


CEA MAI EXTINSĂ COMUNITATE DE 

BUSINESS DIN ROMÂNIA  formată din 

cititorii de print, online și participanții la 

evenimentele de business  

Totul pentru business, totul este business! 
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BUSINESS & FINANCIAL 

MASTERMINDS care prin 

autoritatea lor validează, 

impun sau confirmă 

trenduri, inițiative, mișcări 

în piață 

LIDERUL pieței de business & financial 

news din România 

CEA MAI IMPORTANTĂ SURSĂ DE 

INFORMAȚII economice multiplatformă 

(print, online, video, mobil, apps)  

CEA MAI IMPORTANTĂ ȘI CREDIBILĂ 

SURSA DE INFORMAȚII ECONOMICE 

pentru oamenii de afaceri și persoanele cu 

funcții de conducere 
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ZF Print 

Ediția print cu aparitie 
de luni până vineri 

ZF anuare si 
suplimente 

Suplimente lunare, 
suplimente dedicate, 
anuare si cataloage 

ZF Events 

Evenimente, 
conferințe, gale 

ZF Live 

Emisiune online de 
business 

Online, mobil, apps 

Zf.ro, m.zf.ro, 
zfenglish.com, 
zfcorporate.ro 

Univers 



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: peste 10 anuare pe an, printre care Anuar Constructii, Energie, Financiar, Francize, Anuarul 

de Business al Romaniei, Logistica, Piata Auto, Top Tranzactii, Who’s Who in Business, Top 100 Companii 

Evenimentele ZF: peste 50 de evenimente de business pe an, printre care Power Summit, Bankers 

Summit, ZF Digital, ZF Mobilio, Pharma Summit, Gala ZF, Gala DAP - http://www.zf.ro/conferinte 

Produse  
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http://www.zfcorporate.ro/
http://www.zfenglish.com/
http://www.da.zf.ro/
http://www.zfelearning.ro/
http://www.zf.ro/conferinte
http://www.zf.ro/conferinte


SNA; ianuarie 2014-august 2015 

SATI: octombrie 2015 

76.000 cititori/zi (print) 

9.7 milioane afișări/lună (web) 

2.2 milioane clienți unici/lună (web)  

190.900 fani pe Facebook;  

15.400 abonați la newsletter  

Peste 10.000 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 oră de conținut video premium pe zi 

Arhive cu peste 700 de infografice 
5 

Performanță 



Puncte forte   
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Liderul presei de business din România, atât în print cât și în online.  

ZF a strâns în jurul lui cea mai mare comunitate de oameni importanti de afaceri din România 

ZF este reprezentat de personalități cu autoritate, credibilitate și notorietate crescută în piața de 

financial business, oameni care au devenit adevarate brand-uri: (Cristian Hostiuc – dir editorial; 

Sorin Pîslaru – redactor șef, Dana Ciriperu – redactor șef adjunct, Adrian Seceleanu- Hi-tech; 

Adelina Mihai – Profesii) 

ZF a lansat pe piață cel mai complex instrument de informație și analiză de business destinat 

managementului și oferit pe bază de subscripție (ZF Corporate) 

Brandul cu cea mai mare notorietate și favorabilitate prin performanță crescută și vizibilitate 

(prezență în print, online, video, evenimente) 



Public print 
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Print 

71% bărbați 

65% au între 14 și 45 ani  

60% au studii superioare 

54% sunt patroni sau salariați cu funcții  

de conducere 

56% sunt din categoria Esomar AB 

43% au venituri pe familie de peste 700 euro 

 

SNA CAPI SEP13-MAI15, 14-74 ani, National weighted sample 

ZIARUL FINANCIAR este în atenția tuturor oamenilor de business. Cititorii ZF sunt 
persoane cu funcții de conducere, cu un statut social ridicat, studii superioare  
și cu un venit peste medie. 



