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Cotidianul Deșteptarea este un ziar independent,  tipărit pentru
prima dată pe 22 Decembrie 1989. În paginile cotidianului, 
sunt publicate informaţii relevante din viaţa municipiului Bacău 
și a judeţului. Cititorii au la
dispoziţie articole de interes
local și general.

Un spaţiu generos este
alocat paginilor în care sunt
publicate anunţuri de 
Mică Publicitate.

Prin planurile de
promovare adaptate cerinţelor
și bugetului, antreprenorii îşi
prezintă ofertele şi produsele. 

Astfel, beneficiază de un
mijloc rapid şi modern de
promovare pe piaţa locală și
nu numai.

Se împlinesc 30 de ani de existenţă ai unei publicaţii care a rezistat
examenului vremurilor prin demersul jurnalistic ce a adus în
dezbatere principalele evenimente din comunitate și s-a adaptat la 
un mediu de difuzare a informaţiei în continuă schimbare.

Unicul cotidian tipărit acum în Bacău are și conturi pe reţelele
sociale Facebook și Twitter și actualizează permanent cu știrile zilei,
platforma online www.desteptarea.ro 



TARIFE ANUN}URI MICA PUBLICITATE
• Pentru persoane fizice prețul unui anunț simplu, până în 10 cuvinte este 10 lei/apariție.

TIP ANUN} SIMPLU CHENAR FOND COLOR

Pre]uri exprimate pe cuvânt 
TVA inclus 1.2 lei 1.5 lei 2 lei

PACHETE DE PROMOVARE 
valabile pentru anun]urile publicate în ZILE CONSECUTIVE

n APARI}II PL|TITE   4+ 2 BONUS 
n APARI}II PL|TITE   8+ 4 BONUS + CHENAR GRATUIT
n APARI}II PL|TITE 12+6 BONUS + FOND COLOR GRATUIT+ POSTARE ANUN} PE 

• Inserarea  fotografiilor cu dimensiunea 3x4.5 cm la orice rubrică este gratuită.
• Poziționarea preferențială în paginile de publicitate se taxează cu 5 lei/ zi. 

• La  publicarea anunțurilor pentru rubrica LOCURI DE MUNCĂ în ediția tipărită,
suplimentar, postarea online 8 zile calendaristice, se taxează cu 10 lei. 

• Pentru rubricile DECESE și COMEMORĂRI vă punem la dispoziţie
modulele orientative din catalog. 
GRATUIT anunţurile la aceste rubrici, publicate în ediţia tipărită, sunt
postate online, în secţiunea www.decese.desteptarea.ro 
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În ziua preluării, de la ora 17.00, anunțurile pot fi vizualizate online pe
www.desteptarea.ro la secțiunile specifice contractate.



Programul de lucru al Agen]iilor De[teptarea

Edi]ia tip\rit\ apare de luni pân\ vineri.

Prelu\m anun]uri [i pentru publica]ii na]ionale [i regionale

Doar pentru persoane juridice
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n Bulevardul Unirii nr. 11: Luni - Vineri 8:00 - 16:00
Sâmb\t\ ~nchis
Duminic\ ~nchis

n Strada Vasile Alecsandri nr. 41 Luni - Joi 9:00 - 16:00
Vineri 9:00 - 14:00
Sâmb\t\ ~nchis
Duminic\ ~nchis

n ~n One[ti, str. Radu Rosetti nr. 4 
Libr\ria Laura Libris Luni - Joi 9:00 - 18:00



MODULE PUBLICITARE ONLINE

Pagin\ principal\ Pagin\ secundar\

www.desteptarea.ro
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