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MEDIAFAX SUPER BRANDS
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Pe scurt
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Totul pentru business, totul este business!
Liderul incontestabil al pieței de business & financial news din România
Jurnaliști, specialisti de business & financial masterminds care prin autoritatea
lor validează, impun sau confirmă trenduri, inițiative, mișcări în piață

Cea mai extinsă comunitate
de business din România
formată din cititorii de print,
online și participanții la
evenimentele de business
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Produse
Ziarul Financiar
www.zf.ro

ZF Corporate www.zfcorporate.ro
ZF LIVE
ZF English www.zfenglish.com
DA Premium www.da.zf.ro

Business Construct
Ziarul de Duminica
ZF e-Learning www.zfelearning.ro
Suplimentele tematice ale ZF: logistica, energie, pensii private, retail, servicii medicale, turism etc.

Anuarele ZF: energie, top MBA, auto, top 100 companii, top cei mai mari jucatori din economie
Evenimentele ZF: Gala ZF, ZF Power Summit, ZF Top Tranzacții, ZF Mobilio, ZF Bankers Summit, ZF Digital.
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Performanță
82.000 cititori/zi (print)
8.7 milioane afișări/lună (web)
1.9 milioane clienți unici/lună (web)

Peste 20.000 de participanți pe an
la evenimentele de business
50 de Suplimente tematice
(piețe, țări, investitori, domenii și momente importante din economie)
10 Anuare (radiografii ale domeniilor importante din economie)
ZF LIVE – o ora de conținut video premium pe zi
Arhive cu peste 700 de infografice
SNA; februarie 2013-februarie 2015
SATI: aprilie 2015
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Agentie de știri:
www.news.mediafax.biz
Platformă mass-market de informație generalistă:
www.mediafax.ro
Monitorizare de presă:
www.monitorizare.mediafax.biz

Servicii Foto profesioniste:
foto de eveniment, multimedia, infografice, fotografie de stock,
fotografie de studio, arhivă foto:
www.mediafaxfoto.ro/
Evenimente de business: Mediafax Talks, Gala Mediafax
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Fluxul de știri Mediafax
Lider incontestabil pe piața românească în furnizarea de fluxuri de ştiri şi informaţii
Flux continuu de știri online în format scris, foto, video din toate domeniile de interes
24 de ore pe zi, șapte zile din şapte, peste 500 de ştiri pe zi și materiale jurnalistice din
toate domeniile, publicate REAL TIME
Peste 200 de jurnaliști profesionisti asigură conexiunea permanentă a clientilor Mediafax
cu principalele evenimente care se derulează in țară și in străinatate.
Arhivă de peste 2 milioane de știri și materiale jurnalistice începând cu 1994

Agenda maker pentru cele mai importante instituții de presă din România
Furnizor de conținut pentru cele mai importante companii și instituții publice din România
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Beneficii:

10

Platforma mass market de informație
generalistă
Public premium. Mediafax.ro are cele mai bune
date demografice dintre site-urile din categoria
Știri Generale din SATI
Cea mai buna selecție a conținutului
Mediafax.ro publica zilnic cele mai importante
150-200 articole relevante pentru consumatorii
de news din Romania
Viteza. Oferă cele mai noi știri pe oricare dintre
platformele de distribuție: desktop, mobile sau
tabletă
Conținut de calitate

Performanta
17 milioane de afișari/luna

2.9 milioane de clienți unici/lună
SNA; iunie 2012-mai 2014
SATI: aprilie 2015
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Cea mai performantă platformă online de monitorizare presă:
www.monitorizare.mediafax.biz
Acoperire 100% a teritoriului României, prin reţeaua de
monitorizare a presei locale
Cel mai mare număr de canale media: publicaţii (peste 500 de
titluri), posturi tv şi radio (24 canale media audio-video),
site-uri şi social media (peste 62.000 de surse)

Produse
Rapoarte zilnice de
monitorizare:
presă scrisa centrală și
regională, radio-tv, web

Setări avansate (regiune, periodicitate, profil publicaţie, tiraj,
suprafaţă articol, media value, rezumat articol); Căutare pe
cuvinte cheie şi intervale de timp

Analize
lunare/trimestriale/seme
striale/anuale cantitative
și calitative

Opţiuni multiple pentru salvarea rapoartelor de monitorizare
(txt, pdf, xls, html)

Facebook watch:
monitorizare social media

Arhivă completă cu acces online și cu multiple posibilități
de căutare

Raport zilnic de reclame
pentru presa centrală
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Mediafax Foto este lider naţional
pe piaţa de fotografie de presă

