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Ofert[ de publicitate online pe site-ul

www.informatia-zilei.ro
Site-ul www.informatia-zilei.ro, editat de SC Solpress SRL Satu Mare este cel mai vechi şi cel mai citit por-

tal online de știri din județul Satu Mare. Conform contorizării site-ului realizată de Google Analytics, numărul
afişărilor pe lună este de peste 1.500.000. În luna iunie 2012, spre exemplu,  www.informatia-zilei.ro a înregis-
trat 1.556.267 afişări şi 230.124 vizitatori. Totodată, site-ul a fost vizualizat de pe 78.581 ip-uri (calculatoare) dis-
tincte. În fiecare zi sunt postate zeci de ştiri din domeniile administrativ, social, economic, politic, cultural,
sportiv etc. 

Platforma wordpress pe care este creat site-ul oferă utilizatorilor o mare uşurinţă în abordarea materi-
alelor pe care doresc să le citească. Cititorii îşi pot exprima părerea referitor la un material prin intermediul co-
mentariilor. În subsolul fiecărui material pot fi postate un număr nelimitat de comentarii.

Partea dreaptă a paginii de prezentare a fost alocată publicităţii şi informaţiilor utile. Publicităţile se regăs-
esc sub forma unor bannere de diferite dimensiuni care pot face trimitere spre pagina de prezentare a clientu-
lui. Totodată, în primul cadran vizibil apare un ecran unde cititorii pot vizualiza online programul postului de
televiziune Informaţia TV.

1. Bannere permanente speciale situate în primul cadran vizibil
Leaderboard 728x90 pixeli banner situat sub antetul site-ului - 25 lei/1.000 de afi;[ri
Rectangle 300x250 pixeli banner situat pe coloana din dreapta a paginii site-ului,  

- 15 lei/1.000 de afi;[ri

2. Bannere permanente pe homepage ;i content

3. Advertoriale
În site pot fi inserate advertoriale care con\in text, fotografii, dar ;i link la pagina de prezentare a 

clientului. Tariful pentru advertoriale include< baner de dimensiuni 120x60 pixeli pe prima pagină a site-ului
(coloana din dreapta), cu trimitere la materialul de prezentare> afi;area pe prima pozi\ie a materialului de
prezentare, `ntr-o anumit[ sec\iune (de exemplu economic)> prezen\ă permanentă în sec\iunea “Arhivă”.
Tarif< 500 lei/s[pt[m]n[

Pre\urile nu con\in TVA. Bannerele pot folosi mai multe tehnologii< GIF, GIF animat, Jpeg, Rich media
(javascript), Macromedia Flash. Mărimea fişierelor nu poate depăşi 100 kb.

Coloana din dreapta<
120x60 pixeli -  300 lei/lun[
120x120 pixeli - 500 lei/lun[
120x240 pixeli - 900 lei/lun[



728 x 90 pixeli 

25 lei/1.000 afi;[ri

120 x 120

pixeli 

500 lei/lun[

120 x 240

pixeli 

900 lei/lun[

120 x 60 pixeli 

300 lei/lun[

300 x 250 pixeli 

15 lei/1.000 afi;[ri


