


De 11 ani scriem cu succes povestea Business Magazin… 

În toamna lui 2004 am lansat Business Magazin, o revistă prin care am vrut să îi motivăm pe toţi cei care vor să 
crească în business. O revistă a ideilor. O revistă care de 11 ani descoperă lideri din business, care au crescut odată cu 
mediul de afaceri din România, şi le spune povestea.   
 
Business Magazin este locul de întâlnire a celor care vor să îşi pună în aplicare ideile şi vor să preia conducerea. 
Poveşti, oameni, trenduri, analize şi idei care te inspiră şi te ajută să iei decizii.  

Am câştigat bătălia cu timpul şi concurenţa şi am adus în prim-plan cititorilor noştri poveştile şi informaţiile cele mai 
relevante şi actuale din business. În 2015, povestea Business Magazin continuă cu: 
 
Performanţa  | Informaţia  | Interacţiunea | Dinamismul | Profesionalismul | Relevanţa | Diferenţa | Complexitatea  
 
...în print şi în online, prin evenimente, conferinţe şi gale, în cataloage şi topuri.   



Business Magazin vorbeste despre... 

OAMENII MOMENTULUI 

Povestim despre oamenii care 
contează în business, oamenii 
prezentului care schimbă viitorul 
mediu de afaceri din România și 
din lume. 



Business Magazin iti spune... 

CELE MAI FRUMOASE POVESTI DE AFACERI 

Scoatem în evidență povești care pe cititori.. 
 
ÎI inspiră și ii motivează! 
Îi ajută sa găseasca idei profitabile! 
Le dau curaj sa pornească o afacere! 
 
 
Povești care dau curs succesului în business! 



Business Magazin iti expune... 

CELE MAI NOI TENDINTE 

Prezentăm subiectele și analizele de actualitate 
din business, pentru ca cititorii să afle tot ce îi 
interesează la momentul potrivit. 



Business Magazin ii descopera... 

CEI MAI PUTERNICI CEO 

Susținem oamenii care au în spate cariere 
impresionante și care s-au transformat, în timp, în 
modele pentru tinerii care vor să reușească în 
afaceri. 



Business Magazin abordeaza... 

CELE MAI ARZATOARE TEME DE BUSINESS 

Incurajăm dezvoltarea celor mai noi domenii de interes, atât din punctul de vedere al sistemului de 
management, al investițiilor, precum și din cel al direcțiilor în care se indreaptă acestea. 



Business Magazin stabileste... 

PERSONALITATILE 

Desemnăm în ultima ediție din fiecare an 
personajul care și-a pus cel mai mult 
amprenta asupra economiei sau cu cea mai 
bună traiectorie de business.  



Business Magazin pune... INTREBARI 

Si gaseste... RASPUNSURI 



Business Magazin aduce sub lumina reflectoarelor... 

TINERI OAMENI DE AFACERI 

Urmărim evoluția tinerilor care s-au evidențiat 
prin inițiativă, prin performanță și prin excelență 
și pariem pe profesionalismul și pe capacitatea 
de afirmare a fiecăruia dintre ei. 



Garanţia succesului se regăseşte în... 

Prim plan - Ştirile care surprind sinteza ultimelor 7 zile 
în business, cele mai importante declaraţii şi  

cifrele care exprimă tendinţele în mediul de afaceri. 

Cover Story - Reflectă toate aspectele celui mai 
important eveniment economic al săptămânii. 

Analize - Articole în care sunt surprinse tendinţele celor 
mai dinamice domenii de activitate. 

Reportaje - Reportaje despre cele mai importante 
tranzacţii, cele mai relevante personalităti, evenimente, 
interviuri cu actorii principali din lumea afacerilor. 

Business Hi-tech - Informaţiile de ultimă oră din 
tehnologie, telecom, online, new media, televiziune.  

Cele mai noi tehnologii şi gadget-uri, recomandări de 
site-uri specializate, ştiri şi comentarii ale analiştilor. 

Special - Secţiune dedicată evenimentelor 
internaţionale care au impact asupra României.  

Artă şi Societate - Lifestyle dincolo de afaceri. Include 
articole despre tendinţe în modă, ceasuri, film, muzică, 
turism, carte, gastronomie, maşini, modă, luxury, adică 
tot ce înseamnă goodlife. 



Redactăm materiale complexe şi actualizate pentru cititorii noştri... 

