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Ce este fwdBV?
fwdBV este un proiect editorial dezvoltat pentru zona de afaceri din Brașov, 
realizat de către BizAfaceri Media srl, firmă care dezvoltă și site-ul de știri 
www.BizBrasov.ro

BizBrasov este site-ul cu cea mai mare audiență din județul Brașov, care oferă știri de calitate,
de interes local și regional, pentru orașul și județul Brașov. BizBrasov a devenit sursa zilnică de
informație pentru brașoveni, site-ul având peste 2.000.000 de afișări lunare (medie 2021).

fwdBV (forward Brașov) este o platformă integrată de afaceri din județul Brașov și cuprinde
revista fwdBV (6 apariții pe an) și site-ul www.fwdBV.ro

Scopul acestei platforme este acela de a promova și de a sprijini mediul de afaceri brașovean. 

Proiectul fwdBV a fost lansat în luna mai 2016.



Echipa fwdBV
Redactor Șef: Ovidiu Vrânceanu;
Redactori: 
Andrei Dincă;
Bianca Valentina Ivașcu;

Dezvoltator print & online: Aurel Martinescu;
Director Vânzări: Simona Stoichici;
Director General: Marian Gîlea;

CONTRIBUTORI 2021:
Gabriel Bălănescu: Antropolg;
Dan Kulcsar: Branch Manager;
Romulus Oprica: Cercetător Senior;
Sofia Grigore: Marketer conștient;
Vlad T. Copilu: Redactor Zile și Nopți



Revista fwdBV
fwdBV este o revistă de afaceri care oferă un conținut
exclusiv, proiecte jurnalistice și abordări ale mediului de
afaceri brașovean.

PERIODICITATE.
6 apariții/an. Revista apare o dată la 2 luni.

PUBLIC ȚINTĂ.
Revista se adresează managerilor, oamenilor de afaceri,
antreprenorilor, specialiștilor în resurse umane, PR,
marketing, etc.



Date tehnice
FORMAT: Revista este tipărită în format A4, 64-80 pagini,
hârtie 90 gr. Coperțile revistei sunt din carton de 135 gr.
Revista este broșată

TIRAJ: 5.000 exemplare/ediție

DISTRIBUȚIA se face prin poștă, la cele mai importante
firme din zona Brașov, selectate după cifra de afaceri.

PREȚUL unei reviste este de 20 lei. ABONAMENTUL anual
(6 ediții) este de 100 lei. Revista se poate cumpăra, în
format fizic sau digital, ediție individuală sau abonament,
de pe site-ul www.fwdbv.ro, la secțiunea "abonamente".



Calendar de apariții 2022

nr.1: februarie-martie - PREVIZIUNI 2022, cu teme din industrie, imobiliare, sănătate,
servicii, francize, turism & horeca, evenimente + Dosar Femei de Afaceri;

nr.2: aprilie-mai - IMOBILIARE + Dosar Design Interior;

nr.3: iunie-iulie - AFACERI LOCALE + Dosar Turism & Horeca;

nr.4: august-septembrie - RESPONSABILITATE SOCIALĂ + Dosar Afaceri Verzi;

nr.5: octombrie-noiembrie - ANGAJATORI DE SUCCES + Dosar Formare Profesională;

nr.6: decembrie-ianuarie - TOP BRANDURI BRAȘOVENE 2022.



RATECARD
COPERTA 4                 6.000 lei + tva
210 x 297 mm + margine de tăiere 5 mm

COPERTA 2                 5.000 lei + tva
210 x 297 mm + margine de tăiere 5 mm

OPENING SPREAD     6.000 lei + tva (Coperta 2 + pagina 3)
420 x 297 mm + margine de tăiere 5 mm

PAGINĂ                        3.000 lei + tva
210 x 297 mm + margine de tăiere 5 mm 

ADVERTORIAL            3.000 lei + tva (2 pagini text PR)
Realizare advertorial     500 lei + tva



SIMONA STOICHICI

Director de vânzări

Telefon
0740 947 609

Mail
simona@simone-advertising.ro

Contact


