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Femeia de azi este revista săptămânală care are deja o tradiție – a apărut pe piață 
în urmă cu 16 ani, în iulie 2004. Informația furnizată în cuprinsul ei este una a prezen tului, 
a unui univers cotidian comun, apropiat de sufl etul femeilor, dezbătând subiecte 
de interes larg, legate de viața de zi cu zi. Fiecare cuvânt, fi ecare imagine care apare 
în paginile revistei este gândit să se adreseze în cel mai direct și atrăgător mod femeii care 
citește revista. Acelei femei interesate să afl e cât mai multe lucruri practice, la îndemână, 
privind  sănătatea și stilul de viață, dornice să învețe ceva nou, să se inspire din ținutele 
vesti mentare de la rubricile de modă ca să arate cât mai bine, să știe să se pună în valoare 
cu ajutorul sfaturilor și produselor prezentate în paginile de beauty, să afl e cum poate 
interacționa cât mai bine cu familia și cu lumea din jur, să se relaxeze în timpul liber. 
Pentru că acea femeie este femeia de azi, cititoarea noastră.

La „întâlnirea“ săptămânală cu revista Femeia de azi participă femei cu vârste cuprinse 
între 20 și 45 de ani, din mediul urban, care sunt interesate de nou, de idei care le pot 
îmbunătăți viața, fi e ea materială sau spirituală. Sunt femei cu studii medii sau superioare, 
dornice să-și ridice statutul social, să progreseze, să fi e la zi, femei interesate de rubricile 
de shopping, care fac cumpărături ținând cont de raportul calitate/preț, femei pentru care 
informarea este importantă și care aspiră la o viață mereu mai bună, mai împlinită.

Tania Vintilescu
redactor-șef
tania.vintilescu@burda.ro

Femeia de azi ești chiar tu!

Introducere

Revistă pentru femeile practice și moderne
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Informații despre revistă
Frecvență: săptămânală
Distribuție: națională
Format net: 210 mm x 275mm
Preț: 2,49 Lei
Număr de pagini: 32+4 pagini
Hârtie: 52 g  Graphoverde
Mod de imprimare: O� set
Cromatică: CMYK
Audiență:                     92.000

(Sursa: SNA FOCUS februarie 2018 – iulie 2019)

Ce le oferim cititoarelor 
✓  Sfaturi din domeniul frumuseţii
✓  Soluţii pentru viaţa de cuplu
✓   Diete simple, personalizate, potrivite pentru fi ecare vârstă şi 

tip de femeie
✓   Sfaturi pentru sănătate, însoţite de opinia avizată 

a specialistului
✓   O secţiune generoasă de reţete: simple şi spectaculoase 

(reţete în paşi), reţete rapide, reţete pe care le poţi colecţiona
✓   Reportaje despre cele mai arzătoare probleme din viaţa 

femeilor

De ce suntem deosebiţi
✓   Ne gândim la cele care ne citesc ca la persoanele cele mai 

apropiate şi scriem pentru ele.
✓   Folosim un ton familial, apropiat, întrucât cititoarea este 

prietena noastră.
✓     Interacţionăm cu cele care ne citesc – poveştile lor sunt 

publicate ca atare sau devin subiecte în revistă.
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Structura revistei
Îngrijire și înfrumusețare 10%

Modă 16%

Călătorii/relaxare 10%

Sănătate 19%

Interviuri 5%

Psihologie 5%

Reportaje/social 15%

Decorațiuni interioare/grădină  5%

Gastronomie 15% 
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Profi lul cititorului

FEMEI 92%

Vârstă cuprinsă între 25 şi 54 de ani 52%

Studii medii/superioare 72%

  Venituri peste 1.200 lei  51%

Statut social mediu/ridicat 76%

92.00092.000 de cititori pe ediţie – audiență națională

61.00061.000 de cititori pe ediţie – audiență urbană

SURSA: SNA FOCUS FEBRUARIE 2018 – IULIE 2019

Statut social 
mediu și ridicat

Femeia de azi Click 
pentru femei

73

  Libertatea
pentru femei

7576
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SURSA: SNA FOCUS FEBRUARIE 2018 – IULIE 2019

