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INFORMAȚII DESPRE REVISTĂ
Noua revistă Ioana își răsfață cititorii lună de 
lună, fiind plină de idei creative, opinii curajoase, 
povești de viață surprinzătoare și informații recente 
despre modă, îngrijire și înfrumusețare, sănătate, 
stil de viață și decorațiuni interioare. Conținutul 
diversificat al noii reviste Ioana este cu adevărat 
unic: reportaje despre oameni în situații excepționale, 
trucuri de îngrijire și înfrumusețare, idei despre ce 
se poartă în materie de modă, sugestii de vacanțe, 
rețete delicioase, sfaturi pentru o viață sănătoasă și 
armonioasă în cuplu. Subiectele pe teme medicale 

de actualitate, mai ales cu scop preventiv, împreună 
cu sfaturi de la specialiști în domeniu completează 
tematica revistei. Noua structură editorială a revistei 
Ioana este strâns conectată cu mediul online – 
regăsindu-se în pagina de web a revistei și pe contul 
de Facebook aferent. Va avea ca invitați speciali 
bloggeri din domenii variate – modă, înfrumusețare 
și îngrijire, călătorii, gastronomie – care vor  delecta 
cititorii cu povești savuroase și evenimente din 
diverse arii de interes pentru ei. Secțiunile sunt bine 
structurate, ușor de citit și foarte atractive vizual.

Frecvență: lunară
Distribuție: națională
Format net: 210 mm x 275 mm
Preț: 6,99 Lei
Număr de pagini: 80+4 pagini
Hârtie (copertă): WFC gloss 135 gsm
Hârtie (interior): UPM Smart 57 gsm
Mod de imprimare: Offset
Cromatică: CMYK
Audiență: 77.000  
(SNA februarie 2018 - iulie 2019)
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Structura revistei

Smart & chic Noutăți

TOTAL: 1.247,57 lei

Nuanțele de muștar și fustele din tul sunt pe val. 
Alege o ținută șic ce te pune în valoare! 

Culori, texturi și imaginație:
SPIRIT MODERN
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Military romance 
Toamna oferă o nouă șansă să fii tot 
ceea ce ți-ai propus și ai nevoie de ținute 
memorabile care să îți sublinieze curajul 
și puterea feminității. Când austeritatea 
militară întâlnește delicatețea pieselor 
romantice și elegante, se naște o colecție 
irezistibilă de la Londe Studio. Lasă-te 
cucerită de un mix de piese clasice, ver-
satile, stilizate cu elemente din zona mi-
litary, croite pentru a pune în valoare si-
lueta. Transparența și țesăturile feminine 
se disting grațios în materialele tip mesh 
și catifea moale ce compun ținute came-
leonice, potrivite oriunde, oricând. Must- 
have: cămașa lungă kaki cu buzunare, 
pantalonii evazați și tunica asimetrică 
semitransparentă. Colecția de toamnă 
Londe Studio este disponibilă pe
londestudio.com.

Alege o ținută șic ce te pune în valoare! Alege o ținută șic ce te pune în valoare! Alege o ținută șic ce te pune în valoare! 

8

1 LA MODĂ Jachetă, 189,90 lei, Marks&Spencer 2 TINERESC 
Bluză, 89,90 lei, House 3 ÎN TALIE Curea, 59,99 lei, H &M 

4 DIAFANĂ Fustă, 149,99 lei, Mohito 5 PE CAP Basc, 59,90 lei, 
Parfois 6 ÎN URECHI Cercei, 39,99 lei, Meli Melo 7 LA GÂT 

Eșarfă, 59,90 lei, Parfois 8 DE EFECT Geantă, 249 lei, 
Marks&Spencer 9 PRINT Ghete, 349 lei, Benvenuti
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Jeanșii croiți perfect
În această toamnă, Marks & Spencer vă 
prezintă Best Ever Fit, jeanșii cu croiala 
perfectă! Descoperiți cele mai noi stiluri din 
denim – piese 
contemporane, 
elegante și inovatoare, 
într-o gamă extinsă de 
mărimi, stiluri și croieli, 
care vă vor întregi 
ținuta în fiecare sezon!
Marks & Spencer vinde 
peste 5 milioane de 
perechi de jeanși la 
nivel mondial în fiecare 
an și este lider de piață în Marea Britanie. În 
anul 2019, au fost introduse noi modele 
îmbunătățite, astfel încât pentru orice tip 
de siluetă se va găsi cu ușurință croiala 
potrivită. De aceea, cele mai populare 
articole din colecția din denim M&S 
au fost redenumite: Ivy Skinny, Sienna 
Straight și Lily Slim.

