


Gazeta de Sud a luat fiinţă în 1995 şi 
a avut o evoluţie unică pe piaţa presei 
locale româneşti, devenind nu numai 
cel mai citit ziar din Oltenia, dar şi cel 
mai citit cotidian regional din România. 
Gazeta de Sud se distribuie în toate 
judeţele Olteniei şi are peste 70.000* de 
cititori zilnic, la un tiraj mediu de 8.700** 
de exemplare, conform datelor BRAT 
şi SNA. Cititorii ziarului sunt persoane 
active profesional, de toate vârstele, cu 
venituri peste medie. Aproape jumătate 
dintre adulţii craioveni citesc Gazeta de 
Sud. De aceea, ne mândrim că suntem 
un cotidian al oltenilor de pretutindeni. 

Numeroase firme locale şi naţionale 
recunosc eficienţa publicităţii în Gazeta 
de Sud, alegând ziarul nostru pentru 
a transmite mesajele publicitare. Mai 
mult, Gazeta de Sud este liderul pieţei 
de mică publicitate, cu peste 50.000 de 
anunţuri de mică publicitate tipărite în 
fiecare lună.

Vă invităm să descoperiţi în paginile 
următoare de ce Gazeta de Sud este cea 
mai eficientă alegere pentru mesajul 
dumneavoastră publicitar.

CiNe SuNTeM

* SNA FOCuS noiembrie 2012-noiembrie 2014

** BRAT, martie 2017
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Cel mai citit 
ziar regional 
din România

Prima pagină

Informaţii generale:
Format:   compact (28.7 x 39,8 cm)
Nr. pagini:   24 - 32 pagini
Frecvenţă:    5 zile/săptămână
Tiraj:    8.700 de exemplare (auditat BRAT)
Număr cititori:  75.000/zi (conform SNA)
Preţ ziar:   1.9 lei
Preţ abonament:  27 lei



Ca orice decizie de afaceri, investiţiile 
dumneavoastră în publicitate trebuie să 
fie bazate pe informaţii solide şi credibile, 
pentru a fi eficiente. 

Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT) a 
fost creat în 1998 cu scopul de a oferi aceste 
informaţii obiective despre tirajul şi audienţa 
publicaţiilor din România.
Cotidianul Gazeta de Sud este membru BRAT 
şi are un tiraj auditat de 8.700 de exemplare. 
Abonamentele reprezintă aproximativ două 
treimi din tiraj, lucru ce arată fidelitatea şi 
stabilitatea cititorilor ziarului. 
Atât tirajul, cât şi audienţa fac din Gazeta de 

Sud ziarul regional numărul 1 în România. 
Conform Studiului Naţional de Audienţă 
(SNA), Gazeta de Sud este citită zilnic de 
peste 70.000 de persoane.

Gazeta de Sud se distribuie, de luni 
până sâmbătă, în toate judeţele Olteniei, 
aproximativ 75% dintre cititori fiind craioveni. 
Ziarul ajunge în fiecare zi în suporturi 
amplasate în hoteluri, restaurante, baruri, 
policlinici, cabinete medicale şi de avocatură 
şi în birourile persoanelor influente din 
Oltenia. Peste 6.000 de abonamente sunt 
distribuite prin reţeaua proprie a Gazetei de 
Sud.

TiRAj Şi DiSTRiBuŢie
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Aflaţi mai multe despre BRAT şi SNA accesând: 
www.brat.ro
www.sna.ro

Declaraţie de difuzare BRAT



aCea mai mare audienţă din Oltenia
aAcoperire fără concurenţă a pieţei, prin reţelele proprii de distribuţie
a43% dintre craiovenii între 14 şi 64 de ani citesc Gazeta de Sud
aCititori stabili şi loiali, clienţi perfecţi pentru afacerea dumneavoastră
aCalitate excelentă a tiparului

5 motive să alegeţi Gazeta de Sud

Audienţa medie pe ediţie - Dolj

Distribuţia audienţei GDS pe judeţe
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75.000 de oameni din 5 judeţe 
citesc în fiecare zi Gazeta de Sud

Gazeta de Sud este pe primul loc în preferinţele 
cititorilor din Oltenia*, cu 8.6% din audienţă

Gazeta de Sud este liderul presei scrise 
în judeţul Dolj, cu 61.000 de cititori pe ediţie

Dolj
73,8%

OLT
11,5%

mehedinţi
2,1%

gOrj
10,8%

vâLcea
1,9% SNA FOCuS noiembrie 2012-noiembrie 2014, 

target 14-74 ani, urban

De Ce SuNTeM Cei MAi BuNi
În cei 22 ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit 
liderul pieţei publicitare din Oltenia şi a reuşit 
performanţa de a rămâne cel mai citit cotidian 
regional din România de-a lungul celor doisprezece 
ani de la înfiinţarea Studiului Naţional de Audienţă.