Peste 100 de fotografi profesionişti care
asigură în orice moment imagini de la
evenimente petrecute în orice colţ de
ţară, acoperind toate domeniile de interes:
politic, economic, sport, fapt divers,
cultură, divertisment, celebrităţi
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Produse
Fotografie de eveniment (presă) - fluxul zilnic de fotografie de presa,
fotografie de arhivă și fotoreportaje Premium
Infografice şi caricaturi
Multimedia – reportaje flash, însoţite de o coloană sonoră relevantă
pentru fiecare poveste în imagini
Stock – colecţie de fotografie conceptuală şi de artă
Publicity – serviciu care asigură companiilor acoperire media
permanentă cu ajutorul unui portofoliu de imagini relevant pentru
activitatea lor
Servicii profesioniste – fotografie la cerere şi fotografie de studio

Arhiva foto online cu peste 5.5 milioane de fotografii interne și
externe
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Evenimentele Mediafax Talks
Peste 100 de evenimente de business de înaltă ținută profesională
Peste 20.000 participanți din mediul de business;
Peste 900 de speakeri
Peste 8500 de ştiri în presa scrisă, online şi radio-TV apărute în urma
conferinţelor Mediafax Talks

Mediafax Talks – conferințe pe diverse teme:

economie, medicină, energie, reforma în sănatate,
bănci, agricultură, auto
Gala Mediafax – eveniment anual

România Financial Forum
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Platformă online de informare și entertainment pentru iubitorii şi
practicanţii de sport din România. Pro Sport informează corect si complet,
se implică în viața sportivă și luptă pentru a determina oamenii să
iubească și să practice sportul
Brandul cu cele mai multe recorduri în presa românească: primul cotidian
full color, primul ziar 3D, primul ziar de sport cu peste 100.000 exemplare

vândute
Inovatori în mass media sportiva din mediul online (live blog, retro live
blog, infographic)

Singurul site din Sport care furnizează constant story-uri legate si de alte
sporturi în afară de fotbal
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Performanță
38.5 milioane afișări/lună
3.4 milioane clienți unici/lună
Peste 300 de materiale video pe an (știri
video, fragmente din emisiunile live)

Produse
www.prosport.ro
Prosport LIVE – o oră de talk show live pe zi
Evenimente Pro Sport
SATI: aprilie 2015

Peste 150 transmisii Live video de la
evenimente sportive
Mii de participanți la evenimente
ProSport NightRUN, Cu bicicleta la munte,
Cu bicicleta la mare, UpRUN
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Lider de audiență al revistelor de lifestyle
feminin,

inspirată

de

viața

femeilor

puternice și sofisticate
Un conținut ambițios, cu atitudine, dinamic
și mereu surprinzator
Elemente de diferențiere:
Proiecte inedite care au generat engagement și interaction: workshops de
beauty, cooking, fashion sessions
Puternic ancorată în universul local
Oferă o paletă largă de experiențe bazate pe interacțiunea cu consumatorul
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Produse
The One - revista
www.one.ro
Evenimentele The One:
The ONE Fashion Show, The ONE

Scissors Day, The ONE Shopping Day,

Performanță

The ONE X-mas Panic, Gala The ONE,

98.000 cititori pe ediție (print)

The ONE Summer Shopping Fest, The

4.6 milioane afișări/lună (web)

ONE Coaching (Beauty, Fashion,

865.000 clienți unici/lună (web)

Cooking), HAT HOT SALES.

SNA; iunie 2012-mai 2014
SATI: aprilie 2015
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Despre CSID
Ce se-ntâmpla doctore? Cea mai citită
revistă de sănatate si frumusețe
CSID.ro este cea mai importantă platformă de beauty,
health care și lifestyle.
Numărul 1 în categoria site-urilor de sănătate și
îngrijire

Ce se întâmplă, Doctore? este un brand care
descopera și lanseaza trenduri, agregă
comunități și livrează conținut jurnalistic de
calitate.
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Performanță
Creștere spectaculoasă în 2014
de 70% în ceea ce priveste numărul
de afișări

5.2 milioane afișări/lună*
2.2 milioane clienți unici/lună

Produse
Ce se intampla doctore? – revista
www.csid.ro
Evenimente CSID:
Club CSID, Lumea copiilor CSID, Fit&Gym CSID
SNA; iunie 2012-mai 2014
SATI: aprilie 2015

249.000 fani pe Facebook; 12.000 abonați la
newsletter

360.000 cititori/ediție
Parteneriat cu nutriționistul Mihaela Bilic
în 2015 (elaborare de conținut editorial și
video, evenimente etc)
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Valoare la purtator!
Săptămânal inspirațional pentru mediul tanar de business, cuprinzând analize extinse, clare si

accesibile asupra mediului economic și de afaceri din Romania în care vorbim despre tendințe
și dăm idei de business
În topul site-urilor cu specific economic și financiar
Cea mai mare bază de antreprenori și manageri tineri
(peste 1000 de tineri a caror evoluție a fost urmarită și
premiată in cadrul evenimentelor Business Magazin)
Numarul 1 in organizarea de evenimente pentru mediul
tânăr de business (25 evenimente pe an - Gala CEO Awards,
Meet the CEO și Club BM)
22