 Catalogul “200 cele mai puternice femei din business” prezintă femeile de afaceri din România  care validează 
propriul succes prin cifre de afaceri ce le poziţionează pe primele locuri în topuri.  

Catalogul “100 Tineri manageri de Top” prezintă cele mai reprezentative nume ale mediului de afaceri local, cu 
vârste de până la 40 de ani, dar care ocupă poziţii de conducere în companii importante din România. 

Catalogul “Top 100 cei mai admiraţi CEO” prezintă oamenii care au în spate cariere impresionante şi care s-au 
transformat, în timp,  în modele pentru tinerii care vor să reuşească în afaceri.  

Catalogul “Cele mai inovatoare companii” prezintă in fiecare an cele mai inovatoare companii din tehnologie, 
industrie, antreprenoriat, servicii. 



Şi facilităm accesul la informaţie prin... 

www.bmag.ro  

Peste 1.500.000 vizitatori unici/luna 

Peste 5.000.000 afisari/luna  

(sursa: SATI, 2015) 

 

Newsletterul zilnic  

6.500 de abonati 

 

m.bmag.ro  

 

 

Facebook 

Peste 50.000 de fani 

 

 



Organizăm evenimente specializate lunare... 

Club BUSINESS Magazin reuneşte, într-o discuţie informală, liderii comunităţii de business, reprezentanţi ai 
administraţiei,  ai vieţii culturale sau lideri de opinie în cadrul unui eveniment specific mediului de afaceri. 

Meet the CEO este un eveniment care constă în întâlnirea unora dintre cei mai reprezentativi CEO ai 
comunităţii de business din România, aceştia împărtăşind din experienţa lor participanţilor. 

Club BUSINESS Magazin Meet the CEO 



Organizăm evenimente specializate anuale... 

Gala 100 tineri manageri de top - În cadrul acestui eveniment, sunt premiaţi tinerii care au apărut în catalogul 
“100 tineri manageri de top”, tinerii pe care Business Magazin îi descoperă şi îi susţine în fiecare an. Ei sunt cei 
care au punctat excelenţa şi care au câştigat pariul cu performanţa.  

Gala CEO Awards are ca scop recunoaşterea performanţelor a celor 100 CEO care şi-au câştigat respectul şi 
admiratia în rândul colaboratorilor sau a partenerilor de afaceri şi s-au făcut recunoscuţi pentru implicarea în 
cadrul companiei dar şi prin reuşitele aduse pentru aceasta.  

Gala Business Woman - Pentru că au demonstrat perseverenţă, profesionalism, curaj şi maximă implicare, 
Gala premiază femeile antreprenor care au reuşit consolidarea unei cariere bazată pe dinamism, acţiune şi 
permanentă dedicare.  

100 tineri 
manageri de top 

CEO Awards Business Woman 



Cifrele care validează succesul... 

278.000 audienţa extinsă (ultimele 4-6 luni) 

77.000 numărul de cititori pe lună (4 ediţii) 

35.000 numărul de cititori săptămânal 

60% din cititorii BM sunt bărbaţi, iar 40% sunt femei 

55% din cititorii BM au un statut social ridicat (categoria AB) 

6.000 tirajul mediu brut pe editie 

5.000 numărul mediu de abonamente pe lună 

Sursa: SNA CAPI, Sep 2011 –  Iun 2013, Univers: All urban, 14-74 ani 



Procent Indice de afinitate fata de 
universul populatiei Produs/serviciu 

14% 396 Interesati de informatiile financiar-bancare din ziare/reviste 

8% 129 Revistele sunt principala sursa de informatii financiar-bancare/asigurari 

38% 201 Intentioneaza sa-si cumpere un autoturism in urmatorul an 

16% 233 Au casa de vacanta 

9% 270 Au cel putin un cont de afaceri 

8% 460 Intentioneaza sa achizitioneze titluri de valoare (actiuni, obligatiuni) 

4% 119 Intentioneaza sa deschida o linie de credit (card) 

14% 174 Intentioneaza sa cumpere un smartphone 

9% 122 Intentioneaza sa cumpere o tableta 

43% 167 Folosesc o solutie mobila de acces la internet 

59% 168 Intentioneaza sa mearga intr-o vacanta prelungita (cel putin 7 zile) 

9% 329 Se cazeaza, de obicei, la hoteluri de 4-5 stele 

…în procente...  