3-4 din 
6 numere 

consecutive

0-2 din 
6 numere 

consecutive

5-6 din 
6 numere 

consecutive

tot

trei sferturi

jumătate

un sfert

Frecvența citirii:
Proporția 

paginilor citite:71%

15%

14%

3%

2%

12%

83%

0%

0%

60%

50% 100%

90%

Profi lul cititorului

MEDIA: 5.0

MEDIA: 94% din conținutul publicației

30%

25% 75%



Revistă pentru femeile practice și moderne

SURSA: SNA FOCUS FEBRUARIE 2018 – IULIE 2019

MEDIA: 2,1

Citesc 1 dată fi ecare 
număr al revistei

Citesc de 2 ori 
fi ecare număr al revistei

Citesc de 3 ori 
fi ecare număr al revistei

Citesc mai mult de 
4 ori fi ecare 

număr al revistei

Numărul de contacte 
cu publicația

4%

15%

18%

54%

0% 35% 70%

Profi lul 
cititorului



SURSA: SNA FOCUS FEBRUARIE 2018 – IULIE 2019
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Nu pot să rezist 
fără să cumpăr 

reviste

Cititul sau răsfoit-
ul unei reviste mă 

relaxează

Revistele sunt 
principala mea 

sursă 
de divertisment

Reţete culinare

Modă/Cosmetică/ 
Frumuseţe

Îngrijirea 
și educaţia copiilor

Slăbire 
și dietă

Atitudinea cititorilor 
față de presa tiprită

Subiecte urmărite
de către cititori:

34%

72%

33%

31%

33%

43%

49%

0%

0%

40%

40%20% 60%

80%

Profi lul cititorului

171

140

AFINITATE

145



SURSA: SNA FOCUS FEBRUARIE 2018 – IULIE 2019
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Îmi place să gătesc după 
reţetele luate din revistă

Încerc să-mi asortez 
bijuteriile cu garderoba

Deseori mi se reproșează 
că mă dedic prea mult 
celorlalţi și uit de mine

Sunt interesat de 
produsele cosmetice BIO

Comentariile și dezbaterile de la ra-
dio mă ajută să-mi formez propria 

opinie despre temele abordate

Citesc cu mare atenţie 
publicaţiile cu sfaturi 

pentru îngrijirea copiilor

Atitudinea cititorilor 
privind aspecte generale ale vieții de zi cu zi

26%

49%

49%

56%

61%

59%

0% 35% 70%

Profi lul cititorului

123

137

148

137

136

131

AFINITATE
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Proiecte speciale
Avem posibilitatea, resursele şi plăcerea de a edita, sub brandul 
Femeia de azi, reviste speciale pentru clienţii noştri de publicitate. 
Reviste cu un conţinut editorial de înaltă calitate, sponsorizate de 
clienţi în funcţie de tematica dorită. Experienţa în astfel de proiecte, 
realizate încă din 2007, recomandă Femeia de azi drept unul dintre 
cele mai de încredere branduri în realizarea revistelor speciale.

