Site-ul tău de timp liber!

www.iasifun.ro este site-ul de evenimente al Ziarului de Iaşi, un ghid complet
pentru petrecerea timpului liber în oraş, actualizat zilnic cu informaţii corecte şi verificate.
În cele şaisprezece secţiuni ale site-ului („Azi în oraş”, „Muzică”, „Teatru”, „Film”,
„Carte”, „Sport”, „Expo”, „Copii”, „Lifestyle”, „Cursuri”, „Cocktail”, „Food” „Campanii”,
„Turist în Iaşi”, „Profil de artist ieşean”, „Află cum a fost”), veţi regăsi informaţii complete
despre evenimentele ce au loc în Iaşi şi la nivel naţional, de interes pentru publicul ieşean
(concerte, spectacole, petreceri, expoziţii, târguri, cursuri, competiţii sportive etc.), noutăţi
editoriale, locuri de petrecere a timpului în oraş (restaurante, pizzerii, baruri, cafenele,
cluburi, pub-uri, muzee, case memoriale, terenuri destinate sportului etc.), galerii foto şi
articole despre modă, auto, tehnologia informatiei, sănătate, casă şi grădină.
Site-ul www.iasifun.ro este uşor de navigat şi, pentru a uşura căutarea, evenimentele
sunt grupate dupa dată într-un calendar afişat în toate paginile site-ului. Secţiunea „Azi în
oraş” prezintă într-o manieră succintă evenimentele zilei.
Una dintre secţiunile cele mai iubite de cititori este cea de CONCURSURI în cadrul
căreia oferim invitaţii la spectacolele şi concertele Operei Naţionale Iaşi, Teatrului Naţional
”V. Alecsandri”, Teatrului Luceafărul, Ateneului Tătăraşi.
Publicul ţintă al site-ului www.iasifun.ro este reprezentat de persoane cu vârsta
cuprinsă între 14 - 50 ani, active social, interesate de petrecerea timpului liber în oraş, de
cultură, muzică, sport.
În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016 (conform statisticilor oferite de Google
Anlytics), www.iasifun.ro a avut:

- Vizite: 322.434
- Clienţi unici: 242.152
- Afişări: 499.454.
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Publicitatea de tip PREZENTARE

Atunci când alegem locul unde ne petrecem timpul liber în oraş, ne informăm despre
tot ce oferă acel loc, citim recomandările altora, vizualizăm galerii foto etc. Cu cât
informaţiile sunt mai multe şi mai bine actualizate cu atât mai bine. O prezentare bine făcută
va convinge şi va atrage publicul către oferta dumneavoastră. De cele mai multe ori ne
informăm on-line prin intermediul unui desktop, laptop tabletă sau telefon mobil. De aceea
vă oferim posibilitatea de a vă prezenta publicului prin intermediul site-ului www.iasifun.ro.
Publicitatea de tip PREZENTARE

este produsul ideal pentru promovarea

afacerii dumneavoastră şi înseamnă:
- pagină a afacerii - prezentare generală, poziţionare pe hartă, galerie foto, alte informaţii. În
această pagină vă oferim libertatea de a va promova evenimentele organizate, campaniile,
promoţiile etc. Puteţi face modificări în pagină oricând doriţi. Trebuie doar să ne trimiteţi
informaţiile şi noi vom actualiza pagina în cel mult 12 ore.
- interacţiune cu publicul - pagina are şi secţiune de comentarii prin care puteţi comunica cu
potenţialii clienţi.
- menţionare specială în cadrul secţiunii - titlul şi şapoul prezentării vor apărea în pagina
principală a secţiunii şi pe homepage, în cadrul aceleiaşi secţiuni. Click pe titlu şi potenţialii
clienţi vor ajunge direct în pagina de prezentare, fără a mai parcurge lista completă unde sunt
menţionaţi şi concurenţii.
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- menţionare specială în pagina de prezentare a tuturor ofertelor din aceeaşi categorie poziţionare în capul listei, evidenţiat cu un font de mărime mai mare şi cu altă culoare. Click
pe denumirea localului şi potenţialii clienţi vor ajunge în pagina de prezentare.

