
Sănătate Zi de Zi Ediția a 2-a
Radiografia serviciilor medicale din județul Mureș. Supliment special de sănătate, marca Zi de Zi:

Centre medicale      Clinici      Spitale     Laboratoare     Stomatologii     Farmacii     Cabinete     Medici de familie 

Expunere națională în varianta online!

A 2-a ediție specială Sănătate Zi de Zi, online și print, aduce în fața cititorilor cele mai actuale informații despre evoluția 
serviciilor medicale mureșene. Prezenți în supliment, aveți ocazia să vă faceți cunoscute atuurile privind beneficiile oferite 
pacienților. Fie că este vorba de experiența și înalta valoare a medicilor, de specificitatea și calitatea serviciilor pe care le puneți la 
dispoziție sau de aparatura și tehnicile inovatoare pe care le utilizați în depistarea afecțiunilor. Clinică sau spital, centru medical sau 
cabinet, laborator sau farmacie - fiecare companie medicală are povestea ei de succes. Poveste care merită să fie cunoscută!

Sănătate Zi de Zi, ediția a 2-a. Supliment special de sănătate, marca Zi de Zi.
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Radiografia serviciilor medicale din județul Mureș. Supliment special de sănătate, marca Zi de Zi:

Centre medicale      Clinici      Spitale     Laboratoare     Stomatologii     Farmacii     Cabinete     Medici de familie 
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Pachet promovare:

1. Publicare online, pe prima pagină, a articolului/machetei fiecărei unități medicale prezente în Sănătate Zi de Zi (site-ul 
www.zi-de-zi.ro are 500.000 de afișări și 200.000 de vizitatori unici/lună, conform Studiului de Audiență și Trafic Internet - SATI).
2. Publicare material în ediția print a suplimentului: 6.000 de exemplare tiraj, full color, calitate grafică de excepție.
3. Postarea online a suplimentului timp de 2 luni, pe www.zi-de-zi.ro.
4. Fiecare material în parte și întreg suplimentul Sănătate Zi de Zi vor fi boost-ate pe pagina Facebook Zi de Zi, 
https://www.facebook.com/zidezi/ (31.000 de urmăritori).
5. !!! Prin postarea în peste 50 de grupuri mari de Facebook, care însumează aproximativ 1 milion de membri,   
Sănătate Zi de Zi va ajunge în cele mai importante orașe ale României

http://www.zi-de-zi.ro/
http://www.zi-de-zi.ro/
https://www.facebook.com/zidezi/


Ofertă promovare:
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Trimitere din pag. 1, 

50 cmp: 100 euro

Trimitere din pag. 1, 

100 cmp: 150 euro

Cover + cap pag. 1 + online Ultima pagină

1/1 pag
(26 x 38,5 cm)

1.300 euro
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Cover 2 pagini + cap Zi de Zi + 
online

2 x (26 x 38,5 cm)
1.900 euro

Pagini interioare Pagini interioare

1/1 pag
(26 x 38,5 cm)

1.100 euro

1/1 pag
(26 x 38,5 cm)

680 euro

1/1 pag
(26 x 38,5 cm)

680 euro

1/1 pag
(26 x 38,5 cm)

480 euro

Date tehnice supliment Sănătate Zi de Zi:

Număr de pagini: 24-40 • Dimensiuni pagină: 26 x 38,5 cm  • Tiraj: 6.000 de exemplare • Apariție pe piață: noiembrie 2021

Distribuție: cabinete medici de familie, farmacii, cabinete stomatologice, centre medicale private, clinici, laboratoare, centre de 
medicină alternativă, asociații de pacienți, azile de seniori, organizații de pensionari etc.

Distribuție proprie, prin serviciul de distribuție al S.C. Zi de Zi Events S.R.L. 


