
Cotidian de informație al județului Mureș 
  

Zi de Zi –  Informația care dă putere 
 
 

  

 Distribuție: județul Mureș 

 Apariție: cotidian Luni – Vineri 

 Tiraj: 3.500 exemplare/ediție 

 Format: 26 x 38 cm 

 16 pagini - 8 pagini policromie 

 On line: www.zi-de-zi.ro, medie 300.000 de vizitatori unici/lună 

 Facebook: 27.000 like-uri 

*Zi de Zi este cel mai important cotidian de limba română  
din județul Mureș, cu 3.500 de exemplare tipărite /ediție 

 
*De 15 ani, Zi de Zi le oferă mureșenilor cele mai interesante știri, reportaje, 

interviuri,  
fotoreportaje și anchete 

 
*Zi de Zi este singurul cotidian mureșean de limbă română care apare și lunea    

www.zi-de-zi.ro 

http://www.zi-de-zi.ro/
http://www.zi-de-zi.ro/
http://www.zi-de-zi.ro/
http://www.zi-de-zi.ro/
http://www.zi-de-zi.ro/


Cotidian de informație al județului Mureș 
  

Zi de Zi – Informația care dă putere 

Banner publicitar Dimensiune Format Prețuri/lună 

Leaderboard 728 x 90 px .swf/.jpg/.gif/flash 1.500 euro (+ TVA) 

Banner vertical 90 x 600 px .swf/.jpg/.gif 1.000 euro (+ TVA) 

Banner Large Rectangle coloană 

dreapta 

300  X 250 px .swf/.jpg/.gif 700 euro (+ TVA) 

Banner orizontal 80 x 728 px .swf/.jpg/.gif/flash 600 euro (+ TVA) 

Știre  pe site  (minim 1.000 semne + poză) 150 euro (+ TVA) 

Articol  pe site (minim 2.400 semne + 2 poze) 400 euro (+ TVA) 

Fotoreportaj (minim 5.500 semne + 6-8 poze) 550 euro (+ TVA) 

Interviu minim 4.000 semne + 3 poze) 450 euro (+ TVA) 

Convocator instituții publice  425 euro (+ TVA) 

Video spot 200 euro (+ TVA) 

Video știre 300 euro (+ TVA) 

Video reportaj 500 euro (+ TVA) 

Video interviu 600 euro (+ TVA) 

Anunț de mediu 200 euro (+ TVA) 

Anunț Fonduri europene până la 2.000 semne 200 euro (+ TVA) 

Anunț Fonduri europene până la 4.000 semne 400 euro (+ TVA) 

Anunț adunări A.G.A. 400 euro (+ TVA) 

Rate card www.zi-de-zi.ro (ONLINE) 

Ediția online a cotidianului Zi de 
Zi, www.zi-de-zi.ro,  este lider de 
audiență, conținut și diversitate 

informațională în grupul paginilor 
media din județ, cu peste  

200.000 de vizitatori  
unici /lună 

 

 Advertorial: + 50% 

 

 Publicitate politică: + 100% 
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Rate card ediția PRINT: 
(prețuri exprimate în Euro, fără TVA ) 

 
  Zi de Zi publică anunțuri,de asemenea, anunțuri 

AGA, Mediu, Proiecte Europene, Angajare - la 
prețuri speciale.  

 

 
1/1 pag 

(26 x 38 cm) 
C:  1.100 euro 
A/N: 800 euro 

Majorări (aplicate la tariful de RC) 

  

 Poziționare preferențială: + 20% 

 Advertorial: + 50% 

 Publicitate politică: + 100% 

 Machetare: + 15% din valoarea apariției 

 Insert/ediție : 450 Euro (+ TVA) 

 Realizare pe teren fotoreportaj: + 200 Euro (+ TVA) 

Pagini redacționale:  

 
1/8 : 340 

euro 

Cotidian de informație al județului Mureș 
  

Zi de Zi – Informația care dă putere 

 
1/2 pag 

(26 x 18 cm) 
C:  680 euro 

A/N: 480 euro 

 
1/2 pag 

Junior page  
C:  680 euro  

A/N: 480 euro 

 
1/4 pag 

(13 x 18 cm) 
C:  480 euro 

A/N: 340 euro 

 
1/8 pag 

(13 x 9 cm) 
C:  240 euro 

A/N: 170 euro 

 
1/16 pag 

(13 x 4,5 cm) 
C:  140 euro 
A/N: 90 euro 

Pagina 1   

 
Persoane de contact mare publicitate: Florin Marcel Sandor: 0740-075.219,  f.marcel@zi-de-zi.ro       • Marius Morar: 0755-044.849, 

marius@zi-de-zi.ro      • Ionel Albu: 0756-641.581, ionel.albu@zi-de-zi.ro      • Gabriela Belean: 0759-022.324, 
gabriela.belean@transilvaniabusiness.ro      • Ioan Sandor: 0745-252.788, ioan.sandor@zi-de-zi.ro        

• Ștefan Brumar (publicitate Reghin): 0745-868.558, brumarstefan123@yahoo.com  
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Rate card Cotidianul Zi de Zi - anunțuri MICA PUBLICITATE 
 
 

1. Anunț mică publicitate persoane fizice:        1,50 lei / cuvânt + TVA 

 

2. Anunț mică publicitate primării, instituții, spitale:              4 lei / cuvânt + TVA 

 

3. Anunț mică publicitate companii private:        5 lei / cuvânt + TVA 

 

4. Anunț fonduri europene (1/4 pagini, alb-negru):    500 lei / apariție + TVA 

 

5. Anunț fonduri europene (1/4 pagini, color):    800 lei / apariție + TVA 

 

6. Anunț fonduri europene (1/2 pagini, alb-negru):    900 lei / apariție + TVA 

 

7. Anunț fonduri europene (1/2 pagini, color):  1.500 lei / apariție + TVA 

 

• ABONAMENTE         600 lei 

 

Cotidianul mureșean Zi de Zi. O parte din viața ta! 
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Persoane de contact mare publicitate:  Florin Marcel Sandor: 0740-075.219,  f.marcel@zi-de-zi.ro      
• Marius Morar: 0755-044.849, marius@zi-de-zi.ro     • Ionel Albu: 0756-641.581, ionel.albu@zi-de-zi.ro      
• Ioan Sandor: 0745-252.788, ioan.sandor@zi-de-zi.ro Gabriela Belean: 0759-022.324, 
gabriela.belean@transilvaniabusiness.ro     • Ștefan Brumar  : 0745-868.558, brumarstefan123@yahoo.com  
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