
PROMO plus

Revista companiilor de top!
Revistă publicitar-informativă



Despre revistă:

 «PROMO plus» - este deja de 14 ani pe piață, fiind un produs de clasa premium. 

La fel ea este cea mai eficientă revistă din Moldova, având cel mai mare tiraj de 

5 000 ex. Distribuția gratuită ne permite să acaparăm peste 100 000 cititori

lunar, ea fiind distribuită gratuit, prin toate oficiile din Chișinău, prin

semnătura.Revista este un product media în care puteți găsi interviuri cu 

personalități marcante în domeniu de afaceri, articole utile în diferite domenii, 

sfaturi utile pentru casa și muncă etc. Citind revista "PROMO plus„ Dvs. Gratuit 

primiți o vastă și utilă informație pentru care în alte reviste trebuie să plătiți!  



Factori despre revistă:

 ■ Revistă publicitar-informativă «PROMO plus» se distribuie după un sistem 
unic:

 ■ 4000 ex. Distribuția prin cele mai mari oficii, prin semnătură curierii 
redacției oferă revistele strict după o bază de date personalizată.(inclusiv în 
saloane de frumusețe, clinici stomatologice, acolo unde exista o masa de 
așteptare și desigur unde fluxul de oameni este unul cu persoane care au un 
venit mediu și înalt.)

 ■ 500 ex. – distribuția la cele mai mari expoziții organizate la noi în țară, la 
seminare în domeniul afacerilor cît și la bussiness-trainigu-rile organizate în 
oraș. 

 ■ 500 ex. –distribuția revistei anume partenerilor fideli care au plasat 
publicitate pe parcursul acestor ani de cînd există revista, ei fiind companii 
mari, dar și persoane publice și interpreti autohtoni.



Puncte forte:

■ 100 000 cititori (persoane care au un venit stabil, cu studii etc.)

■ Eficiența maximă

■ 14 ani pe piața RM

■ peste 5000 de clienți mulțumiți

■ dezvoltare permanentă după ultimele tendințe media

■ colaborare prietenească, plăcută și comodă pentru client

■ Dublarea revistei la 6 posturi TV

■ Dublarea revistei la 3 posturi Radio

■ Dublarea revistei pe 3 site-uri publicitare



Prețuri:

 Poziția Marimea Prețul    Valuta

 1 copertă A 4 - 3000 ЕВРО 

 2 copertă A 4 - 1500 ЕВРО 

 3 copertă A 4 - 1000 ЕВРО 

 Primele deschideri   2 A 4 - 1000 ЕВРО 

 Interviu   2 A 4 - 900 ЕВРО 

 1 pagină                A 4 - 375 ЕВРО 

 1/2 pagină 1/2  A 4 - 195 ЕВРО



Date de contact: 

Adresa Redacției: str. Vasile Lupu 4

Tel.: +373 68 311 211

www.promoplus.md 