Produse
Business Magazin – revistă
www.businessmagazin.ro
Evenimente Business Magazin: Meet the CEO (lunar);
Gala CEO Awards (anual), Club BM (lunar), Gala BM Tineri manageri de top, BM Storytellers
Anuarele BM: “200 cele mai puternice femei din business”, “100 tineri manageri de top”,
“100 cei mai admirați CEO”, “Cele mai inovatoare companii din Romania”

Performanță
1.8 milioane afișări/lună
797.000 clienți unici/lună
SATI: aprilie 2015
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Platforma mass-market online de informație, opinie educată și entertainment
Implicare permanentă în lupta pentru democrația autentică
Gandul LIVE – dezbateri live zilnice pe
cele mai actuale subiecte ale momentului

Inițiatorul celor mai de succes
campanii ale unui produs exclusiv
online: „Why don’t you come over?”,
„Vreau presedinte”, „Fabrica de Idei
Gandul”, „Tabara de BAC”

Cea mai puternică echipă de
editorialisti: Cristian Tudor Popescu,
Florin Negrutiu, Lelia Munteanu,
Alex Livadaru, Marian Sultanoiu
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Produse
www.gandul.info
Gandul LIVE – o ora de conținut video live/zi

Performanta
32 milioane afișari/lună
4.9 milioane clienți unici/lună
Peste 1.200 materiale video încărcate în Gândul (reportaje, anchete,
știri video dedicate, fragmente din Gândul Live/Vreau președinte)
Peste 250 de transmisiuni video live realizate în pagina Gândul

SNA; iunie 2012-mai 2014
SATI: aprilie 2015
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Cel mai citit site de popularizare a știintei din
România care își propune să trezească și să
mențină pasiunea pentru cunoaștere
Curiozități, informații, perspective inedite ale
lumii, prezentate într-o manieră atractivă și
dinamică.

Performanță
6.1 milioane afișări/lună
1.7 milion clienți unici/lună

Platformă online dedicată tehnologiei, științei,
naturii, culturii și istoriei omenirii

Produse
www.descopera.ro
Evenimente Descoperă
Maratoanele Descoperă
SATI: aprilie 2015
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Cea mai populară sursă de informare în materie de gadgeturi lifestyle și tehnologie
Apreciată pentru obiectivitatea și profesionalismul review-urilor de smartphone-uri,
laptopuri, computere și alte gadgeturi pentru business și entertainment
A dezvoltat una dintre cele mai populare comunități de gameri din România: go4games.ro

Produse
www.go4it.ro
www.go4games.ro

Performanța
2.9 milioane afișari/lună

902.600 clienți unici/lună
SATI: aprilie 2015
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Prima platformă online integrată din România pe
toate segmentele de entertainment (TV, cinema,
timp liber)
Lider în categoria programe și ghiduri

Performanța
2.7 milioane afișări/lună

850.644 clienți unici/lună
SATI: aprilie 2015

Sursă de informații din toate
domeniile asociate cu cinema, timp
liber, televiziune, evenimente,
noutăți culturale
Recomandări timp liber și program TV
Conținut video
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Platforma online numarul 1 din România,
dedicată domeniului auto

Cuprinde informații, analize, teste si
entertainment pentru pasionații de mașini
Consumatorii găsesc în Promotor exclusivități,
entertainment, povești despre oameni și mașini

Produse

Performanță

www.promotor.ro

4.4 milioane afișări/lună

Proiecte speciale
online

847.820 clienți unici/lună

SATI: aprilie 2015
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Divizia de evenimente MEDIAFAX
Evenimente de business
Conferințe și summit-uri adresate profesioniştilor din
business, personajelor cheie ale pieţelor româneşti,
dar şi celor care îşi propun să se informeze şi să afle
cum pot face PROFIT!
Tematica evenimentelor este perfect racordată
nevoilor de comunicare şi promovare a investitorilor:
informaţii strategice, studii de caz, audienţă
targetată şi acoperire totală media.

Evenimente de tip entertainment
Evenimente life&entertainment: cluburi, shopping events, gale,
sesiuni de coaching pe diverse domenii, festivaluri (Clubul CSID, Lumea
copiilor, Fit&Gym CSID, HAT HOT SALES cu The One, The ONE Fashion
Show, The ONE Scissors Day, The ONE X-mas Panic, The ONE Coaching
(Beauty, Fashion, Cooking)

Evenimente sportive (NightRUN, UpRUN, Biciclești, Cu bicicleta la
mare/munte)

Evenimente private cusomizate pe nevoile clientului
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Produse și Platforme de Distribuție