Public Online și Evenimente   
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*SATI: martie – mai 2015 

Evenimente  

Antreprenori, medium și top 

manageri, factori de decizie, oameni 

cheie din principalele industrii, 

reprezentați oficiali, profesioniști, 

studenți, oameni în căutare  

de parteneri de afaceri, de idei, 

inspirație, networking.  

Online* 

62% bărbați 

48% fac parte din categoria Esomar AB 

71% au până-n 45 de ani  

51% au educație superioară 

13% sunt antreprenori 

22% au peste 950 euro venituri personale lunare 



Beneficii oferite 

PRECIS 

CREDIBIL 

INFORMAȚIE SPECIALIZATĂ 

MULTIPLATFORMĂ  

ANALIZE ESENȚIALE 

COMUNITATE DE BUSINESS 

RELEVANȚĂ 

BAZE DE DATE  
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ZF este instrumentul de lucru vital oricarui businessman  

prin oferta de analize, statistici, interviuri, baze de date, 

oportunități de afaceri și licitații, evenimente tematice. 

Acces la cele mai importante și bine documentate știri. 

Acces la comunitatea celor mai importanti oameni de afaceri 

(români, afaceriști străini care au reușit sa se impuna in economia 

românească, manageri aflați la cârma celor mai importante 

companii locale dar și multinaționale, antreprenori și tineri  

care fac primii pași în afaceri și pot fi inspirație pentru cei care vor 

să faca pasul către antreprenoriat). 

Prin tratarea în profunzime a evenimentelor economice,  

prin prezentarea analizelor și a opiniilor avizate, ZF ofera 

cititorilor posibilitatea de a acționa în conformitate cu tendințele 

pieței și de a-și crește și adapta business-ul în cunoștință de cauză 
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Conținut ediție print 

Bănci și asigurări - 2 pagini în care zilnic sunt 

prezentate ultimele știri despre industria bancară  

și de asigurări, interviuri și analize relevante. 

Burse - fonduri mutuale - 2 pagini care iau in fiecare 

zi pulsul bursei și prezintă evoluția companiilor 

listate 

Eveniment - 2 pagini care fac o radiografie a 

evenimentelor și deciziilor politice cu impact direct 

asupra business-ului 

Companii - minim 3 pagini cu analize, interviuri și știri despre companiile românesti în care sunt acoperite toate 

tipurile de companii: corporații, IMM-uri sau start-up-uri.  

Business hi-tech - o pagină ce cuprinde articole despre companiile din cel mai dinamic sector al economiei: IT-ul 

Business international - o pagina ce surprinde evenimentele mondiale cu impact direct asupra economiei românesti 

Profesii - pagina săptămânală concentrată pe sectorul resurselor umane 
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Anuarele ZF  

Anuare ZF: reprezintă radiografii ale piețelor celor mai importante domenii din economie 

Conținut  

Clasamente sau liste cu jucătorii din economie: cele mai importante companii, oamenii care le conduc, clasamente 

cu cei mai importanți jucători pe piețe etc. 

Oameni, companii, jucători, piețe, transacții, cifre de afaceri, valori de piață etc. 

Anuarele editate de ZF sunt:  

Energie 

Top Tranzacții 

Construcții și imobliare 

Catalogul francizelor 

Anuarul de business al României – Cei mai mari jucători din economie 

Logistică si transporturi 

Piata auto 

Top 100 cele mai valoroase companii 

Top transacții  

Who’s Who in Business – Cei mai importanți 1.000 de oameni din Business 

Anuarul Financiar. 



12 

Revistă lunară Business Construct, dedicată 

sectorului construcțiilor și imobiliarelor în 

care prezintă jucătorii, trendurile și oamenii din 

acest domeniu 

zf.ro 

Suplimentul lunar Dupa Afaceri Premium, 

dedicat luxului și timpului liber ce oferă 

cititorilor răsfățul de după job.  

Managerii află cum pot să aducă valoare 

timpului liber dar și care sunt produsele și 

serviciile potrivite cu statutul lor. 

Suplimentele lunare ZF  
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zf.ro 

În cele peste 30 de suplimente ZF 

(tematice sau destinate țărilor cu mari 

investiții în România), jurnaliștii Ziarului 

Financiar abordeaza piete, țări, investitori, 

domenii și momente importante  

din economie.  