4 MEDIA KIT 2017

Companiile puternice 
îşi fac publicitate în 

Gazeta de Sud



Sex

Vârsta

Educaţie

Ocupaţie

Statul Social
ESOMAR

Venit personal

Proporţia paginilor citite

Masculin
Feminin

14-24 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65-74 ani

Primară
Medie

Superioară

Întreprinzător particular
Salariat cu funcţie de conducere

Salariat fără funcţie de conducere
Nu lucrez

Categoria AB
Categoria C 

Categoria De

0-300 de lei
301-700 de lei

700-1500 de lei
peste 1500 de lei

53,6%
46,4%

Profilul audienţei Gazeta de Sud: persoane de vârstă medie, educate, manageri sau 
specialişti cu statut social mediu sau ridicat şi venituri medii şi peste medie

Peste 45% dintre cititorii 
Gazeta de Sud văd toate 
reclamele din ziar

De Ce SuNTeM Cei MAi BuNi
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11,6%
20,7%

26,2%
22,1%

13,5%
6,1%

3,7%
55,1%

41,2%

8,3%
13,8%

48,6%
29,4%

35,7%
44,7%

19,7%

14,9%
14,9%

45,8%
24,4%

Tot 
46,8%

Trei sferturi 
21,2%

O jumătate
24,1%

Un sfert sau 
mai puţin

7,9%
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Studii recunoscute la nivel internaţional 
arată că ziarele sunt superioare televiziunii 
şi internetului din punct de vedere al 
eficienţei şi impactului reclamelor asupra 
cititorilor. Anunţurile de presă oferă firmelor 
posibilitatea de a aduce consumatorilor 
informaţii precise despre produsele lor 
şi posibilitatea de a le spune de unde le 
pot cumpăra. Ziarele sunt mai eficiente în 
vânzarea produselor locale, explicându-
le consumatorilor când anumite produse 
sunt vândute la preţ redus sau ajutându-i 
să-şi vândă produse unii altora, graţie micii 
publicităţi. 
iată ce spun experţii despre publicitate în 
presă şi în general: 

Relaţia dintre ziare şi consumatori
„Ziarele oferă avantaje calitative care lipsesc 
altor mijloace de comunicare. Ziarele şi-au 
creat o relaţie strânsă cu consumatorii, pe 
baza a două caracteristici: credibilitate şi 
seriozitate. Consumatorii au ajuns la un 
nivel de confort a cărui sursă sunt ziarele. 
O sursă de exactitate, de amănunte şi de 
analiză. Relaţia ziarelor cu consumatorii se 
extinde şi în publicitate.” Sursa: Kleppner’s 
Advertising Procedure

Ce face publicitatea pentru afaceri
„Fără publicitate, firmele nu ar fi capabile 
să aducă noi produse în atenţia unui număr 
suficient de mare de consumatori, destul de 
rapid pentru a face suportabil costul enorm 
al creării, dezvoltării, producerii şi distribuirii 
acestor produse. Cu alte cuvinte, publicitatea 
este atât un instrument, cât şi o cerinţă a unei 
economii prospere” Sursa: „How Advertising 
Contributes to Return on investment“, 
Cahners Advertising Research Reports

Ce face publicitatea pentru consumatori
„unul dintre cele mai importante roluri ale 
publicităţii este de a arăta oamenilor cum 
să rezolve anumite probleme. Publicitatea 
eficientă trebuie să pornească de la 
premisa «Produsul meu ajută oamenii?». 
Poate cel mai important rol jucat de 
publicitate este contribuţia sa la crearea 
preferinţei pentru o marcă. «Când o 
persoană este pregătită pentru a cumpăra, 
publicitatea ajută la pregătirea terenului 
pentru cunoaşterea mărcii şi preferinţa 
pentru marcă în favoarea noastră»“. Sursa: 
„How Advertising Contributes to Return 
on investment”, Cahners Advertising 
Research Reports

