
 
ABONEAZĂ-TE LA  
 pentru anul 2020! 
 
www.transilvaniabusiness.ro   
www.facebook.com/transilvaniabusiness.ro  

 

         Revista lunară Transilvania Business este singura publicaţie 
dedicată  oamenilor de afaceri din Transilvania şi Banat, companiilor 
interesate să acceseze articole, analize și informații economice actuale, 
precum și firmelor care caută să-și promoveze produse ori servicii, în 
acest areal. Cu un tiraj constant de 6.000 exemplare şi distribuţie 
controlată, revista oferă vizibilitate şi notorietate antreprenorilor, 
ideilor şi afacerilor. În plus, revista prezintă informaţii utile pentru 
lumea de business, fie că e vorba de oportunităţi de investiţii, de 
fonduri europene, de modificări ale legislaţiei ori de politici fiscale, de 
investiţii româneşti sau străine etc. 

Produsul nostru este unic la nivel de industrie media şi poate fi 
un instrument extrem de util în activitatea dvs. Revista oferă soluții de 
finanțare pentru dezvoltarea afacerilor, interviuri în exclusivitate cu 
diverse personalități și informații de culise din sfera economică și 
financiară, analize, studii de caz. Revista face cunoscută activitatea 
antreprenorială, explică ingredientele succesului profesional, fapt care 
duce la creșterea expunerii și notorietății companiilor în mediul de 
afaceri, inclusiv în București, prin distribuție și prezența membrilor 
Transilvania Business la evenimente B2B de amploare și reuniuni 
majore ale companiilor. 

       Oportunităţi de afaceri, interviuri exclusive, analize, studii de caz, 
cover story-uri exclusive corelate cu evenimente şi investiţii cheie, 
oportunităţi de promovare online, suplimente: Catalogul centrelor 
logistice  şi de birouri. 
 

Merită să te abonezi la Revista Transilvania Business! 

 
Cost abonament:  300 lei / 12 luni (10 apariții + ediții speciale) 

         
Pentru abonament la revistă, completaţi formularul de mai jos şi 
expediaţi-l prin e-mail la adresa: 
abonamente@transilvaniabusiness.ro 

http://www.transilvaniabusiness.ro/
http://www.facebook.com/transilvaniabusiness.ro
mailto:abonamente@transilvaniabusiness.ro


 

 

Punct de lucru: Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr. 1, cod poștal 540026, Județul Mureș, Tel: 
0265-215.613, www.transilvaniabusiness.ro, facebook.com/transilvaniabusiness.ro 

FORMULAR DE COMANDĂ  

Abonament revista Transilvania Business -2020                 

Data comenzii   _____/_____/_______ 

 

Firma: 

Denumire:  

Adresa:  

Cod fiscal:   

Nr. de ordine la Reg. Com.:  

Banca:  

IBAN:  

Persoana de contact:  

Tel./Fax./Mobil:  

Email:  

servicii solicitate: 

Abonament Transilvania Business: 12 luni 

Cost abonament: 300 lei pe 12 luni 

 
Număr de abonamente: 1.           2.          3.         4.          5.           6.  
 

    

Semnătura……………………………..          Ştampila .....................................  

 

Comanda completată se trimite la adresa de email: 

abonamente@transilvaniabusiness.ro  

Preţul abonamentului (300 lei) include taxa de distribuire şi TVA. 

Preț fără tva  285,71 lei + 14,29 lei (TVA) = 300,00 lei 

Achiziție SICAP: COD CPV 79824000-6, Firma Grama Proiect SRL, Reghin,  

Județul Mureș 

http://www.transilvaniabusiness.ro/
mailto:abonamente@transilvaniabusiness.ro