Suplimentele sunt instrumente de lucru 

foarte utile pentru cei care activează  

în business, folosite în analiza permanentă 

a mișcărilor din economie - atât la nivel 

macro cât și sectorial, pe zone de activitate. 

Suplimentele tematice 

Agrobusiness 
Banci 
Branduri Romanesti 
ZF Digital 
ZF Mobilio. 
Constructii 
Romania 5% 
Eco-green 
Energie 
Fiscalitate 
IMM 
Insolvente 
Logistica 
Pensii Facultative 
Protectia Mediului 
Retail 
Servicii medicale 
Solutii IT 
Top MBA 
Turism 
X-Mas Gift 
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Peste 200 de evenimente de business, conferințe, gale și summit-uri au fost 

organizate de ZF începând cu 2007, cu peste 13.000 de participanți.  

Președintele României, prim-ministrul României, Ministrul Economiei, 

Guvernatorul BNR, reprezentanții celor mai mari companii și speakeri străini 

au participat în calitate de speakeri la evenimentele ZF.  

Cele mai importante evenimente anuale: 

Power Summit 

HR Conference 

Summit-ul de Logistica si Transporturi 

Bankers Summit 

ZF Mobilio 

Pharma Summit 

ZF Digital 

Gala ZF 

Evenimentele ZF 
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ZFLive aduce oamenii din spatele business-urilor de milioane de euro în fața 

spectatorilor online  

ZF live, singura emisiune economică online, în care cititorii au parte de 

experiența și informația de business relevantă realizată de Ziarul Financiar, 

liderul presei de business din România. 

Informație proaspata realizată de mașinăria de știri a Ziarului Financiar. 

 

ZF LIVE 

Opinii luate la cald de la principalii actori  

de business ai zilei. 

Noi direcții de business și trenduri dezbătute 

de creatorii lor. 

Moderatorii emisiunii sunt jurnaliștii cu greutate 

de la ZF: Sorin Pislaru, Redactor șef ZF și Cristian 

Hostiuc, Director editorial ZF. 
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ZFLive – prima emisiune economică online 

Burse EMBA – campanie realizată în parteneriat cu cele mai mari universități din lume prin care oferim 

cititorilor posibilitatea de a beneficia de o bursa EMBA la unele dintre cele mai bine cotate instituții  

de educație. 

România 5%  - demers editorial al ZF prin care se susținea și impulsiona creșterea economică a economiei 

românești cu 5% pe an 

ZF 150.000 de exemplare – campanie realizată în parteneriat cu Telekom cu ocazia intrării acesteia pe piața 

din România, ocazie cu care Ziarul Financiar a aparut într-un tiraj record de 150.000 de exemplare, 

publicația economică ajungând pe birourile tuturor managerilor din cele mai mari companii în țară. 

Minutul ZF – pastilă de 1 minut în care ZF prezintă cele mai importante știri economice ale zilei, acestea 

fiind prezentate de către redactorii ZF și ilustrate prin imagini reprezentative.  

Evenimentele ZF – conferințe, evenimente, summit-uri prin care ZF aduce la masa discuțiilor reprezentanții 

celor mai importante companii din România, autorități și speakeri străini, recunoscuți la nivel mondial. 

Proiecte de succes 
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Driveri de imagine 

Cristian Hostiuc, Director editorial ZF 

Director editorial ZF 

În echipa Ziarului Financiar din anul 2000 

Peste 3.000 de articole  

Zeci de aparitii la TV, la radio  

Moderator a sute de conferințe și seminarii 

Apreciat pentru puterea editorialelor sale 

Autorul cartii Toţi suntem datori c-un faliment.  

6 ani de miopie economică văzută de directorul 

Ziarului Financiar 
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Driveri de imagine 

Sorin Pîslaru, 
 redactor sef ZF 

Redactor-sef ZF 

În echipa Ziarului Financiar din anul 1999 

Peste 2.000 de articole și opinii fiind apreciat pentru părerile sale 

pertinente.  