Ziarele:
     Ajută cel mai bine consumatorii să se hotărască unde îşi pot face cumpărăturile
     Sunt folosite cel mai adesea când oamenii sunt pe cale să facă o achiziţie
     Sunt cele mai eficiente în realizarea anumitor obiective de publicitate
     Sunt cele mai credibile mijloace de publicitate

          Sursa: „Significant Findings from the Newspaper Perceptual Study“, 1997

AVANTAjeLe PuBLiCiTăŢii 
ÎN PReSA SCRiSă



Module pagini interior

(color)
(alb/negru)

1/4 pagină
13x18.15 cm

(color)
(alb/negru)

1/4 pagină
17.5x13.5 cm

(color)
(alb/negru)

1/4 pagină
26.4x9 cm

 (color)
(alb/negru)
1/16 pagină
13x4.3 cm

 (color)
(alb/negru)

1/8 pagină
13x8.9 cm

Module prima pagină

(color)
1/4 pagină
26.4x9 cm

(color)
1/8 pagină
13x8.9 cm

(color)
1/16 pagină
8.53x6.6 cm

(color)
(alb/negru)

1/8 pagină
8.53x13.5 cm

(color)
1/32 pagină

8.53x3.15 cm

(color)
(alb/negru)
1/16 pagină
8.53x6.6 cm

RATe CARD
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(color)
 (alb/negru)
1/1 pagină

26.4x36.3 cm

(color)
(alb/negru)
1/2 pagină

26.4x18.15 cm

(color)
(alb/negru)
Junior page 

universal
17.5x26 cm



Majorări

• Poziţionări preferenţiale: + 15%
• ultima pagină: + 50%
• junior page: + 20%
• Taxă tutun, alcool: + 12%
• Publireportaj: + 50%

• Publicitate politică: + 100%
• Taxă machetare: 1 leu/cmp
• exclusivitate în pagină: +50% (modul 

minimum 1/4 pagină)
• ediţia de vineri: + 10%

Inserţii materiale promoţionale (flyere, broşuri etc.)

Rezervări cu zece zile înainte de data inserţiei, minimum 2.000 exemplare.
Format maxim:   A4
Tarife inserturi:  0,25 RON/ex. (greutate < 20 gr.)*
    0,35 RON/ex. (greutate 20-50 gr.)
    insert preferenţial +10%

RATe CARD

Condiţii tehnice de predare a machetelor

SUPORT:
- e-mail sau prin wetransfer.com
- CD, USB 
FORMATE:
TIFF, JPEG;  grayscale sau CMYK, rezoluţie 
minimum 300 dpi

Condiţii de machetare: În cazul textului 
negru, negrul trebuie făcut din 100% black (nu 
combinaţia de 100% din toate componentele 
CMYK). Această cerinţă trebuie respectată şi 
în cazul în care în machetă există chenare sau 
alte elemente de culoare neagră.

Textul din machetă trebuie scris cu diacritice.
Dimensiunea minimă a fonturilor:
- în cazul textului alb -  8 pt. 
- în cazul textului negru - 8 pt. 
- în cazul textului de orice altă culoare - 10 pt. 

Termen-limită de predare a machetei:  
- cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de 
data apariţiei.

În cazul nerespectării condiţiilor de mai sus, Ga-
zeta de Sud nu garantează apariţia machetelor 
programate în condiţii grafice corespunzătoare.
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* Tarifele nu includ TVA.



SuPLiMeNTuL De PuBLiCiTATe
MODULE LOCALE

Modulele locale sunt destinate companiilor de dimensiuni medii, care 
îşi doresc să îşi promoveze imaginea sau produsele într-un mod cât mai 
ieftin şi eficient. Modulele sunt publicate în paginile de mică publicitate, 
având o vizibilitate excelentă.

