 
specializată în soluții revoluționare pentru 
case inteligente. www.velux.ro

Descoperă și tu 
primul proiect de casă 
inteligentă din România, 
casa modulară Vivid 
cu soluții Smart Home 
de la Telekom! Casa 
demonstrativă este 
amplasată în parcarea 
complexului comercial 
Băneasa Shopping City 
din București și deschisă 
vizitelor publicului. 
www.telekom.ro
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Mediu online

111.504
vizitatori unici

pe lună

229.713
vizualizări

pe lună

27.254
abonați la newsletter

(octombrie 2018)

511.196
fani Facebook

(octombrie 2018)

MEDIA TRAFICULUI ONLINE ÎN 2018 (Sursa: Google Analytics ianuarie – 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.casa-gradina.ro
E un site proaspăt, actualizat zilnic cu știri și 
idei creative pentru casă și grădină. Atât prin 
structură, cât și prin abordarea subiectelor, invită 
utilizatorii să descopere interioare decorate 
original și soluții surprinzătoare pentru grădină.
Publicul-țintă este format din familii tinere care 
și-au achiziționat de curând o casă, care sunt deja 
proprietari sau care locuiesc cu chirie.
Site-ul are un conținut variat, ce poate fi prezentat 
sub formă de articole scrise și materiale video, 
promovat pe toate rețelele sociale ale comunității 
Casa și grădina. 
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advertorial

Conținut 
video

Rate card online
Advertorial -------------------------- 400 € 
lunar

Insert în newsletter ---------------- 600 € 
DIrect Mailing -------------------- 1.200 € 
Ratecard / format (Eur) / CMP ----- 19 € 
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