Sursa: SNA CAPI, Sep 2011 –  Iun 2013, Univers: All urban, 14-74 ani 



Categoria AB

55%
Categoria C

28%

Categoria DE

17%

Conform metodologiei ESOMAR de clasificare a statutului social există 8 categorii ale statutului social.  

Reprezentative pentru BM sunt primele 3:  

•Categoria A: Manageri principali şi profesionişti cu înaltă educaţie 

•Categoria B: Manageri, directori de nivel mediu 

•Categoria C: Angajaţi cu înaltă educaţie ce prestează o muncă nemanuală, patroni de firme mici 

Audienţă: Principalii noştri cititori sunt manageri şi directori   

Sursa: SNA CAPI, Sep 2011 –  Iun 2013, Univers: All urban, 14-74 ani 



Cititorii BM câştigă în medie 313 Euro lunar (50% peste media universului). 

Cititorii BM au venitul mediu pe gospodărie în medie 519 Euro lunar (21% peste media universului). 

Venit personal
Venit pe gospodarie

290 €

517 €

211 €

430 €

Venituri

BM Populatie

Sursa: SNA CAPI, Sep 2011 –  Iun 2013, Univers: All urban, 14-74 ani 

Audienţă: Cititorii noştri câştigă în medie 313 Euro lunar    
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12%
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16%
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17%

5%

10%

9%

31%

31%

15%

40%

60%

Peste 501 Euro

401-500 Euro

301-400 Euro

201-300 Euro

101-200 Euro

1-100 Euro

Fara Venit

Categoria DE

Categoria C

Categoria AB

Nu Lucrez

Temporar Nu Lucrez

Salariat Fara Functie De Conducere

Salariat Cu Functie De Conducere Sau Studii …

Intreprinzator Particular

Superioara

Medie

Primara

65-74 Ani

55-64 Ani

45-54 Ani

35-44 Ani

25-34 Ani

14-24 Ani

Feminin

Masculin

% BM% Univers

285 

105 

101 

80 

49 

62 

115 

54 

77 

167 

37 

89 

80 

242 

282 

221 

81 

45 

52 

67 

53 

152 

148 

82 

77 

125 

Indice de afinitate BM

Sursa: SNA CAPI, Sep 2011 –  Iun 2013, Univers: All urban, 14-74 ani 

Sex 

Vârstă 

Educaţie 

Ocupaţie 

Statut Social 
ESOMAR 

Venit 
personal 

Audienţă: 50% din cititorii noştri au studii superioare   



Rate card valabil de la 1 ianuarie 2016 

Modul/dimensiune(mm)  
Tarife 
(RON) 

1/1 pagina (205 x 275 mm; + bleed 5 mm)  18,000 

1/2 pagina (205 x 137,5 mm; + bleed 5 mm) 9,900 

2/3 pagina (132 X 275 mm; + bleed 5 mm) 13,000 

1/3 pagina (68.5 X 275 mm; + bleed 5 mm) 7,600 

1/4 pagina (90 X 117 mm; fara bleed) 5,400 

Spread interior (410 x 275 mm; + bleed 5 mm) 34,000 

Opening Spread  (410 x 275 mm; + bleed 5 mm) 38,500 

Coperta 2 (205 x 275 mm; + bleed 5 mm) 25,000 

Coperta 3 (205 x 275 mm; + bleed 5 mm) 20,500 

Coperta 4 (205 x 275 mm; + bleed 5 mm) 29,500 

Majorari  

Pozitionare speciala  10% 

Machetare ( se aplica la valoarea primei aparitii) 5% 

Articol publicitar 15% 

Inserturi 

Leaflets tot tirajul (RON/1000 exemplare) 400 

Leaflets tiraj partial (RON/1000 exemplare) 450 

Plata se va efectua în LEI la data emiterii facturii fiscale. 

Tarifele nu includ TVA (20%).  

Majorare poziţionare specială 10%. 



Povestea care se continuă prin colaborare... 

Sales Director 
Marius GAVRILA 
Phone: 031 825 63 17 
Mobile: 0723 33 95 88 
E-mail: marius.gavrila@m.ro  

Print Sales Manager 
Ionut Ceausu 
Phone: 0318.256.278 
Mobile: 0754.335.318 
Email: ionut.ceausu@m.ro  

Print Sales Manager 
Marcela Tuila 
Phone: 0318.256.236 
Mobile: 0742.214.490 
Email: marcela.tuila@m.ro  
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