9www.gds.ro

(color)
17.5x12.62 cm

(alb-negru)
17.5x12.62 cm

(color)
8.63x12.62 cm

(alb-negru)
8.63x12.62 cm

(color)
8.63x6.16 cm

(alb-negru)
8.63x6.16 cm

(color)
8.63x2.92 cm

(alb-negru)
8.63x2.92 cm

(color)
26.4x2.92 cm

(alb-negru)
26.4x2.92 cm

Module pagină interior (2,3,4)

Module pagină interior (alb-negru)

(color)
17.5x12.62 cm

(color)
8.63x12.62 cm

(color)
8.63x6.16 cm

(color)
8.63x2.92 cm

Module prima pagină



uşor de citit, actualizat în timp real cu cele 
mai noi ştiri, www.gds.ro este cea mai vizitată 
pagină web din Oltenia, accesată zilnic de 
peste 30.000 de cititori.

10 MEDIA KIT 2017

Afişări                        250 mii    500 mii         1 milion             CPM  Unde se afişează
970x250 px       500 euro    1.000 euro        2.000 euro           2 euro  Desktop
580x400 px       500 euro    1.000 euro        2.000 euro           2 euro  Desktop şi tabletă
300x600 px       375 euro    750 euro        1.500 euro          1.5 euro Desktop şi tabletă
970x90 px       250 euro    500 euro        1.000 euro           1 euro  Desktop
728x90 px       250 euro    500 euro        1.000 euro           1 euro  Desktop şi tabletă
336x280 px       250 euro    500 euro        1.000 euro           1 euro  Desktop şi tabletă
160x600 px       200 euro    400 euro         800 euro          0,8 euro Desktop şi tabletă
300x250 px       200 euro    400 euro        800 euro          0,8 euro Desktop, tabletă şi mobil

Afişări: 3.854.785* 
Vizitatori unici: 494.466*
* Date conform trafic.ro (ianuarie 2017)

Newsletter Gazeta de Sud

Newsletter-ul Gazeta de Sud este 
trimis în fiecare zi prin e-mail la 
14.000 de abonaţi şi conţine o 
singură reclamă.

Dimensiuni banner: 300 x 250 px
Cost/inserţie: 200 euro + TVA

Targeting România                     0%
Targeting Oltenia                   15%
Targeting interval orar                 10%
Limitare frecvenţă/utilizator        20%
Publicitate electorală                       100%
Advertorial 1000 semne + poză, expunere 24 ore = 200 euro + TVA
Advertorial 2000 semne + poză, expunere 24 ore = 380 euro + TVA

Majorări targeting

300x250

PuBLiCiTATe ONLiNe
www.gds.ro



Bară dreapta

Desktop şi tabletă
160 x 600 px = 0,8 euro*
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* Preţuri fără TVA la mia de afişări
Dimensiunea maximă a bannerelor este de 100 kb. 

Head pagină

Head super

Desktop şi tabletă
728 x 90 px = 1 euro*

Desktop
970 x 90 px = 1 euro*

Desktop
970 x 250 px = 2 euro*



Bară dreapta
super
Desktop
300 x 600 px = 1,5 euro*

* Preţuri fără TVA la mia de afişări
Dimensiunea maximă a bannerelor este de 100 kb. 

Banner rectangular

Banner rectangular
super

Desktop, tabletă şi mobil
300 x 250 px = 0,8 euro*

Desktop şi tabletă
336 x 280 px = 1 euro*

Desktop, tabletă şi mobil
300 x 250 px = 1 euro*

Desktop şi tabletă
580 x 400  px = 2 euro*
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Radio Sud Craiova - 97,4 FM
emite local în Craiova şi pe o rază de 40 de kilometri 
în jurul oraşului.

Radio Sud Craiova promovează cea mai bună varietate 
de muzică adult contemporary cu o grilă complexă de 
programe de divertisment şi ştiri, concursuri şi tombole.

Radio Sud, exact ce-mi place sa aud! Radio Sud, postul 
tău de ştiri şi muzică!

Jurnalul Radio Sud
Din oră în oră primeşti cele mai importante ştiri locale şi regionale aduse de realizatorii Radio Sud. 

Matinal
Matinalul Radio Sud îţi oferă porţia zilnică de informaţie şi divertisment de calitate, pe parcursul a trei ore. 
Îţi petreci dimineaţa alături de Radio Sud, în mod dinamic şi interactiv, de la 07.00 la 10.00. Participi la cele 
mai tari întâmplări ale zilei şi afli ştirile dimineţii. eşti la curent cu schimbările din muzică şi mai aproape 
de artiştii tăi preferaţi, invitaţi în studioul Radio Sud.

