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De 10 ani,
știrile
care
contează
în Brașov!
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Înființat în anul 2012, site-ul www.bizbrasov.ro a devenit

principala sursă zilnică de informație pentru cititorii brașoveni.

www.bizbrasov.ro este un site de știri locale care oferă conținut

de calitate pentru orașul și județul Brașov.

Site-ul este dinamic, oferă actualizări zilnice ale informațiilor și

este structurat pe mai multe domenii de interes:

- economic

- social

- turism

- imobiliare

- IT

- timp liber

- locuri de muncă

- opinii
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04 Site-ul #1
din Brașov

BizBrasov este cel mai cunoscut

și mai apreciat site de știri din

Brașov. 

Conform studiului Top Cele

Mai Iubite Branduri Brașovene, în

anul 2021, BizBrasov a fost votat de

public cel mai de încredere brand de

media din Brașov.

Întrebările au fost deschise iar studiul

a fost realizat de publicația economică

fwdBV în parteneriat cu agenția de

studii de piață și cercetare,

BrandBerry.
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Facebook

Site-ul de știri are 

45.000 de fani 

pe pagina oficială 

de social media

www.facebook.com/

BizBrasov

Date de TRAFIC

05 Conform Google Analytics
Perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021

Vizitatori unici: 4.000.000/12 luni 
medie lunară 330.000 unici

 

Sesiuni (vizite):12.000.000/12 luni
medie lunară = 1.000.000 sesiuni

Afișări de pagină: 26.000.000/12 luni
medie lunară = 2.167.000 afișări
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Statistici

Împărțirea audienței pe sexe:

50 % femei, 50% bărbați

Traficul provine 90% din

device-uri mobile și 10% 

din desktop.

18-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani peste 55

30 

20 

10 

0 

CATEGOR I I  DE  VÂRSTĂ

7%

22%

28%

24%

19%

SURSA :  GOOGLE  ANALYT ICS
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RATE
CARD
Editorial

ADVERTORIAL

Advertoriale sau preluare comunicate de presă:

1.000 LEI + tva (materiale redactate de client)

PRELUARE SOCIAL MEDIA ȘI GRUPURI

Toate advertorialele sau comunicatele

de presă sunt preluate pe pagina de Facebook

Bizbrasov (45.000 de fani) precum și diseminare

pe mai multe grupuri de interes din Brașov.

REALIZARE ADVERTORIAL

Text concepere advertorial:

500 LEI + tva 
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RATE
CARD
Bannere
publicitare

BANNERE DIVERSE FORMATE

300.000 afișări x 5 lei/1.000 afișări = 1.500 lei + tva

500.000 afișări x 4 lei/1.000 afișări = 2.000 lei + tva

permanent >1.000.000 afișări/lună = 3.500 lei + tva

DIMENSIUNI

Formate bannere recomandate:

300 x 250 pxl., 300 x 600 pxl., 970 x 250 pxl.

Formatele speciale, dimensiunile speciale,

bannerele intercalate în text articol, reclamele tip

video sau alte formate se negociază separat.
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09 Contact 
Telefon

0740 947 609

Email Address

simona@simone-advertising.ro

SIMONA STOICHICI
Director de vânzări 

Fotografiile care însoțesc această prezentare au fost realizate de Gabriel Bălănescu

WWW .B IZBRASOV .RO   |   MEDIAK IT  2022



10

"Sistarea reclamelor
pentru a economisi
bani este ca și cum ai
opri ceasul pentru a
economisi timp"

Henry Ford
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