clienţi în funcţie de tematica dorită. Experienţa în astfel de proiecte, 

vindecătoare
Sucuri

cărticica de la

cărticica de la

35 de remedii 
contra stresului

TOAMNA

REŢETEREŢETE
delicioase cu roșii

cărticica de la

Bkt rosii fda 34.indd   1 8/19/15   4:33 PM

vindecătoare
Sucuri

cărticica de la

contra stresului

GHIDUL BRONZULUI
sănătos și frumos

cărticica de la

cărticica de lacărticica de la

Rețete inedite de dulceață

booklet fda 20.indd   1

13/05/15   13:24



Formate și prețuri / 
rate card

1 PAGINĂ

W: 210 mm
H: 275 mm

Ratecard: 3.500 €

SPREAD

W: 420 mm
H: 275 mm

Ratecard: 6.200 €

1/2 PAGINĂ
VERTICAL

W: 105 mm
H: 275 mm

Ratecard: 2.100 €

1/2 PAGINĂ
JUNIOR

W: 137 mm
H: 210 mm

Ratecard: 2.900 €

1/2 PAGINĂ
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 137 mm

Ratecard: 2.100 €

1/3 PAGINĂ
VERTICAL

W: 70 mm
H: 275 mm

Ratecard: 1.600 €

1/3 PAGINĂ
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 91 mm

Ratecard: 1.600 €

1/4 PAGINĂ
VERTICAL

W: 52.5 mm
H: 275 mm

Ratecard: 1.250 €

1/4 PAGINĂ

W: 105 mm
H: 137 mm

Ratecard: 1.250 €

1/4 PAGINĂ
ORIZONTAL

W: 210 mm
H: 69 mm

Ratecard: 1.250 €

Spread deschidere 7.000 €
Spread   6.200 €
Coperta 2   4.500 €
Coperta 3   3.650 €
Coperta 4   5.000 €
1/1 pagină   3.500 €
1/2 pagină   2.100 €
1/2 pagină junior  2.900 €
1/3 pagină   1.600 €
1/4 pagină   1.250 €

Alte formate care nu sunt standard 
vor avea costuri stabilite separat.
Prețurile nu conțin TVA.
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  Format net   210x275 mm

  Fișiere   PDF (format cerut)
Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK
Illustrator: EPS, CMYK, 
texte covertite la curbe
Total Ink Limit (TIL): coperte max 300% 
pagini înăuntru max 270%

BLEEDS min. 5 mm 
(la toate dimensiunile se adaugă 
minimum 5 mm)
  Data storage    CD – � les up to 10 MB 
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro
ftp: 128.140.228.202
login: publicitate
password: publ!c!tate2010

  Print     o� set

Detalii tehnice vor �  trimise la cerere. 
Pentru orice neclarități tehnice, 
vă rugăm să o contactați pe 

Cătălina Bedreag, 
e-mail: catalina.bedreag@burda.ro

Detalii 
tehnice
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Ediția Ediția 
DEADLINE de trimitere a materialelor 

  DEADLINE comandă           DEADLINE machetă    

DEADLINE de trimitere a materialelor 

  DEADLINE comandă           DEADLINE machetă    

Data de 
apariție 
pe piață

Data de 
apariție 
pe piață

  1/2020
  2/2020 
  3/2020
  4/2020
  5/2020
  6/2020 
  7/2020
  8/2020
  9/2020
10/2020 
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020 
15/2020
16/2020
17/2020
18/2020 
19/2020
20/2020
21/2020
22/2020 
23/2020
24/2020
25/2020

vineri, 13.12.2019 
marți, 17.12.2019 
vineri, 10.01.2020
vineri, 17.01.2020
vineri, 24.01.2020 
vineri, 31.01.2020
vineri, 07.02.2020
vineri, 14.02.2020
vineri, 21.02.2020 
vineri, 28.02.2020
vineri, 06.03.2020
vineri, 13.03.2020 
vineri, 20.03.2020
vineri, 27.03.2020
vineri, 03.04.2020
vineri, 10.04.2020 
vineri, 17.04.2020
vineri, 24.04.2020
      joi, 30.04.2020 
vineri, 08.05.2020
vineri, 15.05.2020
vineri, 22.05.2020
vineri, 29.05.2020 
vineri, 05.06.2020
vineri, 12.06.2020