Zeci de apariții la TV, la radio  

Moderator a sute de conferințe și seminarii 

Premiul Freedom House “Tânărul Jurnalist al Anului” (2003) 

Inițiatorul și organizatorul proiectelor “Top cele mai valoroase companii din 

România”, “Cei mai mari Jucători din Economie”, “Campioni in business” 

Autorul studiului “Rolul veniturilor din investiții străine directe în adâncirea 

deficitului de cont curent”, publicat de Banca Naționala a României în 

volumul  “Deficitul de cont current – corelații cu indicatori macroeconomici 

și abordări structurale” în anul 2008. 
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 Prima pagina  Ultima Pagina 

 4C  b/w  4C  4C  b/w  4C 

 1/1 pagina (38/59 cm)          29,500         19,500                      -           34,500         24,000               36,000 

 1/2 pagina (38/28,5 cm)          19,500         13,500                      -           21,600         15,000               23,400 
 1/2 junior page (27/38.5 cm)          24,000         17,100                      -           27,700         18,500               29,700 
 1/3 pagina (38/18,9 cm)          16,500         10,800                      -           18,000         12,500               19,500 
 1/4 pagina (18,8/28,5 cm; 38/13 cm)          13,500           8,100                      -           15,000            9,500               15,300 
 1/4 - centrul paginii (18,8/28,5 cm)          22,000         15,000                      -           24,300         16,500               26,100 
 1/8 pagina (18.8/14 cm)            8,100           5,400                      -              9,900            6,000  - 
 1/16 pagina (9.2/14 cm)            5,400           3,100                      -              6,000            3,600                        -   
 1/32 pagina (9.2/7 cm)            3,100           1,800                      -              3,600            2,000                        -   
 modul special DS 1E (5/5 cm - stanga sau dreapta, sus cap ziar)                   -                    -                 5,000                   -                     -                          -   
modul special DS 1D (10.5/5 cm - stanga jumatatea inferioara/ sus cap ziar)                   -                    -                 8,100                   -                     -                          -   

 modul special DS 1F (26.5/5 cm - centru cap ziar)                   -                    -              18,000  -  -  - 
 modul special DS 1B (18,8/9 cm - centrat )                   -                    -              13,500                   -                     -                          -   
modul special DS 1A (18,8/20 cm - centrat jumatatea inferioara)                   -                    -              22,500                   -                     -                          -   

 modul special DS 1C (7,8/7,8 cm - colt dreapta jos)                   -                    -              10,500                   -                     -                          -   
 Majorari  
 Pozitionare speciala (pagina specifica/ pagina de dreapta) 10% 10% 0% 10% 10% 10%
 Pozitionare caiet SC 20% 20% 0% 20% 20% 20%
 Articol publicitar 15% 15% 0% 15% 15% 15%
 Machetare (se aplica la valoarea primei aparitii) 5% 5% 0% 5% 5% 5%
 Inserturi 

Leaflets pe tot tirajul

Leaflets pe tiraj partial

 Dead-line 

 Dead-line comanda  
 Dead-line macheta  

 Frecventa cotidian
Zi de aparitie luni - vineri

Modulele speciale se achizitioneaza in l imita spatiului disponibil 
Tarifele nu includ  TVA (20%), taxa de sanatate (12%).
NOTA: Publicitate politica - majorare de 50% a tarifelor din rate-card; comenzile de publicitate sunt acceptate numai cu plata in avans.

cu 2 zile lucratoare inainte de data de aparitie

450 RON/1000 ex.

550 RON/1000 ex.

Modul/dimensiune (cm)
 Tarif 

 Pagina Companii/  

Business&HI-Tech/

Banci-Asigurari 

cu 3 zile lucratoare inainte de data de aparitie

Rate cards  
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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  

Contact 

mailto:marius.gavrila@m.ro
mailto:ionut.ceausu@m.ro
mailto:marcela.tuila@m.ro