Happy Hours
Ora 10.00 te prinde cu zâmbetul pe buze şi afli cele mai amuzante întâmplări ale zilei. Ai parte de informaţii 
şi muzică bună timp de patru ore. Venim mai aproape de tine cu şi mai multe concursuri şi premii. La 
Happy Hours afli care este reţeta către o după-amiază perfectă..

Siesta
După-amiaza te relaxezi alături de Radio Sud şi muzica ta preferată. Îţi faci siesta de la ora 14.00 şi până la 
18.00. eşti pus la curent cu tot ce este mai nou în muzică şi afli noutăţi din trafic. Câştigi premii şi te auzi 
în FM, pe frecvenţa ta preferată.

Două ore cu Edi Nicola
În fiecare marţi, ora 18.00 te prinde pe Radio Sud. edi Nicola îţi aduce ce este mai nou în muzică şi îţi 
pregăteşte un playlist special, de seară.

13www.gds.ro

RADiO SuD
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728x90

300x250

300x62 50 euro/lună

430x90 100 euro/lună

200 euro/lună

100 euro/lună

CRAiOVA.RO
Craiova.ro este ghidul complet de 
informaţii despre oraşul nostru, un 
portal online axat pe:

- BUSINESS - prin existenţa unui 
director de firme consistent şi complex
- TIMP LIBER - prin secţiunea 
actualizată de evenimente

- COMUNITATE - prin încurajarea 
opiniei şi caracterul local al ştirilor

Directorul de firme cuprinde cea mai 
actuală şi consistentă bază de date, 
cu peste 1400 de firme care acoperă 
principalele domenii de activitate.
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PRODuCTie ViDeO

Ştire publicitară (1-2 minute)
Producţie = 500 lei
Difuzare on-line (gds.ro) = 300 lei

Preţurile exprimate nu conţin TVA.

CLIP VIDEO 
3 minute = 2.000 lei
• scenariu
filmare HD / montare / insert / voice 
over / text
• suport dvd personalizat

10 minute = 6.000 lei
• scenariu
filmare HD / montare / insert / voice 
over / text
• suport dvd personalizat
• teaser 3 minute

20 minute = 9.000 lei
• scenariu
filmare HD / montare / insert / voice 
over / text / 
• suport dvd personalizat
• teaser 4 minute

Filmări evenimente şi montaj basic:
• 30 minute = 500 lei
• 60 minute = 800 lei
*pentru montaj complex costurile sunt personalizate.

CLIP VIDEO 
(CONFERINţE, EVENIMENTE)
3 minute = 800 lei
• filmare brută 30 minute
• montaj pe filmare 
• fundal sonor

6 minute = 1.500 lei
• filmare brută 60 minute
• montaj pe filmare brută
• voice over
• fundal sonor

10 minute = 2.500 lei
• filmare brută 90 minute
• montaj pe filmare brută
• voice over
• fundal sonor
• inserţii

PRODUCţIE

SPOT BASIC
450 LEI
Presupune rulare 
imagini
• text
• fundal sonor
*imagini puse la 
dispoziţie de client

SPOT STANDARD
750 LEI
• filmare
• rulare imagini
• text
• fundal sonor
*imagini filmate de 
Alege TV

SPOT PREMIUM
DE LA 2.000 LEI
• scenariu
• filmare
• inserturi
• voice over
• contact
*imagini filmate de Alege TV
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Redacţie
Adresa: Craiova, str. Câmpia islaz, nr. 97A, 200420
Tel: 0251/413.100
Fax: 0251/410.565
e-mail: office@gds.ro
Web: www.gds.ro

Director vânzări publicitate
Virginia BARBu   0730.280.593  virginia.barbu@gds.ro

Publicitate
Mihai DeLiu   0730.280.597  mihai.deliu@gds.ro
Andreea DRăGOiANu 0730.280.595  andreea.dragoianu@gds.ro
Petruţa iACOB  0730.585.494  petruta.mustata@gds.ro
Raluca SăCuiANu  0732.800.152  raluca.sacuianu@gds.ro
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