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Mureșul rezidențial va fi o ediție specială a cotidianului Zi de Zi, în care mureșenii vor găsi cele mai ample 

informații despre domeniul imobiliar. Cine sunt cei mai importanți dezvoltatori de ansambluri rezidențiale și care este 
oferta lor? 
Cine sunt cei mai buni arthitecți și proiectanți? Cine sunt constructorii profesioniști? Cine oferă cele mai bune soluții 
pentru instalații, amenajări interioare și exterioare? Care sunt cei mai buni furnizori de materiale de construcții și 
instalații? Care sunt cele mai bune agenții imobiliare și ce oferte au? Cine și ce închiriază? Cine oferă consultanță? 

Mureșul rezidențial va fi o radiografie complexă a pieței imobiliare și de construcții din Tîrgu Mureș și 

împrejurimi, Reghin, Sighișoara, Sovata, Luduș, Iernut.  
În cele 40 de pagini ale ediției speciale Zi de Zi veți găsi tot ce contează despre domeniul imobiliar și cel al construcțiilor  



Zi de Zi Events, editor al cotidianului muresean Zi de Zi și al revistei economice lunare Transilvania Business vă 

propune o ediție specială: Mureșul Rezidențial 2018 – un instrument de promovare a proiectelor rezidenţiale dezvoltate, 

a atuurilor, a soluţiilor eficiente utilizate în construirea imobilelor, a materialelor folosite a ingeniozităţii arhitecturale, dar și 

al dezvoltatorilor, investitorilor, antreprenorilor în imobiliare sau al celor care închiriază. Furnizorii de materiale de 

construcții, mobilier, instalații de încălzire, dar cei care se ocupă de amenajări interioare au, de asemenea, posibilitatea de 

a apărea într-un produs special Mureșul Rezidențial 2018 

Produs:  Ziar format A 3, 40 pagini color,  Tiraj: 6000 exemplare  Apariție: iunie 2018 

Distribuție: La punctele de difuzare a presei, abonaților cotidianului Zi de Zi + distribuție controlată (la companii – în special 

din domeniul imobiliar, instituții, restaurante, cafenele, centre de înfrumusețare, etc.) + În ediția online ZI de Zi (150.000 de 

vizitatori unici/lună, conform Trafic.ro) Apariția acestui număr special va beneficia de o amplă promovare online, 

pe radio și ledscreen  
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  CONȚINUT     

 
•    Cartiere și ansambluri rezidențiale din județul Mureș (realizate, în construcție sau în proiectare)  

 

•    Dezvoltatori importanți – profil și atuuri (portofoliu, echipă, strategii, proiecte) 

 

•    Tentințe și evoluții ale pieței imobiliare din Mureș -  Analize ale specialiștilor din agențiile imobiliare  

 

•    Arhitecți și proiectanți de top din județul Mureș 

 

•    Constructori mureșeni  

 

•     Materiale de construcții (cei mai buni furnizori fabricanți/distribuitori)  

 

•     Tâmplărie, soluții inovative  

 

•     Centrale și instalații pentru încălzire * Instalații electrice  

 

•     Amenajări interioare și lifestyle  

 

•    Mobilier pentru interior / grădină și mobilier urban * Piscine   

 

•    Agenții imobiliare – Oferte  

 

• Produse și soluții de finanțare 
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   Manager proiect: 
   Florin Marcel Sandor 
   fmarcel@zi-de-zi.ro 
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    OFERTA PUBLICITATE – OPȚIUNI            Informații despre costuri și optiuni: 

  Marius Morar  Tel. 0755044849   marius.morar@zi-de-zi.ro 

  Florin Marcel Sandor. Tel 0740075219  fmarcel@zi-de-zi.ro 

  Gabriela Belean Tel  0759022324 gabriela.belean@transilvaniabusiness.ro 

  Ionel Albu  Tel. Mobil. 0756641581 ionel.albu@transilvaniabusiness.ro 

    Articole publicitare/machete  - variante                         
• 1 pagină interior  ....    /            1 pagina  (1/1) coperta spate:  .... 

• 2 pagini interior ....         /            Macheta 110 cmp, pe coperta 1: ....  

• ½ pagini  interior ....       /             Trimitere de pe pagina 1 (20 cmp) ....  

Postare articol pe www.zi-de-zi.ro + Facebook Zi de Zi:  (valabil doar la pachet cu print) .... 

Banner publicitar/filmulet  pe homepage www.zi-de-zi.ro, 30 de zile .... 
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