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Calendar Editorial 2023 pentru revista tipărită AFP

Nr. Luna
 Data limită 

pentru comenzi
Data limită de primire 

material publicitar
Data publicării

284 Ianuarie 20.01 23.01 31.01

285 Februarie 14.02 15.02 24.02

286 Martie 14.03 15.03 24.03

287 Aprilie 17.04 18.04 28.04

288 Mai 15.05 16.05 26.05

289 Iunie 13.06 14.06 23.06

290 August 14.08 15.08 25.08

291 Septembrie 11.09 12.09 22.09

292 Octombrie 16.10 17.10 27.10

293 Noiembrie 20.11 21.11 29.11

Reclame 2023
coperta 1    coperta 4 Insert

Pentru mai multe informaţii / For more information
Tel.: +4 0722 242 746
E-mail: succes@afaceri-poligra�ce.ro
Portal: www.afaceri-poligra�ce.ro

media kit

facebook.com/afaceri.poligra�ce

Acting 
ForPrint

Afaceri Poligra�ce este publicaţia celor preocupaţi 
de comunicare vizuală de calitate, prin print

 sau inscripţionări de orice tip pe orice suport

Arhitectura şi e�cienţa noului portal AFP este unică faţă de cele 
existente astăzi în media deoarece se bazează pe sinergia a 4 piloni 
foarte puţin uzitaţi:

Primul pilon sau prima facilitate este introdusă prin motorul de 
căutare geogra�că al AFP, adică prin opţiunea utilizatorului online de 
a completa produsul sau serviciul căutat pentru a i se a�şa pe o hartă 
digitală, ca rezultat al căutării, furnizorii apropiaţi.

A doua facilitate oferită utilizatorului este deschisă de opţiunea 
alegerii furnizorului recomandat în baza recenziilor/ testimonialelor 
acumulate de furnizor prin portal, de la clienţi.

A treia facilitate este de acumulare de know-how tehnic prin citirea 
articolelor publicate în portal, adiacent subdomeniului 
corespunzător serviciului/ produsului căutat de utilizator.

A patra facilitate este adusă de varietatea anunţurilor puse la 
dispoziţia utilizatorilor.

Revista Afaceri Poligra�ce apare anual în 10 ediţii tipărite conform 
Calendarului Editorial menţionat.

Afaceri Poligra�ce SRL este singura întreprindere din primele 100
în�inţate după revoluţie, care e în continuare activă. Începând cu 1998,
activitatea principală este aceea de publicare lunară şi distribuţie a circa
1 300 REVISTE tipărite. Din noiembrie 2019 mediul de publicitate al 
publicaţiei a devenit hibrid datorită opţiunilor online deschise prin
apariţia PORTALULUI afaceri-poligra�ce.ro



 

Format
(lățime x înălțime)

Tipar CMYK
(LEI)

  1/1 pagină întreagă 2480
  1/2 pagină 200 x 145/97 x 290 1514
  1/3 pagină 172 x 78/83.5x179 1278
  1/4 pagină 172 x 65/83.5 x 133 998
  1/6 pagină         83.5 x 87 728
  1/8 pagină 172 x 30/83.5 x 64 584
1/12 pagină 83.5 x 41/54 x 64 377

1/16 pagină 83.5 x 30 309

1/32 pagină 83.5 x 20 236
casetă pe coperta1 20 x 8 240
pagina 1 200 x 290 3060
coperta 1 200 x 290 4064
coperta 2 200 x 290 3160
coperta 3 200 x 290 2960
coperta 4 200 x 290 3400
pagini alăturate 400 x 290 3820
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1/4 pag: 172x65 mm
1/4 pag: 83,5x133 mm

1/2 pag: 200x145 mm
(brut 210x155 mm)

1/3 pag: 172x78 mm 1/3 pag: 83,5x179 mm

1/2 pag:  97x290 mm
1/6 pag: 83,5x87 mm
1/8 pag: 83,5x64 mm

1/12 pag: 83,5x41 mm
1/16 pag: 83,5x30 mm
1/32 pag: 83,5x20 mm

coperta 1/ 2 / 3/ 4

1/1 pag: 200x290 mm
(brut 210x300 mm)

200x290 mm
(brut 210x300 mm)

1/1 pag

pagini alăturate

1/4 pag

400x290 mm (brut 420x300 mm) 
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• Centre pre-press
• Tipografii
• Industria de packaging
• Firme producţie publicitară
• Industria de flexo
• Serigrafii
• Tampografii

• Reprografii
• Unităţi cu alte tipuri de imprimare
• Legătorii
• Edituri și trusturi de presă
• Agenţii de publicitate
• Prestatori de servicii de întreţinere 

pentru echipamente

• Producători, importatori  
și distribuitori de  materiale 
și echipamente pentru arte grafice  

 

• Mari consumatori de servicii
și produse finite specifice 

Baza de date a destinatarilor poștali și grupuri de cititori

 
 

Banner în HEADERUL site-ului AFP

750 lei/lună
• Dimensiune: 728 x 90 px.
• Format: JPG sau GIF
• Apare peste tot în site în Header
• Perioadă de a�șare: 30 de zile
• Posibilitate de urmărire click-uri
              (folosind Short URL’s)
• A�șări NELIMITATE aleatorii
• A�șare în lateral față de sigla AFP

• Dimensiune: 728 x 90 px.
• Format: JPG sau GIF
• Apare doar pe prima pagină
   în categoria dorită
• Perioadă de a�șare: 30 de zile
• Posibilitate de urmărire click-uri
              (folosind Short URL’s)
• A�șări NELIMITATE aleatorii
• Se a�șeză pe prima pagină

• Dimensiune: 300 x 300 px.
• Format: JPG sau GIF
• Apare peste tot în interiorul site-ului
   în categoria dorită
• Perioadă de a�șare: 30 de zile
• Posibilitate de urmărire click-uri
              (folosind Short URL’s)
• A�șări NELIMITATE aleatorii
• Nu se a�șeză pe prima pagină

 

COMPANIE PREMIUM

 

Banner pe Prima Pagină în categorii

94 lei/lună

 

ADVERTORIAL 0NLINE
în categoria listată în portal 
sub butonul ARTICOLE și are tarif de 

466 LEI /6 luni 
respectiv 

895 LEI /permanent 
pe portal

ADVERTORIAL  
ÎN REVISTA TIPĂRITĂ

714 LEI /PAGINĂ 

 Advertorialul va � publicat
în 1 ediție tipărită

Inserturile vor � furnizate
de către client la format 

maxim de 198 x 288 mm/�lă
plus 550 lei/�lă 

suplimentară 
 

NEWSLETTER

450 lei / trimitere 

TRIMITERE către întreaga 
noastră bază de date, iar 
conținutul newsletterului
va � pus la dispoziția noastră
de către bene�ciar

 
 

Banner pe coloană în paginile site-ului

70  lei/lună

 

Tarife în
revista tipărităTarife Portal

REDUCERE de 238 lei per advertorial în situația 
publicării simultane într-o ediție tipărită și pe platformă 

Pentru detalii suplimentare 
telefon: +4 0722 242 746 

La achiziția altor pachete de publicitate
se aplică o variantă de preț personalizată 

INSERTURI

2 000  lei/an
* posibilitate discount 250 lei
• A�șare ca furnizor pe hartă
• A�șare descriere
• A�șare siglă (logo)
• A�șare galerie imagini
• Perioadă de a�șare: 360 zile
• A�șare �lme YouTube
• Se a�șează toate datele de contact
• Promovare pe prima pagină
• Promovare pe coloanele din site


