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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



www.casa-gradina.ro

263.000 
audiență națională

146.000 
audiență urbana

Audiență
Lider de audiență

39%
bărbați

35%
bărbați

61%
femei

65%
femei

Sursa: SNA octombrie 2017 - octombrie 2019
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Audiență

14-24 ani

25-44 ani

45-54 ani

55-74 ani

7%

37%

24%

32%

5%

36%

26%

33%

Vârsta:

<500 lei

501 - 1200 lei

1201 - 2000 lei

>2001 lei

14%

19%

28%

34%

11%

15%

32%

35%

Venituri:

Studii 
primare

Studii 
medii

Studii 
superioare

27%

44%

28%

24%

47%

30%

Educație:

Național Urban

Sursa: SNA octombrie 2017 - octombrie 2019
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Frecvența citirii:

5-6 din 6 numere
consecutive

3-4 din 6 numere
consecutive

0-2 din 6 numere
consecutive

36%

29%

35%

Proporția paginilor citite:

Tot

trei sferturi

jumătate

un sfert

60%

    17%

   19%

4%

Numărul de contacte cu publicația:

1 utilizare

2 utilizări

3 utilizări

4 utilizări

5 utilizări

6+ utilizări

46%

          23%

      20%

4%

4%

3%

Audiență
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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.

   67%

                                              63%

            25%

Subiecte urmărite de către cititori:

Alimentație

Știri naționale

Sfaturi/idei pentru casă și grădină

Natură/viața animalelor/mediul înconjurător

43%
                      37%
                    33%
                 32%

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

Cel mai bine mă distrez în familie.

Caut idei noi pentru a-mi îmbunătăți 

condițiile de locuit.

Mă străduiesc să reciclez cât mai mult.

Încerc să evit să mănânc alimente care 

conțin multe grăsimi.

Acord o mare atenție alegerii băncii pe 

care o folosesc.

Mă inspir adesea din reviste pentru 

decorarea și mobilarea casei mele.

   77%

                                                  69%

                                                 68%

                                               65%

                                        57%

                               48%
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44%
rural

56%
urban

Audiență
Locuiesc în mediul 

urban/rural:
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Plan editorial

Proiecte speciale
EDIȚIA TEMATICA EDIȚIEI 

primăvară
Organizarea casei și grădinii: amenajări în casă și grădină astfel încât 
spațiul să fi e mereu fresh, curățenie și organizare, culori care dinamizează 
interiorul, lucrări de primăvară în grădină, plantări

vară

Renovări: fi nisaje, materiale, autorizații de construcție, idei practice, 
specialiști, proiecte de casă - înainte-după, instalații, planuri de case, 
mansardări, pavaje

Idei din vacanță: sugestii de vacanță în țară și străinătate, implementarea 
ideilor pe care le-ai surprins în vacanță pentru ca locuința ta să arate 
precum cele din resorturile de vis

toamnă 

Pregătirea casei și grădinii pentru sezonul rece: recolta din grădină, 
prepararea și depozitarea proviziilor, rețete delicioase, spații de depozitare, 
extinderea suprafeței de locuit (pod, mansardă, beci), fi nisarea casei, 
secretele unui acoperiș durabil, încălzirea termică, detaliile care dau 
personalitate casei și grădinii tale
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Proiecte speciale realizate
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SPECIAL: REÎMPROSPĂTAREA SPAȚIULUI DE LOCUIT Primăvară 2018   Nr. 1 (117) Anul XIII Preț: 9,99 lei

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

Te sim
ţi b

in
e a

ca
să

!
1

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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EDITOR: 

FRECVENȚA: 

DISTRIBUȚIE: 

NUMĂR PAGINI: 

FORMAT: 

HÂRTIE: 

PREȚ COPERTĂ: 

WEBSITE: 

FACEBOOK: 

Burda România

3 apariții pe an

națională

82+4

205 x 292 mm

150 gxm copertă,  
70 gxm interior

11.99 lei

www.casa-gradina.ro

www.facebook.com/
revistacasasigradina

Ediția Termen predare machetă Apariție în piață

01/20 1.04.2020 16.04.2020

02/20 23.06.2020 30.06.2020

03/20 9.09.2020 24.09.2020

Info

Date apariție
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Format net 205 x 292 mm

Fișiere

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

la curbe

Total Ink Limit 
(TIL) 

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

Costuri de insert, cu 
înfoliere revistă 

(pentru 1.000 exemplare)

Costuri de format, se adaugă 
la costurile de insert 

(pentru 1.000 exemplare)

Pagina exactă 85 € max. 4 pagini 100 €

Lipit 90 € max. 8 pagini 160 €

Spread 100 € max. 16 pagini 320 €

Capsat 110 € > 16 pagini 480 €

Info
Rate card print

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

2/1 pag. -------------------------------7.900 €
420 x 292 mm (spread)

1/1 pag. -------------------------------3.200 €
205 x 292 mm

1/2 pag. ------------------------------- 2.100 €
205 x 143mm (landscape)
100 x 292 mm (portrait)

1/3 pag. ------------------------------- 1.650 €
205 x 94 mm (landscape)
65 x 292 mm (portrait)

1/4 pag. ------------------------------- 1.350 €
100 x 143 mm

Coperta 4 ----------------------------5.200 €

Coperta 2 ----------------------------4.700 €

Coperta 3 --------------------------- 3.800 €

Spread de deschidere --------------7.900 €

Spread ------------------------------ 6.400 €

Poziționare de dreapta --------------- +10%

Poziţionare specială ------------------+20%

Advertorial ---------------------------- +15%

Photoshop: TIFF, EPS, 300 dpi, CMYK
Illustrator: EPS, CMYK, texte convertite 

480 €

Costuri de format, se adaugă 
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Mediu online

169.002
vizitatori unici

pe lună

210.662
vizualizări

pe lună

325.878
pageviews

(medie ian-nov 2019)

500.399
followeri Facebook

(la 3 dec 2019)

MEDIA TRAFICULUI ONLINE  ÎN 2019 (Sursa: Google Analytics ianuarie-noiembrie 2019)

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. 

Conținut 
personalizat

Conținut tip 
advertorial

Conținut 
video

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

Ratecard / format (Eur) / CMP ----- 19 € 



Steluța Ciurumelea 
Senior Sales Manager 

steluta.ciurumelea@burda.ro
+40 721 822 244

Florentina Păuna - Lauda
Group Advertising Director
florentina.pauna@burda.ro

+40 727 089 275