28 10/2019
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SOLUȚII DE URGENȚĂ
Deseori suntem puși în situația în care 
trebuie să luăm măsuri imediate 
pentru a atenua arsurile gastrice. Iată 
câteva sfaturi:
Fă mai multă mișcare, dar nu 
efort fizic intens. O plimbare lungă îți 
va îmbunătăți starea.
Mestecă gumă. Guma nu este 
acidă și stimulează producția salivei 
pentru neutralizarea acidului gastric 
din stomac.
Ține regim! Multe cazuri se atenu-
ează rapid prin adoptarea unei diete 
alcaline, cu mese reduse cantitativ la 
interval de nu mai mult de 3-4 ore. 
Evită, așadar, grăsimile, carnea tocată, 
cartofii prăjiți, chipsurile, pâinea 
proaspătă, ciocolata, băuturile aci-
dulate, citricele, ceapa, usturoiul, 
cafeina, alcoolul, alimentele procesate, 
alimentele crude, lactatele 
nedegresate, sosurile. 
Alimente recomandate:
»» ceai de mușețel
»» suc de varză și de cartofi
»» miere
»» ghimbir
»» banane
»» pâine prăjită
»» alimente fierte sau la aburi.
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Florile de toate felurile și culo-
rile, frunzele exotice de diver-
se dimensiuni sau 
 uturașii 
discreți merg perfect pe 

decorațiuni confecționate din lemn 
antichizat, țesături sau ceramică. 
Ele aduc un plus de valoare încăpe-
rii și atrag imediat atenția. Este însă 
foarte important să nu aglomerezi 
decorul cu prea multe elemente bo-
tanice ca efectul să � e cel scontat. 
Mizează pe nuanțe vesele și bucură-
te de magia naturii!   

Elementele naturale imprimate pe 
obiectele de decorațiuni din casă aduc 
un aer boem locuinței tale și nu se vor 

demoda prea curând.

52 6/2019

De folos

Mereu actual: 
INFLUENȚE 

ROMANTICE

io06_52-53.indd   52 24/05/19   15:05

Îngrijire și frumusețe 14%

Modă 16%

Călătorii/relaxare 10%

Sănătate – 15%

La șuetă

60 4/2019

cul limitat sau inexistent al unor vac-
cinuri pe care doream să i le fac; a 
trebuit să fac o comandă în străinata-
te, prin niște prieteni. Mi-ar plăcea să 
� e mai multe resurse din punct de ve-
dere medical, să stăm și noi mai 
relaxați în cazul în care avem nevoie 
să apelăm la medici. 

Ce piese noi ne pregătești?
Sore: Tocmai am lansat piesa Jumăta-
te în duet cu Smiley, mă bucur enorm 
pentru cum este primită. Anul acesta 
vine cu multe surprize muzicale, însă 
toate la timpul lor…

Vrei „o țară ca afară“ pentru � ica ta? 
Ce faci pentru asta? 
Sore: Vreau o țară ca afară, mă implic 
în acțiuni umanitare, cele mai recen-
te au fost campania #mergdescult și 
strângerea de fonduri pentru primul 
spital de oncologie pentru copii, dar 
speranțele mele vizavi de moderniza-
rea propriu-zisă a României scad pe 
zi ce trece și, oricât de optimistă sunt 
eu, îmi e greu să vizualizez următorii 
ani înspre mai bine.

