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Agenda Construcțiilor este o revistă de analiză, investiții și soluții moderne pentru piețele de construcții și instalații. Publicația
se remarcă printr-o prezentare profesionistă a materialelor și prin imagini de calitate. Revista este structurată pe următoarele
rubrici (în ordinea poziționării lor în conținut): ANALIZĂ SECTORIALĂ; EVENIMENT; COVER STORY; OPINII & LIDERI; FURNIZORI;
ARHITECTURĂ & PROIECTARE; ANTREPRENORI & DEZVOLTATORI; DIGITALIZAREA ÎN CONSTRUCȚII; INFO-ȘANTIERE;
PROTECȚIE LA FOC; CONSULTANȚĂ; SUSTENABILITATE; PRODUSE & TEHNOLOGII; CORPORAȚII; EURO-CONSTRUCȚII.

Tematica pentru anul 2022
IANUARIE-FEBRUARIE

 Mortare uscate, șape și adezivi pentru construcții.  Plăci ceramice și obiecte sanitare, marmură și piatră naturală.  Sisteme, materiale și tehnologii pentru execuția
de pardoseli.  Sisteme din gips-carton, tavane casetate și alte elemente conexe.  Lacuri, vopsele și sisteme de acoperire.  Soluții, sisteme, materiale, dispozitive,
tehnologii și norme pentru protecția la foc și securitatea la incendiu a clădirilor.  Soluții, sisteme, tehnologii, noutăți și tendințe pe piața IT&C. Aplicații pentru digitalizare
în construcții și industrie.

Închiderea ediției: 27 ianuarie

MARTIE-APRILIE

 Energii regenerabile - eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă (soluții, instalații, echipamente, tehnologii, investiții).  Centrale termice, cazane și alte echipamente
pentru instalații.  Panouri fotovoltaice, panouri solare și pompe de căldură  Tubulatură, țevi și fitinguri pentru instalații de apă/gaze și canalizare.  Pompe, sisteme
și echipamente de pompare.  Stații și sisteme de colectare, drenare, epurare și tratare a apelor.  Analiza pieței de lucrări edilitare - rețele de apă și canalizare, stații
de epurare, distribuție de gaze etc.  Soluții, sisteme, materiale, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la foc și securitatea la incendiu a clădirilor.  Soluții,
sisteme, tehnologii, noutăți și tendințe pe piața IT&C. Aplicații pentru digitalizare în construcții și industrie.
Închiderea ediției: 17 martie

MAI - TOP-AGENDA CONSTRUCȚIILOR

 Analiza pieței de construcții / instalații - perspective de dezvoltare pentru perioada 2022-2027.  LIDERI - Antreprenori și firme de construcții, birouri de arhitectură și
proiectare.  LIDERI - Furnizori de materiale de construcții, pentru instalații și izolații.  Construcții sustenabile și eficiență energetică - noutăți, legislație și perspective.
 Soluții, sisteme, materiale, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la foc și securitatea la incendiu a clădirilor.  Soluții, sisteme, tehnologii, noutăți și tendințe
pe piața IT&C. Aplicații pentru digitalizare în construcții și industrie.

Închiderea ediției: 21 aprilie

IUNIE-IULIE

 Căramidă și BCA, ciment, var, betoane și agregate minerale.  Construcții prefabricate și pavele din beton.
 Produse chimice pentru construcții - aditivi, adezivi, siliconi, spume poliuretanice.  Soluții, sisteme, tehnologii, noutăți și tendințe pe piața IT&C. Aplicații pentru
digitalizare în construcții și industrie.

Închiderea ediției: 16 iunie

AUGUST

 Ascensoare și scări rulante.  Scule electrice și unelte pentru construcții/instalații.  Sisteme de cofrare, scări, schele și platforme pentru șantier.
 Utilaje și echipamente pentru construcții și instalații.  Autocamioane, autoutilitare și autoturisme pentru transport.  Creditare, asigurări și leasing pentru piața de
construcții.  Analiza pieței de lucrări de infrastructură (autostrăzi, drumuri, poduri, căi ferate etc.).  Soluții, sisteme, tehnologii, noutăți și tendințe pe piața IT&C.
Aplicații pentru digitalizare în construcții și industrie.

