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Cotidianul Deșteptarea este un
ziar independent, tipărit pentru
prima dată pe 22 Decembrie 1989. 

În paginile cotidianului, sunt
publicate informații relevante 
din viața municipiului Bacău 
și a județului. Cititorii au 
la dispoziție articole de interes
local și general.

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

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

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

Deşteptarea a adus în dezbatere principalele evenimente din
comunitate și s-a adaptat la un mediu de difuzare a informației 
în continuă schimbare.

Unicul cotidian tipărit acum în Bacău are și conturi pe rețelele sociale
Facebook și Twitter și actualizează permanent cu știrile zilei,
platforma online www.desteptarea.ro 
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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 dispoziție
modulele orientative din catalog. 
GRATUIT anunțurile la aceste rubrici, publicate în ediția tipărită, sunt
postate online, în secțiunea www.decese.desteptarea.ro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

www.anunturi.desteptarea.ro
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Pre]/cmp

Coperta I -  4 lei/cmp alb negru
-  5 lei/cmp color

Pagin\ interioar\
- 1,5 lei/cmp alb negru
-    2 lei/cmp color

Coperta IV -  4 lei/cmp alb negru
-  5 lei/cmp color

Tarife / cmp, f\r\ TVA

Ofert\ advertoriale/reclame locale, o pagin\ color 1.000 lei + TVA

CONDI}II MACHETARE PRINT

n Format TIF - CMYK rezolu]ie 300 pixels

Sau format editabil:

- format PSD lucrat\ CMYK

- format CorelX3

Pentru formatul editabil se trimit [i 

fonturile folosite la machet\

Dimensiunea minim\ a fonturilor:

n ~n cazul textului alb/negru - 8 pt.

n ~n cazul textului de alt\ culoare - 1o pt.

Conti]ii tehnice:
Suport: CD-ROM, USB, e-mail
Format TIFF, JPG; alb/negru sau CMYK,
rezolu]ie minimum 300 dpi

PROMOVARE ONLINE
Advertoriale
n Pot con]ine text, imagini [i clipuri video. Vor r\mâne permanent `n arhiv\. Pre] - 350 lei.
n Link pe Facebook. Pre] - 250 de lei/apari]ie cu link spre site-ul clientului.
n Promovarea advertorialului pe Facebook. Pre] - 150 de lei/apari]ie

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

Valoare contract Reducere

>10.000 lei 15%

>20.000 lei 30%

Pentru plata `n avans se acord\ un discount suplimentar de 5%.
Oferta se adapteaz\ pentru fiecare beneficiar prin negociere `n func]ie de cerin]e [i buget.



www.desteptarea.ro

MODULE PUBLICITARE ONLINE

E

650x200px

200 Euro

A

650x200px

350 Euro

B

330x250px

200 Euro

C

330x250px

150 Euro

D

330x200px

150 Euro
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