A �  un om puternic este un dat gene-
tic sau vine din educație?
Sore: Educația cântărește enorm, în 
mod clar, dar sunt convinsă că și 
ADN-ul joacă un rol. 

Asculți muzică multă? Ce preferi?
Sore: Bineînțeles, ascult multă muzi-
că și cânt mai mereu. În playlistul 
meu se găsesc și artiști cu state vechi, 
Nina Simone, Paloma Faith, Pink, dar 
și noi descoperiri, cum ar �  Billie 
Eilish, Sabrina Carpenter, Ruben sau 
Lewis Capaldi. Îmi face bine să ascult 
genuri muzicale diverse, mă ajută pe 
partea de songwriting, mai ales că 
muzica este într-o continuă 
dezvoltare și e important să îi 

Tabloide, fotogra� i, știri false.
Cum te-ai obișnuit cu celebritatea?
Sore: Nu am luat niciodată în seamă 
știrile de cancan. Cred că sunt nor-
male, jurnalismul are laturile lui. 

Te recunoaște lumea pe stradă, 
la mall? Cum te simți?
Sore: Mă simt � atată, mă bucură 

Extrainfo

Sorina Cătălina Mihalache s-a născut 
pe 3 noiembrie 1989, la București. 
Sore „is so di� erent from the rest of 
the world“, cum spune și melodia ei 

Di� erent, care a înregistrat peste 
două milioane de vizionări (varianta 
ofi cială). A urcat pentru prima dată 

pe o scenă la vârsta de 5 ani, a 
făcut parte din trupa de fetițe Dolly 

și din proiectul 
„Crazy Win“, iar în 2011 a fost 

aleasă personajul principal negativ în 
primul serial muzical românesc, 

alături de LaLa Band. 
De aproape 10 ani, Sore este artist 

HaHaHa Production, casa de 
producție a lui Smiley, unde a 

compus multe hituri, precum „Dintr-o 
mie de femei“, „Dor să-mi fi e dor“ 
sau „Când vremea e rea“. Artista 
reușește să ofere din strălucirea 

scenei femeilor, prin ținutele marca 
Hard Coeur, brandul ei de haine. 

oamenii care mă salută și care îmi 
spun că îmi apreciază muzica. Este o 
răsplată pe care o prețuiesc. Altfel, 
pentru iubitul și prietenii mei, nu 
este o latură tocmai plăcută, pentru 
că se simt priviți mereu, dar asta este 
viața mea.

Școala, educația te-au ajutat să 
reziști și să te impui în branșă?
Sore: Cred că educația primită acasă 
m-a ajutat să am coloană vertebrală, 
să am principii pe care să le respect și 
să pot lua decizii bune. E foarte ușor 
să te pierzi atunci când dai de succes, 
de apreciere, de oameni care să te ad-
mire și mă bucur pentru faptul că am 
reușit să îmi păstrez picioarele pe pă-
mânt. Eu fac muzică din plăcere, din 
pasiune și mă bucur să văd că bucur, 
la rândul meu.

Ești plină de vitalitate. 
Care este secretul?
Sore: Un mindset sănătos.

Ce a schimbat statutul de mămică 
în viața ta?
Sore: Mi-a schimbat toată viața, 
complet. Am cunoscut ce înseamnă 
cu adevărat dragostea. 

Ai revenit repede la forma inițială?
Sore: Da, după șase luni eram aproa-
pe ca la început, însă ulterior am slă-
bit sub numărul de kilograme de la 
care a început sarcina. Cred că mă 
a� u în cea mai bună perioadă a vieții 
de până acum, de la � zic până la stare 
su� etească.