Închiderea ediției: 28 iulie

SEPTEMBRIE

 Sisteme de hale metalice și panouri termoizolante.  Învelitori și sisteme de acoperișuri - metalice, ceramice și materiale compozite.  Sisteme de acces, trape de
fum și accesorii.  Produse metalurgice - profile metalice, oțel- beton și plasă sudată. Fasonare oțel-beton.  Materiale și tehnologii pentru instalații electrice.
 Automatizări, sisteme de control accesului și de securitate pentru clădiri.  Analiza pieței de construcții și clădiri industriale.  Soluții, sisteme, materiale, dispozitive,
tehnologii și norme pentru protecția la foc și securitatea la incendiu a clădirilor.  Soluții, sisteme, tehnologii, noutăți și tendințe pe piața IT&C. Aplicații pentru digitalizare
în construcții și industrie.  Soluții, sisteme, materiale, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la foc și securitatea la incendiu a clădirilor.
Închiderea ediției: 1 septembrie

OCTOMBRIE

 Materiale și sisteme pentru izolații termice, fono- și hidroizolații.  Termosisteme pentru reabilitări termice.  Energii regenerabile - eoliană, solară, hidro,
geotermală, biomasă (soluții, instalații, echipamente, tehnologii, investiții).  Construcții sustenabile și eficiență energetică - noutăți, legislație, perspective.
 Analiza pieței de clădiri de birouri și retail.  Soluții, sisteme, materiale, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la foc și securitatea la incendiu a clădirilor.
 Soluții, sisteme, tehnologii, noutăți și tendințe pe piața IT&C. Aplicații pentru digitalizare în construcții și industrie.  Soluții, sisteme, materiale, dispozitive, tehnologii
și norme pentru protecția la foc și securitatea la incendiu a clădirilor.
Închiderea ediției: 6 octombrie

NOIEMBRIE-DECEMBRIE

 Analiza pieței de construcții, instalații și tâmplărie - perspective de dezvoltare pentru perioada 2023 - 2028.  TOP 500 - Antreprenori și firme de construcții 2022.

 TOP 500 - Furnizori pentru construcții & instalații 2022.  Case active, case pasive și clădiri verzi.  Sisteme inovatoare de materiale pentru construcții eficiente
energetic.  Oportunități, legislație și perspective pe piața de audit energetic pentru clădiri.  Software de proiectare, arhitectură și de eficientizare a activității.
 Programe de gestiune și organizare a activității de producție, comerț și distribuție.  Sisteme de transmisii rapide de date/informații - telefonie, telecomunicații și
internet.  Noutăți în domeniul echipamentelor IT și de comunicații.  Soluții, sisteme, tehnologii, noutăți și tendințe pe piața IT&C. Aplicații pentru digitalizare în
construcții și industrie.  Soluții, sisteme, materiale, dispozitive, tehnologii și norme pentru protecția la foc și securitatea la incendiu a clădirilor.

Închiderea ediției: 10 noiembrie
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PROFIL CITITOR

Distribuția geografică
Dobrogea
Moldova
8%
11%
Transilvania
17%

Distribuția pe sexe
Femei
26%

Oltenia
11%

București
38%

Muntenia
15%

Bărbați
74%

Distribuția pe departamente
Economic
10%
Comercial
21%

Distribuția după profesii
Altele
5%

Tâmplărie
18%

Altele
4%
Management
52%

Execuție
13%
Construcţii
47%

Proiectare
14%
Instalaţii
16%

Nivel de venituri (euro)
Sub 500
23%

Nivel de educație
500-1000
34%

Medii
22%
Universitare
49%

Studenţi
12%
Postuniversitare
17%
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43%
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INFORMAȚII

Date generale

Date tehnice

Tiraj: 9.500 exemplare.

Tipar: offset plan

Frecvență: 8 ediții/an, respectiv:
ianuarie-februarie, martie-aprilie, iunie-iulie,
august, septembrie, octombrie
și noiembrie-decembrie. Ediția TOP-Agenda Construcțiilor se publică
în luna mai.
Număr pagini: minimum 48+1 pag.
Interior: hârtie mată 90÷135 g/mp.
Coperta: carton 300 g/mp plastifiat mat lăcuit UV .

