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P

rin calitatea conținutului, prin informațiile variate și
actuale, pline de sevă, relevante, prin layoutul ușor de
urmărit, site-ul www.femeia.ro este ancorat în prezent,
mereu la îndemână.
Într-un cuvânt, este un companion de cursă lungă al cititoarei,
al cărei profil este următorul:
 f emeie 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;
 f emeie în plină formare/ascensiune sau deja cu o carieră, implicată
profesional și social, cu un cuvânt de spus în comunitate;
 f emeie 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.
Accesibil, cu un conținut extrem de bogat și de variat, mereu la zi
cu cele mai noi informații, site-ul www.femeia.ro îmbină armonios
informațiile de beauty, modă, sănătate și stil de viață, cooking
și dezvoltare personală, oferindu-ți sfaturi avizate și opinii ale
specialiștilor, dar și povești inspiratoare de viață cu vedete sau
cu oameni obișnuiți care au ales să schimbe în bine viața lor
și pe cea a semenilor.

75,5%

Pentru femei ca tine

dintre cititori
sunt femei

Profilul cititorului

60%

au vârsta între
25 și 44 de ani

Ce device folosesc
87,5% mobil
10,5% desktop
2% tabletă

398.352
cititori din România

143.135
cititori din Europa

De unde accesează site-ul:
• social media 52,5%
• căutări organice (motoare de
căutare, Google etc.) 35,5%
• direct 7,5%
Sursa: SNA FOCUS
Noiembrie 2016 - Iulie 2018
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website

FEMEIA.ro

Info: femeia.ro este primul portal pentru
femei care ofer` conținut special creat
de jurnaliști experimentați.
Target: femei, 25-44 ani, cu studii medii și
superioare din mediul urban.

Sursa: Google Analytics
Octombrie – Decembrie 2019

Trafic 2019

363.348

vizitatori unici
pe lună

1.334.143
pagini vizitate
pe lună

567.675
facebook
fans
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BURDA ROMÂNIA
ADVERTISING
RATE CARD
Valid from 01.01.2020
All prices in €
ADVERTORIAL - 600 euro
RATECARD FORMAT (EUR)/CPM - 20 euro
Media: banners (.jpg, .gif, .png, .swf)

728 px X 90 px
300 px X 250 px
160 px X 600 px
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FLORENTINA PĂUNA-LAUDA
Group Advertising Director

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

www.burda.ro
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