[ vinde ]

www.ziarul-de-imobiliare.ro

[ liderul pieței imobiliare din Constanța ]

Ziarul de imobiliare devenit brandul de referință al pieței imobiliare din Constanța.
Își revendică poziția de cel mai relevant ziar cu speciﬁc imobiliar prin credibilitate,
targetare 100% imobiliară, distribuție elaborată, calitatea printului și originalitatea
articolelor pe care le conține.
În acest moment este unicul ziar dedicat integral anunțurilor, știrilor și articolelor imobiliare
din zona Dobrogei.
În el pot publica anunțuri imobiliare, machete, bannere publicitare, comunicate de presă
sau articole de referință:
- agențiile imobiliare,
- brokerii și agenții imobiliari independenți,
- dezvoltatorii și constructorii imobiliari,
- particularii ce își promovează proprietatea la vânzare sau închiriere,
- băncile și societățile ﬁnanciare,
- lichidatorii imobiliari, executorii judecătorești, administrațiile statului pentru
publicațiile obligatorii,
- alte categorii de personal asimilate speciﬁcului imobiliar: auditori energetici,
evaluatori, cadastriști,
- orice alt business corelat: mobilier, corpuri de iluminat, asigurări clădiri, etc.
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[ date informative ]

[ structura cititorilor noștri ]

Studiile și sondajele noastre pentru deﬁnirea segmentului țintă arată că:
- peste 55% dintre cititorii noștri sunt bărbați,
- vârsta: între 22 și 57 de ani,
- educație: medie spre superioară,
- venituri medii: peste 350 de euro / lună, net.

[ date despre tiraj și apariție ]

- apariție: ediții lunare,
- tirajul mediu lunar: 4.000 exemplare,
- număr de cititori / lună: 14.000 (3,5 persoane per exemplar),
- 37 de ani este vârsta medie a cititorului Ziarului de imobiliare,
- nu există pierderi cu retururile: ediția curentă se distribuie la chioșcuri cu plată,
ediția anterioară retrasă se distribuie prin rețeaua gratuită.
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[ rate cards ]

[ rate cards ]

Format (lățime x înalțime): 24 x 34 cm
Frecvență: lunară,
Dată de apariție: 01 ale lunii (de regulă),
Distribuție: zonală, Constanța,
Număr de pagini: 16 - 20 pagini,
Hârtie: albă, 80 grame, prindere 2 capse,
Tipar: integral color,
Preț de vânzare la chioșcurile de ziare: 1 lei.
Distribuție gratuită a retragerilor: 62 de locații, incluzând notariate, mall-uri, primarii pe Litoral, restaurante, farmacii.

[ rate cards ]
Dimensiune

Pagină interior

machetă 1/8 pagină

10 x 7 cm

112 lei + tva

machetă 1/4 pagină

10,5 x 14 cm

210 lei + tva

machetă 1/2 pagină

21,5 x 14,5 cm

378 lei + tva

machetă 1 pagină

21,5 x 29 cm

700 lei + tva

machetă copertă

21,5 x 10 cm

taxă machetare

70 lei + tva

advertoriale / articole

15 % reducere

Prima pagină (coperta 1) Ultima pagină (coperta)

770 lei + tva

700 lei + tva

70 lei + tva

70 lei + tva

15 % reducere

15 % reducere

pentru prețurile anunțurilor de mică publicitate consultați site-ul

www.ziarul-de-imobiliare.ro

[ succes ]

