
Cotidianul “De[teptarea” a ap\rut `n data de
22 Decembrie 1989, fiind primul ziar `nfiin]at `n
Bac\u `n perioada post - comunist\.

Cu o tradi]ie de 25 de ani, “De[teptarea” a devenit
liderul presei locale, dominând concuren]a atât prin
tiraj, cât [i prin calitatea produc]iilor jurnalistice.

Con]inutul editorial reflect\ evenimentele petrecute
pe teritoriul jude]ului Bac\u, atât `n mediul rural cât
[i `n mediul urban.

Articolele analizeaz\ mediul politic [i social,
problematica economic\ dar [i subiecte care vizeaz\
educa]ia [i `nv\]\mântul, cultura sau s\n\tatea.

Nu sunt neglijate aspectele legate de divertisment [i
timp liber iar sportul ocup\ un loc important `n
paginile ziarului.

~n format tip\rit, ziarul apare de luni pân\ vineri,
inclusiv, `n 16, 24 sau 32 de pagini.

Formatul este tabloid (27,5 X 37 cm),
cu 4, 8 sau 12 pagini de policromie, inclusiv
coper]ile.

Ziarul are o puternic\ tradi]ie `n mica publicitate,
ceea ce face ca spa]iul rezervat acestei sec]iuni s\ fie
unul generos.

Minimul de exemplare /edi]ie este 4000 din care
abonamente 900;

Este distribuit `n `ntreg jude]ul Bac\u (Bac\u, One[ti,
Moine[ti, Tg.Ocna, Com\ne[ti…).

Marea publicitate este prezent\ atât `n paginile
redac]ionale, cât [i `n cele dedicate iar machetele
publicate apar]in firmelor de succes din Bac\u.

Dimensiunile machetelor pentru ziar cât [i bannerele
pentru site, pot avea dimensiuni diferite, singura
condi]ie pentru ziar este s\ se p\streze colona]ia
ziarului (5, 11, 16.5, 22, 27.5 cm) ca baz\, `n\l]imea
fiind variabil\.

~n mediul online, este cel mai accesat site de
[tiri din jude]ul Bac\u, cu 6-7.000 de cititori unici [i 19 – 20.000
de afi[\ri `n fiecare zi. Site-ul ofer\ [tiri de ultim\ or\, `nso]ite de
galerii foto [i clipuri video.

Prin intermediul , pot fi publicate anun]uri de
mic\ publicitate `n edi]ia tip\rit\, plata f\cându-se cu card bancar
sau prin intermediul PayPal.
Tot prin intermediul site-ului poate fi citit\ edi]ia tip\rit\ a
cotidianului, `n format PDF.

Abonamentul cost\ 5 euro pe lun\ [i ofer\ acces [i la arhiva
edi]iilor tip\rite.
De[teptarea este prezent\ [i pe re]elele sociale, având conturi pe
Facebook, Twitter [i You Tube.

www.desteptarea.ro

www.desteptarea.ro



-

Programul de lucru al Agen]iilor De[teptarea:

� Bulevardul Unirii nr. 11: Luni - Joi: 8.00 - 17.00
Vineri: 8.00 - 15.00
Sâmb\ta: 9.00 - 12.00
Duminica: 10.00 - 12.00

� Strada Vasile Alecsandri nr. 41 (sediu): Luni - Vineri: 8.00 - 16.00



MONITORUL
O F I C I A L

Prelu\m anun]uri

[i pentru publica]ii na]ionale

*Pre urile con n TVAţ ţi

- anunturi pierdere documente: - publicare în 5 zile lucrătoare - 135 lei

- publicare în 10 zile lucrătoare - 120 lei

-

- anunţurile cu maxim 1000 de „caractere cu spaţii - 120 lei

- anunţurile cu peste 1000 de „caractere cu spaţii” 190 lei/pagina

anunţuri pentru diverse concursuri organizate de instituţiile bugetare:

”

-

-

- 155 lei pentru fiecare 1000 de „caractere cu spaţii”

anunţuri pentru convocare adunare generală a acţionarilor :

- anunţuri privind organizarea de licitaţii, concesionări de bunuri sau servicii:

- 95 lei pentru fiecare 1000 de „caractere cu spaţii”

1 leu/ cuv ntâ

1 leu/ cuv ntâ

0,8 lei/ cuv ntâ



Tarif/cmp – alb/negru

prima pagin\– 7 lei/cmp
pagina interioar\– 1,7 lei/cmp

ultima pagin\– 2,5 lei/cmp

Major\ri

pozi]ion\ri preferen]iale: 15%
tax\ tutun, alcool: 12%

publicitate politic\: 100%
color: 25%

Condi]ii de machetare:

- în cazul textului negru – negrul trebuie f\cut din 100% black
(nu combina]ia de 100% din toate componentele CMYK).
Aceast\ cerin]\ trebuie respectat\ [i `n cazul `n care în machet\
exist\ chenare sau alte elemente de culoare neagr\.

- textul din machet\ trebuie scris cu diacritice

61/ pag.
11 x 1 cm5

250 lei (color)
200 lei (a/n)

727,5 x 3 cm
1/1 pag. 1/2 pag. 1/4 pag.

2.000 lei (color)
1.700 lei (a/n)

27,5 x 18 cm

1.000 lei (color)
8 0 lei (a/n)0

16,5 x 18 cm

500 lei (color)
400 lei (a/n)

1 2 3 4

11/11 cm

11/7 cm

200 lei (color)
150 lei (a/n)

120 lei (color)
100 lei (a/n)

5 6
Toate tarifele sunt `n lei

[i nu includ TVA.

Dimensiunea minim\ a fonturilor:

Condi]ii tehnice de predare a machetelor

- în cazul textului alb – 8 pt.
- în cazul textului negru – 8 pt.
- în cazul textului de orice alt\ culoare – 10 pt.

Suport: CD-ROM, e-mail
Formate: TIFF, JPG; alb/negru sau CMYK,

rezolu]ie minimum 300dpi

81/ pag.

Pentru achitarea `n avans a presta]iilor de publicitate,
se pot acorda discounturi suplimentare.



Bannere
50 [i 200 euro/lun\– pre]ul acestora este `ntre ,

conform graficii al\turate.
Bannerele trebuie s\ fie neintruzive,
f\r\ sonor sau cu sonorul oprit.

.

Linkuri sponsorizate:

150 lei/lun\

- Link-ul c\tre site-ul dumneavoastr\ va fi afi[at
în toate paginile site-ului.
Vor fi amplasate `n paginile de interior,
sub articole -

– Acestea pot s\ con]in\ text, imagini [i clipuri video.
Vor fi semnalizate de la prima pagin\ [i vor r\mâne
permanent `n arhiv\ - ;

– Cuvinte cu hiperlink `n cadrul advertorialelor:
pân\ `n trei hiperlinkuri – ;
5 hiperlinkuri –

Link pe Facebook:
cu link spre site-ul clientului.

Advertoriale

150 lei/ o zi
350 lei/ trei zile.

Hiperlink

20 lei/zi
40 de lei/zi

Promovare pe re]ele sociale:
150 de lei/o apari]ie

Promovarea advertorialului pe Facebook: 50 de lei, o apari]ie.

0748.214.542