Împărtășești vreodată câte ceva
 despre problemele mămicilor pe 
rețelele sociale?
Sore: Sunt norocoasă, nici când Erin 
era bebeluș nu m-am confruntat cu 
probleme, poate că singura a fost sto-
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Interviuri 5%

Psihologie 5%

Reportaje/social 15%

Decorațiuni interioare/grădină 5%

Rețete culinare 15% 
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Profilul cititorului

               Sursa: SNA februarie 2018 - iulie 2019)

88%

71%

78%
Decid ce se cumpără 

în familie

trăiesc în mediul urban

Statut social mediu  
sau ridicat

50%
cu studii medii

21%
cu studii 

superioare

În ceea ce privește 
statutul lor social, cititorii 
Ioana au condiții bune 

de trai și un nivel ridicat 
de educație

87%
femei

Cititorii fideli ai revistei 
Ioana sunt, în cea mai 

mare parte, femei

Vârste cuprinse  
între 14 și 24 de ani - 5% 
  între 25 și 44 ani - 42%, 

între 45 si 54 - 26%; 
între 55-74 -  27%

36%
cu venituri 

medii (1201 - 2000 lei)

24%
cu venituri 

mari ( peste 2001 lei)

19%
( între 501 - 1200 lei)

14%
( venituri sub 500 lei)

Cititorii fideli ai revistei 
Ioana reprezintă un 
grup țintă pentru o 

arie largă de servicii și 
produse:
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 Confortul meu este mai important decât moda                                                                                                 84,6% 
 Sunt foarte atent la felul în care mă îmbrac                                                                                                          84% 
 E important să fii fidel unui stil propriu                                                                                               75,3% 
 Adopt  de obicei ținute sportive                                                                    56,5% 
 Vreau să fiu admirat pentru felul în care arăt/sunt îmbrăcat.           54,3% 
 Încerc să-mi asortez bijuteriile cu garderoba                                         54% 
 Adopt, de obicei, o ținută clasică                                                          53,1% 

MODĂ

FRUMUSEȚE

 Rezerv timp pentru îngrijirea mea personală                                                                                               79% 
 Nu ies din casă fără să ma aranjez                                                                                                           75% 
 Atent la felul în care arată părul meu                                                                                                     75% 
 imi place un produs al unei marci scumpe                                                                                 70% 
 Ma îngrijesc de silueta/Greutatea mea                                                                                      68% 

SĂNĂTATE

 Ar trebui să am grijă de sănătatea mea                                                                                                                   85,4% 
 Am încredere în medicul meu de familie                                                                                              77,6% 
 Prefer să consult un doctor recomandat de o cunoștință                       55,7% 
 Obișnuiesc să merg la medic pentru control de rutină         46,2% 
 Prefer să plătesc la un cabinet particular                            43,7% 

NUTRIȚIE

 Sunt atent la marca produselor cumpărate                                                                                 71% 
 Legumele și fructele predomină în alimentația mea                                                         68% 
 Îmi place să încerc noi produse alimentare                                                                       66% 
 Încerc să mănânc cât mai puține dulciuri                                                                       64% 
 Știu întotdeauna ce mărci vreau să cumpăr                                                                  64% 



 În vacanță pot petrece mai mult timp alături de familie                                                             72% 
 Mi-ar placea să vizitez unul dintre marile muzee ale lumii                                    65,9% 
 Prefer vacanțele scurte și dese decât pe cele lungi și rare                                 64,2% 
 În vacanță învăț lucruri noi                                                                                            64,2% 
 Prefer vacanțele în țară mai degrabă decât peste hotare                       55% 
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Sursa: SNA: Februarie 2018 - Iulie 2019

HOME & DECO

FINANCIAR

TIMP LIBER

 Încerc să îmi fac timp pentru plimbări în aer liber                                                                      72,1% 
 Prefer să mă plimb decât să stau în casă                                                                                 69,3% 
 Îmi place să citesc cărți                                                                                                          65,9% 
 Fac ceea ce-mi place                                                                                                           63,9% 
 Prefer servicii care să-mi lase suficient timp liber                             53,7% 

 O asigurare e importantă în cazul unor evenimente neplăcute                           66,5% 
 Este important să economisesc bani în fiecare lună                                          61,7% 
 Îmi place să plătesc cash la cumpărături                                                            59,7% 
 Am încredere doar în bancile mari                                                              55,1% 
 Acord o mare atenție alegerii băncii pe care o folosesc.                   54,7% 

