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Revistă economico – financiară, de tradiție, 
lansată în 1992. 

Profil publicație: apariție lunară, distribuție 
națională, 84+ pag

Structură editorială: povești ale unor personaje
de succes, analize și prezentări ale unor afaceri
de top, interviuri cu manageri și antreprenori, 
articole despre ultimele noutăți din Hi-tech,  
Business, Economie, Trenduri Internaționale sau
suplimente tematice.

Suplimente: Energie, Agricultură, Auto, 
Construcții&Infrastructură, 
Logistică&Transporturi, Digitalizare.

Ediții speciale: Top 100 Manageri, Top 100 
Femei de Succes, Top 100 Angajatori, Top 300 
Companii, Top 300 Cei mai Bogați Români



Un punct de reper pentru știrile
economico – financiare

Cel mai vizitat site al unei publicații economice
din România

CATEGORII: Actualitate, Business, Piață financiară,  
MEDIA și TV, Auto, Lifestyle Internațional

și HI-TECH

Date trafic
Afișări: 35.563.253
Vizite: 22.170.502
Unici: 4.809.620

Facebook: 70.000 fani

www.capital.ro

*Medie anuală 2022 conform Brat România

http://www.capital.ro/


Portalul tău de business și economie

Ultimele ştiri economice şi financiare pe plan 
intern şi internaţional. Infofinanciar vă oferă

zilnic ştiri, reportaje, analize, opinii şi interviuri
exclusive.

CATEGORII: Educație financiară,  Esențial, Info, 
Lumea la zi, Opinii, Vocile Afacerilor

Date trafic
Afișări: 2.087.547
Vizite: 1.623.399

Unici: 777.086
Facebook: 1400 fani

www.infofinanciar.ro

*Medie anuală 2022 conform Brat România



Știri corecte, obiective, relevante,  24h din 
24h , analize, opinii, interviuri, exclusivități

și materiale video tematice

Conținut structurat și știri de actualitate
care acoperă principalele domenii de 

interes: Opinii, Justiție, Politică, Social, 
Economie, Internațional, Cultură, Sport, 

Eveniment, Monden

Afișări: 19.866.197
Vizite: 11.395.885
Unici: 3.071.027

Facebook: 138.000 Fani

www.evz.ro

Date trafic

*Medie anuală 2022 conform Brat România

http://www.capital.ro/


Revistă cu apariție lunară, în format glossy care 
aduce paginile de istorie mai aproape de 
cititorii săi, pasionați sau experți. 

Profil publicație: apariție lunară, distribuție 
națională, 100 pag.

Structură editorială: articole cu documente, 
întâmplări, povești din istorie, mărturii, 
fotografii.

Proiecte speciale: Almanah Evenimentul Istoric, 
Dosarele Evenimentul Istoric



www.evenimentulistoric.ro

Afișări: 556.763
Vizite: 374.016
Unici: 211.133

Facebook: 7.800 fani

Date trafic

Secțiune cu articole oferite gratuit.

Secțiune premium cu articole lunare exclusive 
și accesul la varianta PDF  a revistei

*Medie anuală 2022 conform Brat România

http://www.evenimentulistoric.ro/


www.doctorulzilei.ro

Articole, subiecte, informaţii de larg interes despre: 
stiluri de viaţă, tratamente, medicină alternativă,  

intimitate, reţete, prescripţii, prospecte, etc.

Afișări: 1,600,316
Vizite: 1,247,049

Unici: 787,685
Facebook: 261.000 fani

Date trafic

*Medie anuală 2022 conform Brat România

http://www.evenimentulistoric.ro/


www.evzcomunicate.ro
www.capitalcomunicate.ro

Două platforme online care oferă ulilizatorilor
posibilitatea de a posta comunicate de presă, 

încadrându-le în diverse categorii de interes cum 
ar fi:  Agricultură, Auto, Construcții, Educație, 
Energie, Evenimente, Financiar, Generale, HR, 
Industrie grea, Industrie ușoara, IT, Lifestyle, 

Media, Marketing și PR, Medical, Retail, Turism.

www.infoactual.ro

Platformă de știri care oferă informație
relevantă în cel mai scurt timp din politică,  

social, showbiz, economie, sport, 
internațional.

