www.infoferma.ro

Revista companiilor din

media kit
revistă editată de

agriculturã ºi zootehnie

3

ori
pe an

tematică abordată din

2009
format

Letter
INFOGROUP MEDIA INVEST SRL
B-dul Nicolae Titulescu nr.143, sector 1, Bucureºti
Tel. / Fax: +4 021 223 25 21
Email: ofﬁce@infogroup.ro

www.infogroup.ro

Detalii generale
PREZENTARE
Agenþia INFOGROUP MEDIA INVEST deþine în portofoliu urmãtoarele publicaþii:
- infoFERMA MAGAZIN - revista companiilor din domeniul agricol și zootehnic, din 2009
- infoALIMENT MAGAZIN - revista companiilor din industria alimentarã, din 2002
- infoCONSTRUCT - revista companiilor din domeniul CONSTRUCTIILOR, din 1997
- Conferinþa Meat.Milk. ºi revista Meat.Milk., din 2009
- Emisiunea Meat.Milk.Tv difuzatã la AgroTv, din 2018
Revista infoFERMA oferă cititorilor săi, atât fermierilor cât şi ﬁrmelor din domeniul
agri-business, informaţii, ştiri, articole tehnice, noutăţi şi analize de specialitate din
domeniul agro-zootehnic: cultura mare, cultura bio, horticultura, maşini şi echipamente
agricole, produse pentru protecţia plantelor, îngrăşăminte şi fertilizare, informaţii
despre piaţa agricolă, reportaje, interviuri, opinii și ultimele noutăţi din legislaţia
agricolă românească şi UE.

APARIÞIE
Revistã editatã de 3 ori pe an

DISTRIBUÞIE
- micilor şi marilor fermieri
- companiilor de proﬁl ce activează în domeniul agri-business
- asociaţiilor de proﬁl
- autorităţilor din domeniu
- misiunilor economice din ţările UE
- profesorilor și studenţilor din Facultãţile de proﬁl
- camerelor de comerþ
- în cadrul evenimentelor de proﬁl - participanþilor interesaþi

STRUCTURA REVISTEI
- Editorial
- Știri
- Cover
- Reportaj
- Interviu
- Agricultură
Cultura mare
Legume-fructe
Pomicultură
Viticultură
- Zootehnie
Creșterea animalelor
Nutriie
Sănătate
- Tehnologie
- Input-uri
- Managementul fermei
- Internaional

Detalii generale infoFERMA
CUI NE ADRESĂM
Fermieri
Furnizori de masini si utilaje agricole, echipamente zootehnice
Furnizori de furaje și produse pentru nutriia animală
Furnizori de material semincer si genetic
Furnizori de produse pentru protecia plantelor
Companii ce oferã servicii în agricultura ( prestari servicii agricole, inchiriere echipamente si
utilaje, consultanþã, ﬁnanþare, certiﬁcare, construcþii, solutii informatice,depozitare, gestiune
ºi management al afacerii, bãnci)
Autoritãþi și asociaii de proﬁl

CITITORI
- fermieri
- top-manageri
- investitorii in agri-business
- specialiști în agro-zootehnie si agro-industrie
- analiști economici
- tehnologi
- medici veterinari
- profesori universitari, studenti
- specialisti marketing PR
- oﬁciali

ONLINE - www.infoferma.ro
portalul specializat www.infoferma.ro oferã vizitatorilor:
- articole specializate
- ºtiri de ultimã orã din agriculturã ºi zootehnie
- posibilitatea de a rasfoi publicatia online

ONLINE - newsletter-e
O data pe saptamana trimitem cãtre aproximativ 7.000 de abonaþi un newsletter
conþinând cele mai importante ºtiri ale ultimelor 24 de ore din agricultură
ºi zootehnie, anunþuri, ofertespeciale, precum ºi articole advertoriale.
De asemenea, contra cost, putem trimite tuturor abonatilor newsletter- e
personalizate continând prezentarea unui singur produs sau a unei companii.

Ratecard print
SPAÞII RECLAMA

ARTICOLE ADVERTORIALE
1/1 pagina
240 x 305 mm
390 euro

1/2pag. orizontal 1/4 pag. colt
240 x 150 mm
120 x 150 mm
220 euro
130 euro

Pozitionare preferentiala: + 10%

1 paginã
3800 semne, cu spaþii incluse + 2 imagini

390 €

2 pagini
8000 semne, cu spaþii incluse + 4 imagini

700 €

1/2paginã
1000 semne, cu spaþii incluse + 1 imagine

CARACTERISTICI TEHNICE - RECLAME
suport tehnic: USB stick + print martor
programe: InDesign, Corel, Quark, Adobe
format ﬁºiere: TIFF, EPS, PDF sau CDR
rezoluþie: 300 dpi, CMYK

220 €

1/4 paginã - ºtire
400 semne, cu spaþii incluse + 1 imagine

130 €

CARACTERISTICI TEHNICE - ADVERTORIALE
- text în format MICROSOFT WORD, exclusiv PDF,
cu diacritice
- 1 paginã conþine 3800 semne, spaþii incluse

Vã rugãm sã trimiteti machetele sau materialele
pentru realizarea lor, folosind:
E-MAIL (dacã nu depãºesc 10MB) la adresa:
ofﬁce@infogroup.ro
WEB : www.wetransfer.com
POªTÃ la adresa:
Bucureºti, sector 1, Bd. N. Titulescu 143

SPAÞII SPECIALE
coperta 2 + prima paginã
480 x 305 mm

1200 €

coperta 3 + ultima paginã
480 X 305 mm

1000 €

coperta 4
240 x 305 mm, plastiﬁere matã

1500 €

Preurile nu conin TVA

Promovare on-line
400 x 60 px.

250 x 250 px.
728 x 90 px.

250 x 100 px.
468 x 60 px.

WEBSITE www.infoferma.ro
articol advertorial 8000 semne + 5 imagini
articol advertorial 3800 semne + 2 imagini

290€
190€

articol advertorial 1000 semne + 2 imagini

90€

banner 400 x 60 px

290€/lunã

banner 728 x 90 px (apare doar pe home-page)

190€/lunã

banner 468 x 60 px (apare doar pe home-page)

90€/lunã

banner pătrat, 250 x 250

180€/lunã

banner 3:1, 250 x 100 px

90€/lunã

înscriere pe www.infoferma.ro

15€/lunã

NEWSLETTERE
banner în newsletter

aﬁșãri/lunã
aprox. 20.000

aprox. 7.000
550 x 70 px

80€/trimitere

newsletter personalizat

150 €/trimitere

anun/știre în newsletter

50 €/trimitere

Preurile nu conin TVA