Tarif: 200 lei/3 luni (tariful nu conţine TVA 24%)
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BANNERE
Banner: LEADERBOARD (728X90 px)
Tarif: 10 lei/mia de afişări*
Bannerul se afişează în toate paginile site-ului.

Condiţii tehnice: Bannerul poate fi GIF, GIF animat, Jpg, Rich media (javascript),
Macromedia Flash.
Fişierele video - Adobe Flash CS3, CS4, CS5.
Mărimea fişierelor nu poate depăşi 200 KB.
*Tariful nu include TVA 24%.
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Banner: RECTANGLE BOX (300X250 px)
►Poziţie permanentă A
(prima poziţie în coloană)
Poziţia este ideală pentru
promovarea
evenimentelor,
campaniilor, promoţiilor
organizate de
dumneavoastră, bannerul
fiind afişat în toate
paginile site-ului, într-o
zonă foarte vizibilă, sub
calendarul de evenimente.
Tarif: 100 lei/săptămână*
Bannerul se afişează în toate
paginile site-ului.

►Poziţie permanentă B
(a doua poziţie în coloană)
Tarif: 75 lei/săptămână*
Bannerul se afişează în toate
paginile site-ului.
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►Poziţie permanentă C
(a treia poziţie în coloană)
Tarif: 40 lei/săptămână*
Bannerul se afişează pe
homepage şi în paginile de articole.

►Poziţie permanentă D
(a patra poziţie în coloană)
Tarif: 20 lei/săptămână*
Bannerul se afişează doar pe
homepage.
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►Poziţie permanentă E
(a şasea poziţie în coloană)
Tarif: 10 lei/săptămână*
Bannerul se afişează doar pe
homepage.
Sub această poziţie mai pot fi
postate 4 bannere de acelaşi
tip. Afişarea acestora se face
doar pe homepage.

► Poziţie banner/mia de afişări (a cincea poziţie în coloană)
Tarif: 5 lei/mia de afişări*
Bannerul se afişează în toate
paginile site-ului.

Condiţii tehnice: Bannerul poate fi GIF, GIF animat, Jpg, Rich media (javascript),
Macromedia Flash. Fişierele video - Adobe Flash CS3, CS4, CS5.
Mărimea fişierelor nu poate depăşi 200 KB. *Tariful nu include TVA 24%.

Site-ul tău de timp liber!
Banner: FULL BANNER (468x60 px)
► Full banner pe homepage
Se afişează pe homepage, între secţiuni
şi sunt zece poziţii disponibile.
- Pachet primele trei poziţii
Tarif: 6 lei/mia de afişări*
- Pachet poziţiile 4-6
Bannerele se vor afişa permanent.
Tarif: 50 lei/săptămână*
- Pachet poziţiile 7-10
Bannerele se vor afişa permanent.
Tarif: 50 lei/săptămână*

► Full banner în secţiune
Se afişează sub primul articol,
în fiecare secţiune, în tot site-ul.
Poziţie permanentă.
Tarif: 70 lei/săptămână*

Condiţii tehnice: Bannerul poate fi GIF, GIF animat, Jpg, Rich media (javascript),
Macromedia Flash. Fişierele video - Adobe Flash CS3, CS4, CS5. Mărimea fişierelor nu
poate depăşi 200 KB.
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3. ADVERTORIALE

În site pot fi inserate advertoriale multimedia care conţin text, fotografii, fişiere audio-video.
Tariful pentru advertoriale include:
- titlu pe Homepage la secţiunea respectivă
- pagină dedicată în site
- prezenţă permanentă în secţiunea “Arhivă”
- promovare gratuita prin intermediul conturilor noastre de Facebook, Twitter si Pinterest
60 lei – 1 zi*; 150 lei – 3 zile*

4. LINK SPONSORIZAT

Pretul pentru un link care apare pe toate paginile este de 50 lei/luna*.
*Tarifele nu includ TVA 24%.

Solicitati informatii suplimentare consilierului de vânzări!