Afișări: 467.564
Vizite: 356.237
Unici: 205.594

Facebook: 1600 fani

*Medie anuală 2022 conform Brat România

http://www.evzcomunicate.ro/
http://www.capitalcomunicate.ro/
http://www.infoactual.ro/


Canalul de Youtube 
HAI România

Emisiuni şi materiale video ce prezintă teme şi evenimente
din actualitatea internă şi internaţională,
discuţii şi interviuri cu persoane publice

Emisiunile produse sub marca Evenimentul și Capital sunt difuzate video în regim de live sau înregistrare pe: 
• canalul de youtube HAI România
• www.evz.ro, www.capital.ro, www.infofinanciar.ro, www.infoactual.ro
• paginile de Facebook Evz.ro, Capital Romania, Infofinanciar Romania, Evenimentul Istoric, Doctorul Zilei, 

Infoactual
• ulterior, știri, declarații sau interviuri din cadrul emisiunilor video sunt publicate și pe www.evz.ro, 

www.infofinanciar.ro,  www.capital.ro, www.infoactual.ro

***Moderatori emisiuni și invitați speciali permanenți: Robert Turcescu, Dan Andronic, Mirel Curea,Ionuț Cristache,
Ion Cristoiu, Alecu Racoviceanu, Mirel Palada, Florian Bichir.

102 K Abonați
Canal HAI România

Materialele video de pe canalul de youtube HAI România
au înregistrat  26.7 milioane vizionări în 2022.

Materialele video de pe canalul HAI 
România au înregistrat în 2022 284,2 
milioane afișări pe Youtube și au fost 
vizionate de 17,2 milioane de utilizatori.

https://www.youtube.com/@Hubactualinfo/about
https://evz.ro/
http://www.capital.ro/
http://www.infofinanciar.ro/
http://www.infoactual.ro/
http://www.evz.ro/
http://www.infofinanciar.ro/
http://www.capital.ro/
http://www.infoactual.ro/


Modalități de promovare PRINT

Machete clasice

Spread
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Toate machetele au bleed de 5 mm, indiferent de dimensiuni! Machetele vor fi trimise sub forma unor documente de 
următoarele tipuri: PDF, TIFF, JPG - 300 dpi/ CMYK, fără layere,  fără compresie, fără profil de culoare inclus/atașat Textul la 
negru trebuie să fie black (K) 100%, cu efect de multiply dacă textul se află peste o imagine. Machetele nu trebuie să conțină
semne de tăiere! Nu sunt acceptate machete realizate în Word sau Power Point!

Advertoriale

• 1/1 pagină advertorial - max. 5.150 caractere + 1 poză
sau max. 3.500 caractere + 2 poze

• 1/2 pagină advertorial -max. 2.200 caractere + 1 poză
sau max. 1.600 caractere + 2 poze

• 2 pagini advertorial -max. 10.300 caractere + 2 poză
sau max. 7.000 caractere + 4 poze

• 2 pagini advertorial (cu deplasare) - max. 10.300 
caractere + 2 poză sau max.  7.000 caractere + 4 poze

Machete speciale  
• Gate Folder la Coperta 1 fălțuit la exterior 
• Gate Folder la Coperta 1 fălțuit la interior
• carton interior dreapta 
• carton interior stânga

Proiecte speciale
• Gate Folder Triplu Coperta  fălțuită la interior
• Gate Folder Interior (8 pagini consecutive) 
• Carton interior 2 pagini (față-verso)
• 2XCarton la interior succesive  (4 pagini față-verso)
• Main Article (Coperta 1 +6pag.interior)



Modalități de promovare 
ONLINE

• Articole SEO
• Advertoriale branding
***Materialele pot fi realizate de către client sau de către redacție

• Bannere online

Denumire bannere Link de preview

Media Room (desk only) https://www.capital.ro/_ads/media_room_desk.html 

360 (desk only) https://www.capital.ro/_ads/360_desk.html

Parallax https://www.capital.ro/_ads/parallax.html

Carousel (desk only) https://www.capital.ro/_ads/carousel_desk.html

Slash (desk only) https://www.capital.ro/_ads/slash_desk.html

Scratch (desk_only) https://www.capital.ro/_ads/scratch_desk.html

Cube 3D https://www.capital.ro/_ads/3d_cube.html

Corner (desk only) https://www.capital.ro/_ads/corner_desk.html

https://www.capital.ro/_ads/media_room_desk.html
https://www.capital.ro/_ads/360_desk.html
https://www.capital.ro/_ads/parallax.html
https://www.capital.ro/_ads/carousel_desk.html
https://www.capital.ro/_ads/slash_desk.html
https://www.capital.ro/_ads/scratch_desk.html
https://www.capital.ro/_ads/3d_cube.html
https://www.capital.ro/_ads/corner_desk.html


VĂ MULȚUMIM!
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