vineri, 19.06.2020 
vineri, 26.06.2020
vineri, 03.07.2020
vineri, 10.07.2020
vineri, 17.07.2020 
vineri, 24.07.2020
vineri, 31.07.2020
vineri, 07.08.2020
vineri, 14.08.2020 
vineri, 21.08.2020
vineri, 28.08.2020
vineri, 04.09.2020 
vineri, 11.09.2020
vineri, 18.09.2020
vineri, 25.09.2020
vineri, 02.10.2020 
vineri, 09.10.2020
vineri, 16.10.2020
vineri, 23.10.2020 
vineri, 30.10.2020
vineri, 06.11.2020
vineri, 13.11.2020
vineri, 20.11.2020 
vineri, 27.11.2020
vineri, 04.12.2020
vineri, 11.12.2020

luni, 16.12.2019
luni, 06.01.2020
luni, 13.01.2020
luni, 20.01.2020
luni, 27.01.2020 
luni, 03.02.2020
luni, 10.02.2020
luni, 17.02.2020
luni, 24.02.2020 
luni, 02.03.2020
luni, 09.03.2020
luni, 16.03.2020 
luni, 23.03.2020
luni, 30.03.2020
luni, 06.04.2020
luni, 13.04.2020 
luni, 20.04.2020
luni, 27.04.2020
luni, 04.05.2020 
luni, 11.05.2020
luni, 18.05.2020
luni, 25.05.2020
luni, 01.06.2020 
luni, 08.06.2020
luni, 15.06.2020

luni, 22.06.2020
luni, 29.06.2020 
luni, 06.07.2020
luni, 13.07.2020
luni, 20.07.2020 
luni, 27.07.2020
luni, 03.08.2020
luni, 10.08.2020
luni, 17.08.2020 
luni, 24.08.2020
luni, 31.08.2020
luni, 07.09.2020 
luni, 14.09.2020
luni, 21.09.2020
luni, 28.09.2020
luni, 05.10.2020 
luni, 12.10.2020
luni, 19.10.2020
luni, 26.10.2020 
luni, 02.11.2020
luni, 09.11.2020
luni, 16.11.2020
luni, 23.11.2020 
luni, 30.11.2020
luni, 07.12.2020
luni, 14.12.2020

9.01.2020
16.01.2020 
23.01.2020
30.01.2020
06.02.2020 
13.02.2020
20.02.2020
27.02.2020
05.03.2020 
12.03.2020
19.03.2020
26.03.2020 
02.04.2020
09.04.2020
16.04.2020
23.04.2020 
30.04.2020
07.05.2020
14.05.2020 
21.05.2020
28.05.2020
04.06.2020
11.06.2020 
18.06.2020
25.06.2020

02.07.2020
09.07.2020 
16.07.2020
23.07.2020
30.07.2020 
06.08.2020
13.08.2020
20.08.2020
27.08.2020 
03.09.2020
10.09.2020
17.09.2020 
24.09.2020
01.10.2020
08.10.2020
15.10.2020 
22.10.2020
29.10.2020
05.11.2020 
12.11.2020
19.11.2020
26.11.2020
03.12.2020 
10.12.2020
17.12.2020
24.12.2020

26/2020 
27/2020
28/2020
29/2020
30/2020 
31/2020
32/2020
33/2020 
34/2020
35/2020
36/2020
37/2020 
38/2020
39/2020
40/2020 
41/2020
42/2020
43/2020
44/2020 
45/2020
46/2020
47/2020 
48/2020
49/2020
50/2020
51/2020

Calendarul de producție
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Florentina Păuna-Lauda
Group Advertising Director

+40 727 089 275
fl orentina.pauna@burda.ro

Cristina Ivanovici
Advertising Sales Manager

+40 723 505 653
cristina.ivanovici@burda.ro

Bd. Decebal nr.25-29,
Olympia Tower, sector 3
cod poștal 030964, București
Tel:   +40 372 10 60 00
         +40 731 70 07 02
Fax: + 40 372 10 60 55