 Caut idei noi pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit                                              67,1% 
 O dată la câțiva ani schimb ceva în casă                                                          58,7% 
 Interesat de decorațiunile interioare                                                          55,1% 
 Mă inspir din revistele pentru decorarea casei                                    53,6% 
 Încerc să fac singură reparațiile necesare în casă             44,7% 

VACANȚE
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Formate și prețuri / rate card
Spread deschidere 7.300 €
Spread   6.500 €
Coperta 2   4.700 €
Coperta 3   3.800 €
Coperta 4   5.500 €
Pagină interior  4.000 €
1/2 Pagină   2.200 €
1/3 Pagină   1.800 €
1/4 Pagină   1.550 €
Advertorial   450 €

Rate card / format 16euro / CMP 
Taxa layout: 10% din 1/1 pagină RC
Alte formate care nu sunt standard vor 
avea costuri stabilite separat.
Prețurile nu conțin TVA.

SPREAD

W: 420 mm
H: 275 mm

Ratecard: 6.500 €

1 PAGINĂ

W: 210 mm
H: 275 mm

Ratecard: 4.000 €

1/2 PAGINĂ 
VERTICALĂ

W: 105 mm
H: 275 mm

Ratecard: 2.200 €

1/2 PAGINĂ 
ORIZONTALĂ

W: 210 mm
H: 137 mm

Ratecard: 2.200 €

1/3 PAGINĂ 
VERTICALĂ

W: 70 mm
H: 275 mm

Ratecard: 1.800 €

1/3 PAGINĂ 
ORIZONTALĂ

W: 210 mm
H: 91 mm

Ratecard: 1.800 €

1/4 PAGINĂ 
VERTICALĂ

W: 52.5 mm
H: 275 mm

Ratecard: 1.550 €

1/4 PAGINĂ

W: 105 mm
H: 137 mm

Ratecard: 1.550 €

1/4 PAGINĂ 
ORIZONTALĂ

W: 210 mm
H: 69 mm

Ratecard: 1.550 €

Detalii tehnice
  Format Net   210x275 mm

Bleeds min. 5 mm. Distanța minimă 
a elementelor față de margine: 5 mm
  Fișiere   PDF (format cerut) 
Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK 
Illustrator: EPS, CMYK,  
texte convertite la curbe 
Total Ink Limit (TIL): coperte max 
300%, pagini interior max 270%
  Data storage    CD - files up to 10 MB 
e-mail: camelia.buia@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 Mihaela Cojoc,  
e-mail: mihaela.cojoc@burda.ro
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Ediția Deadline comandă Deadline machetă Data apariției pe piață
Ioana 2 / 2020 17.01.2020 18.01.2020 06.02.2020
Ioana 3 / 2020 14.02.2020 15.02.2020 05.03.2020
Ioana 4 / 2020 13.03.2020 22.03.2020 02.04.2020
Ioana 5 / 2020 17.04.2020 19.04.2020 07.05.2020
Ioana 6 / 2020 15.05.2020 24.05.2020 04.06.2020
Ioana 7 / 2020 12.06.2020 21.06.2020 02.07.2020
Ioana 8 / 2020 17.07.2020 19.07.2020 06.08.2020
Ioana 9 / 2020 14.08.2020 23.08.2020 03.09.2020

Ioana 10 / 2020 18.09.2020 20.09.2020 08.10.2020
Ioana 11 / 2020 16.10.2020 18.10.2020 05.11.2020
Ioana 12 / 2020 13.11.2020 22.11.2020 03.12.2020

Calendar de producție
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Adresa/Contacte

S.C. BURDA ROMANIA S.R.L 
Bd. Decebal nr. 25-29, Olympia Tower, 
Sector 3, cod poștal 030964  
Tel.: +40 731.700.702, fax: 021/311.35.87

CAMELIA BUIA  
Senior Sales Manager
Tel.: +40 722.653.640
E-Mail: camelia.buia@burda.ro

FLORENTINA PĂUNA-LAUDA
Group Advertising Director
Tel.: +40 727.089.275
E-Mail: florentina.pauna@burda.ro


