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               Ofertă publicitate pe site-ul www.ziaruldeiasi.ro desktop și mobil 
 

                                                                                  

Ziarul de Iaşi are o prezenţă consistentă în spaţiul online, atât prin intermediul ediţiei 

electronice Ziarul de Iaşi şi a site-ului de timp liber iasifun.ro  cât şi prin intermediul conturilor 

deschise pe cele mai importante reţele sociale : Facebook, Twitter si Pinterest. La acestea se adaugă 

e.ziaruldeiasi.ro – soluţia prin prin intermediul căreia se ofera accces pe bază de abonament la Editia 

Digitală Ziarul de Iaşi şi platforma de Mică Publicitate - cu accces gratuit - anunturi.ziaruldeiasi.ro. 

Ediţia online a Ziarului de Iaşi,  disponibilă la adresa www.ziaruldeiasi.ro şi http://m.ziaruldeiasi.ro/ 

oferă o selecţie a celor mai importante ştiri ale zilei publicate în ediţia tipărită la care se adaugă 

secţiuni  specifice : informaţii utile,  fluxul  de stiri ultima oră, secţiune de bloguri, multimedia , RSS, 

newsletter, ofertele de publicitate şi abonamente, o sectiune de arhivă cu acces gratuit.  

       

CERTIFICARI 
 

 prima publicaţie electronică din Iaşi inclusă în Studiul de Audienţă şi Trafic Internet 

(SATI) şi care beneficiază de date certificate referitoare la numărul de afişări, vizitatori 

şi clienţi unici precum şi date despre profilul vizitatorilor 

 

DATE DE TRAFIC 

Datele generale de trafic  pentru luna noiembrie 2019, conform Studiului de Audienţă şi Trafic 

Internet (SATI) sunt: 

 Clienţi unici: 1.544.619 

 Vizite: 3.334.570 

 Afişări:  12.203.629 

 

Studiul de Audienţă şi Trafic Internet (SATI) este un studiu complet nou, realizat după o metodologie 

acceptată la nivel internaţional, utilizată cu succes în tari ca Austria, Germania, Spania sau Elveţia şi 

oferă informaţii detaliate referitoare la traficul, audienţa şi profilele vizitatorilor site-urilor din 

România.  

 

http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/
http://e.ziaruldeiasi.ro/
http://anunturi.ziaruldeiasi.ro/
http://www.ziaruldeiasi.ro/
http://m.ziaruldeiasi.ro/
http://www.brat.ro/index.php?page=di
http://www.brat.ro/index.php?page=di
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Prin lansarea rezultatelor SATI, Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT) include în zona sa de 

studiu şi mediul on-line, raspunzînd astfel nevoilor membrilor săi: 49 de editori, 5 regii, 21 agenţii şi 

clienţi de publicitate. Datele actualizate la zi.   

 

FORMATE PUBLICITARE 

 
1. BANNERE   

Cortina - Mega Banner si Skyscraper, stanga si dreapta 

Mega Banner   - 1000 x 125 pixeli 

Leaderboard   - 728 x 90 pixeli 

Skyscraper   - 120 x 400 pixeli                             

Rectangle Box Top   - 300 x 250 pixeli 

Rectangle Box  - 300 x 250 pixeli 

Special 650   - 650 x 90 pixeli 

Special 200  - 200 x 300 pixeli  

Bannerele pot fi in format: GIF, GIF animat,JPG, PNG, SWF, HTML5,JS. 
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2. BANNERE EDIȚIA MOBIL –  300x250 
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3. BANNERE EXPANDABILE  

Leaderboard: 728 x 90, expandabil in 728 x 400 ; directie: jos 

Rectangle Box Top: 300 x 250, expandabil in 500 x 300 ; directie stanga 

Skyscraper: 120 x 400, expandabil in 300x400; directie stanga. 

Mărimea fişierelor nu poate depăşi 1 MB 

 

4. BANNERE PERMANENTE 

120 x 80 pixeli – in dreapta, sub Skyscraper - 1.600 Lei/lună  

120 x 160 pixeli – in dreapta, sub Skyscraper - 2.700 Lei/lună  

 
Puteti desfasura campanii tintite catre un anumit tip de public,  optand pentru rularea bannerelor 

numai pe anumite sectiuni: Economic, Sport, Sanatate, Local sau Monden. Exista si optiunea ALL 

SITE care va permite sa acoperiti intregul continut oferit de www.ziaruldeiasi.ro, fara categoriile 

speciale mentionate anterior 

 

TARIFE CPM ( cost pentru 1.000 de afişări ) 

 
Tip 

Banner 

Cortina Mega  

banner 

Leader

board 

Skyscraper Rectangle  

Box Top 

Rectangle  

Box 

Special 

650 

Special 

L200 

Rectangle 

box mobil 

Lei 70 lei 40 lei 35 lei 18 lei 40 lei 900* 

Lei/săpt 

20 lei 10 lei 35 lei 

* banner cu afişare permanentă  
 

La bannerele expandabile se aplica majorare de 30% la tariful de ratecard  

 

5. LINKURI SPONSORIZATE 
Link-ul catre site-ul dumneavoastra va fi afişat în toate paginile site-ului. Amplasare: partea din 

dreapta a site-ului, în al doilea ecran vizibil. 

225Lei/lună 

 

6. ADVERTORIALE 
În site pot fi inserate advertoriale multimedia care conţin text, fotografii,  fişiere audio-video.  

 Tariful pentru advertoriale include: 

- titlu pe Homepage la secţiunea respectivă  

- pagină dedicată în site  

- prezenţă permanentă în secţiunea “Arhivă” 

- maxim 3 hiperlink-uri 

http://www.ziaruldeiasi.ro/
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350 Lei – 1 zi 

850 Lei – 3 zile 

 

 

7. TEXT ADS 

In articole, sub galeria foto care ilustreaza articolul, pot fi inserate mesaje publicitare tip text carora li 

se asociaza un link catre adresa web precizata de client.  

Tarif – 100lei/zi intr-o sectiune sau 800lei/zi – all site 

 
Tarifele nu conţin TVA 19% 

 

 

 

 

 

 

 


