


 

Ziarul Deșteptarea apare neîntrerupt de
peste 31 de ani si este unicul ziar tipărit
din Bacău. Site-ul www.desteptarea.ro
este cel mai citit portal de știri din județ
(conform Google Analitycs) iar pagina de
Facebook a ziarului este una 
din cele mai accesate, având peste 
93.000 de urmăritori. Ziarul Deșteptarea 
are 5 ediții pe săptămâna (luni - vineri),
este tipărit în format 16-24 de pagini 
full-color și cuprinde următoarele secțiuni:
eveniment local, știri economice și
financiare, editoriale și opinii,
divertisment, sport, anunțuri 
de mică și mare publicitate. 
Site-ul www.desteptarea.ro este auditat de Google Analytics și are o medie de 
1,29 milioane de afișări lunar, în ultimele 12 luni. Versiunea online a ziarului oferă
posibilitatea de publica anunțuri de mică publicitate în ediția tipărită, 
cu plata prin card bancar. Anunțurile pot fi vizualizate și online la adresa
https://micapublicitate.desteptarea.ro. Ediția tipărită poate fi vizualizată 
și în format electronic contra cost.










   
  
  

   
  

 
  

 









 



























 



 



         

PROMOVARE ONLINE
Tarifele nu conțin TVA

          

   

 

TARIFE ANUNȚURI MICA PUBLICITATE

PROMOVARE EDIȚIA TIPĂRITĂ
Tarifele nu conțin TVA Preț / cmp

  
 
  

CONDIȚII MACHETARE PRINT

 
 
 
  

Preț cuvânt  • 2 LEI
 

Anunț premium: anunțul va rămâne postat pe coloana din dreapta a site-ului de mică
publicitate pe toată durata contractului: pretul este de 200 de lei/zi



  


  


   





    

      


