
~ncrederea pe care cititorii ne-au acordat-o, de a fi purt\torii de
cuvânt ai opiniilor, ne-a mobilizat `n fiecare zi pentru ca articolele publicate
s\ pun\ `n valoare principiile fundamentale ale democra]iei [i triumful
adev\rului.

Pentru ca via]a noastr\, a tuturor, s\ fie reflectat\ `n cotidian,
reporterii „De[tept\rii sunt mereu prezen]i la toate evenimentele petrecute
pe teritoriul jude]ului Bac\u, atât `n mediul rural, cât [i `n mediul
urban.Textele publicate 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, timp
liber [i sport.

Cotidianul „De[teptarea” este distribuit `n `ntreg jude]ul Bac\u:
One[ti, Moine[ti, Tg.Ocna, Com\ne[ti [i `n toate localit\]ile limitrofe.

Formatul ziarului este tabloid (26 X 37 cm), iar tip\rit acesta apare
de luni pân\ vineri, `n 16, 20, 24, 28 sau 32 de pagini, cu 4, 8 sau 12 pagini
de policromie, inclusiv coper]ile.

”

Cotidianul „De[teptarea”

este primul ziar `nfiin]at `n

Bac\u dup\ revolu]ia din

1989. Ca un simbol al

libert\]ii de exprimare,

primul num\r al acestui ziar

s-a tip\rit pe 22 decembrie

1989. De atunci, cu o

apari]ie ne`ntrerupt\,

„De[teptarea este o voce

distinct\ `n media regional\,

fiind unicul cotidian

tip\rit `n Bac\u.

De aproape 28 de ani,

prin munc\, profesionalism,

d\ruire [i verticalitate,

ziari[tii care

[i-au folosit condeiul pentru

urbe au dat sens corect

libert\]ii de exprimare.

”
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~n mediul online, www.desteptarea.ro este cel mai
accesat site de [tiri din jude]ul Bac\u,
cu 11-12.000 de cititori unici [i 20 - 22.000
de afi[\ri `n fiecare zi. Site-ul ofer\ [tiri de ultim\
or\, `nso]ite de galerii foto [i clipuri video.

Prin intermediul www.desteptarea.ro, 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. Costul unui
abonament pe lun\ este 5 euro [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.

este prezent\ atât `n paginile redac]ionale, cât [i `n cele dedicate,
iar machetele publicate apar]in partenerilor din Bac\u, dar [i din alte zone ale ]\rii.
Succesul campaniilor publicitare este asigurat de personalizarea ofertei de publicitate, `n func]ie de
bugetul alocat [i cerin]ele clientului.

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

Abord\m fiecare partener preferen]ial [i acord\m fiec\ruia discounturi menite s\ faciliteze
derularea campaniilor publicitare, dar [i metode potrivite pentru ob]inerea rezultatului scontat.

Marea publicitate

mica publicitate



-

� Bulevardul Unirii nr. 11:

� Strada Vasile Alecsandri nr. 41 (sediu):

MONITORUL
O F I C I A L
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Sâmb\t\: 9.00 - 12.00
Duminic\: 10.00 - 12.00

Luni - Joi: 8.00 - 17.00
Vineri: 8.00 - 15.00

tel. 0234 511 272; 0741 119 610

Luni - Vineri: 8.00 - 16.00
Sâmb\t\ - Duminic\: `nchis

tel. 0234 524 794; 0740 102 200

Programul de lucru al Agen]iilor De[teptarea

Inserarea fotografiilor la orice rubric\ este gratuit\!



MODULE PUBLICITARE COLOR - PRINT

A
26x24 cm
3.120 Lei

G
26x36 cm
1.685 Lei

M
26x28 cm
1.820 Lei

N
26x18cm
1.170 Lei

O
13x28cm
910 Lei

P
15.5x18cm
698 Lei

R
26x6cm
390 Lei

H
26x18 cm
842 Lei

I
15.5x18 cm
502 Lei

B
26x16 cm
2.080 Lei

C
13x24 cm
1.560 Lei

D
26x8 cm
1.040 Lei

E
26x5,8 cm
754 Lei

S

383 Lei
10,2x15cm

PRE}URILE NU INCLUD TVA
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F
9x5,8 cm
261 Lei

J

275 Lei
10,2x15cm

K

129 Lei
10,2x7cm L

10,2x5cm
92 Lei



Pagin\ principal\ Pagin\ secundar\

A

1000x200px

450 Euro / lun\ A

C

300x250px

300 Euro / lun\

E

300x250px

200 euro/lun\

F

E

C

F

300x250px

200 euro/lun\

B

D

650x150px

200 euro/lun\

B

1000x200px

450 Euro / lun\

B

D

MODULE PUBLICITARE ONLINE

www.desteptarea.ro

PRE}URILE NU INCLUD TVA
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Dimensiunea minim\ a fonturilor:

Condi]ii tehnice:

� în cazul textului alb/negru 8 pt.
în cazul textului de alt\ culoare 10 pt.

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

rezolu]ie minimum 300dpi

�

� Format TIF - CMYK rezolu]ie 300 pixels

Sau format editabil:
- format PSD lucrat\ CMYK
- format Corel X3

Pentru formatul editabil se trimit [i
fonturile folosite la machet\

Advertoriale
Pot con]ine text, imagini [i clipuri video. Vor r\mâne permanent `n arhiv\. Pre] - 350 lei
Link pe Facebook: Pre] - 250 de lei/apari]ie cu link spre site-ul clientului.
Promovarea advertorialului pe Facebook. Pre] 50 de lei /apari]ie.

�

�

� - 1

CONDI}II MACHETARE PRINT

PROMOVARE ONLINE

~n func]ie de valoarea cumulat\ a publicit\]ii print [i online, se acord\ urm\toarele reduceri:

Coperta I - 4 lei/cmp alb negru

- 1,5 lei/cmp alb negru
- 1,8 lei/cmp color

Coperta IV - 2 lei/cmp alb negru
- 2,5 lei/cmp color

- 5 lei/cmp color

Pagina interioar\

Tarife/cmp, f\r\ TVA

Pre]/cmp
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