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Ziarul Pozitiv vă prezintă un produs pentru piața de business 
din România menit să sprijine afacerile locale 

prin promovarea lor eficientă:

BUSINESS CATALOG

Ideea Catalogului a venit ca o necesitate. Perioada dificilă 
prin care trecem ne-a făcut să înțelegem importanța unei 
bune colaborări între toți antreprenorii din România. 

BUSINESS CATALOG vine în ajutorul 
afacerii dvs cu o pagină exclusivă de 
prezentare, unde pot fi adăugate atât 

imagini, videoclipuri dar și oferte, 
anunțuri de job și alte comunicări 

din cadrul companiei. 

Ziarul Pozitiv oferă un serviciu de calitate pentru a aduce 
laolaltă mediul de business din România, făcându-l accesibil 
atât pentru clienți, dar și pentru potențialii parteneri din piață.



Catalogul nostru oferă o gamă variată de 
domenii în care vă puteți înscrie compania: 

Pagini atractive vizual

Clienții vă pot contacta 
direct – fără intermediari

Galerie foto + video

Linkuri active către site-ul 
beneficiarului

Optimizare SEO a 
fiecărei pagini web

Echipă de specialiști
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Beneficiați de o echipă construită special 
pentru a vă oferi cele mai bune rezultate 

printr-o gamă variată și acessibilă 
de servicii oferite:

1. IT/WEB
2. Marketing

3. Graphic design 
4. Foto-video
5. Branding
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FREE GOLDPROBASICSTARTER PLATINUM

Descriere firmă1

Date de contact1

Galerie foto- video2

Clip de promovare3 

Postări Social Media

Ofertă PDF 

Publicare advertoriale4

Optimizare SEO5

Mentenanță și 
optimizare informații

Banner6

max 500
caractere

4 imagini +
1 video

max 1000
caractere

5 imagini +
1 video

1 adv/lună
12 adv/an

1 oră/an

max 1500
caractere

6 imagini +
1 video

2 adv/lună
24 adv/an

1 oră/an

max 2000
caractere

1 oră/an

3 adv/lună
36 adv/an

max 2000
caractere

max 2200
caractere

5 adv/lună
60 adv/an

10 adv/lună
120 adv/an

1 oră/an

1 banner 2 banner

2 ore/an

7 imagini +
1 video

8 imagini +
1 video

10 imagini +
1 video

1. Descrierea și datele de contact vor � furnizate de către bene�ciar. Datele de contact conțin și link-uri active către site-urile și conturile de social media ale bene�ciarului. 
2. Galerie foto-video formată din imagini + un video YouTube, furnizate de către bene�ciar. 
3. Clip simplu de promovare VIDEO realizat de către echipa noastră  format din imagini furnizate de client / materiale video - 
durata 1-2 minute, adaugare titlu, date de contact, muzica fundal  + logo.
4.  Advertorialul va � furnizat de către bene�ciar. 
5.  Pentru o bună indexare în motoare de căutare (Google și Bing), respectiv o poziționare în topul căutărilor Google și Bing, 
toate articolele si paginile create vor � optimizate în totalitate cu toate setările de bază SEO. Rezultate vizibile în câteva luni. 
De asemenea, postările din social media și YouTube vor � optimizate pentru vizibilitate online și o bună indexare în platforme.
6. Banner publicat în secțiunile ziarului https://ziarulpozitiv.ro/, cu link către site-ul bene�ciarului. GRATUIT - machetare simplă

PACHETE

UPGRADE



PACHETE

UPGRADE
Prezintă costuri suplimentare care 
se adaugă la prețul total al pachetului ales
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începând de la

PREȚDETALII

Clip video de prezentare profesional 

Copywriting

Graphic design

Promovare plătită social media
din conturile Ziarului Pozitiv5

Clip animat - prezentare 2D

230 euro1

20 euro/1 oră4

745 lei5

20 euro3

1. Prețul �nal se stabilește în funcție de echipamentele folosite (camere, macara, dronă, alte echipamente audio-video), durată și complexitatea 
realizării proiectului + costurile de deplasare în afara Bucureștilui (dacă este cazul).
2. Prețul �nal se stabilește în funcție de complexitatea și durata video-ului. 
3. Prețul de 20 euro include 2000 de caractere (inclusiv spații).
4. Prețul poate să difere în funcție de complexitate și durata proiectului.
5. Pentru promovarea plătită se percepe un comision de 49 % din contravaloare serviciilor prestate. 
Exemplu: din 725 lei investiți, comisionul nostru este de 245 lei, iar clientul va bene�cia de promovare plătită în valoare de 500 lei.  

Un proiect dezvoltat de:

CONTACT
Contactează-ne direct:

+40 768 323 423, +40 720 960 232
sau trimite un e-mail la adresa

promovare@ziarulpozitiv.ro
și te vom contacta noi 

în cel mai scurt timp posibil

Filmare și editare video de prezentare produs / serviciu / brand / 
locație / clădire

Editorii noștri vă pot ajuta cu dezvoltare de conținut textual, articole, 
advertioriale, prezentări de produse etc.
Gra�cienii noștri vă pot ajuta cu dezvoltare de conținutului gra�c 
pentru bannere, infogra�ce, coperți, prezentări etc.
Reclamele sponsorizate din conturile de Facebook, Instagram și 
Youtube ale Ziarului Pozitiv

Prezentare video animată 2D a companiei sau a unei oferte  210 euro2