Plăci:
CMYK
Densitate maximă cerneluire: 310%
Toleranță: ±3%

Dimensiuni :

Pagina 1/1A4 - portrait (portret)
Format finit: 210 x 297 mm
Bleed: 5 mm

Pagina 1/2 - landscape (vedere)
Format finit: 183 x 133 mm

Pagina 1/2 - portrait (portret)
Format finit: 90 x 270 mm

Spread (2 pagini)

Format finit: 420 x 297 mm
Bleed: 5 mm

Specificații livrare materiale
Formate:
PDF (recomandat), TIFF, EPS, CDR, AI (cu fonturile curbe)
Specificații PDF, EPS, CDR sau AI
Fonturi:
- TrueType Fonts - TTF (atașat).
- OpenType, Type1 embedded (sau atașat).
- Curbe.
Culori: CMYK
Profil culoare: Euroscale Coated v2
Imagini:
- rezoluție min. 300 dpi
- dimensiune minimă 1.600 x 1.200 px
- pentru coperta rezoluție minimă 3.400 x 4.800 px
(lățime x înălțime, mod portret)

Distribuția
Națională și internațională - pe bază de abonament și printr-un program de marketing direct.

Audiența
Mediatizarea revistei Agenda Construcțiilor în rândul cititorilor profesioniști - factori de decizie la nivelul companiilor - este
asigurată prin distribuția către antreprenori și firme de construcții, birouri de arhitectură și proiectare, grupuri de investiții,
ordonatori de credite - instituții publice (ministere, primării, consilii locale/județene) și private (companii de dezvoltare
imobiliară, bănci, societăți de asigurări, firme din sectorul hotelier, turism, transporturi, industrie, agricultură, servicii etc.).
Publicația se difuzează gratuit și în cadrul manifestărilor expoziționale și conferințelor specializate.
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OFERTA DE PREȚ

1/1 A4
(210 x 297mm)

(90 x 270 mm)

Reclamă și publicitate în secțiunea editorială a revistei Agenda Construcțiilor
și în publicația TOP-Agenda Construcțiilor

1/2
1/2
(183 x 133 mm)

(183 x 87 mm)
685 euro

Formate speciale:
Modul “Index furnizori” (60 x 53 mm)
Siglă coperta format 1 (30 x 20 mm)
Siglă coperta format 2 (63 x 20 mm)
Siglă coperta format 3 (30 x 43 mm)

(60 x 53 mm)

1/3

977 euro

977 euro

(90 x 133 mm)

1957 euro

1/4

539 euro

198 euro

– 198 euro/ediție (8 apariții la 980 euro/an)
– 597 euro
– 1.194 euro
– 1.194 euro
Prețuri fără TVA
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TARIFE
Abonament la revista Agenda Construcțiilor (format tipărit):
 48 euro (72 euro) pentru 12 ediții (în România);
 86 euro (144 euro) pentru 24 ediții (în România);
 148 euro (288 euro) pentru 48 ediții (în România);
 96 euro (144 euro) pentru 12 ediții (în Europa);
 144 euro (216 euro) pentru 12 ediții (în alte țări).

Prețurile nu includ TVA

Publicitate pe site-ul www.agendaconstructiilor.ro

Month

Users

Pageviews

January

16509

36216

February

19777

39390

March

21647

41792

April

18670

39256

May

18661

41140

June

16757

35329

Julie

15489

33660

August

15898

32848

September

17552

35579

October

16909

34265

November

16502

33312

December

15160

28842

214969

441794

Înscriere standard

Publicare la INDEX COMPANII (pagină personalizată pe site-ul www.agendaconstructiilor.ro)
 144 euro (192 euro) pentru 6 luni
 240 euro (384 euro) pentru 12 luni
 384 euro (768 euro) pentru 24 luni
Prețurile nu includ TVA
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OFERTA DE PREȚ

Publicitate pe site-ul www.agendaconstructiilor.ro
Bannere pe site sau în newsletter

468 x 60 px / 720 x 90 px

370 x 90 px

196 x 90 px

Dimensiune
150 x 90 px
196 x 90 px
370 x 90 px
468 x 60 px
720 x 90 px

150 x 90 px

- 398 euro/lună
- 499 euro/lună
- 892 euro/lună
- 784 euro/lună
- 1499 euro/lună
Prețuri fără TVA

Formate acceptate: imagine statică (.jpg, .gif, .png) sau animație (.swf, .gif)
În tarifele afișate sunt incluse și aparițiile în newsletterul agendaconstructiilor.ro, transmis către aproximativ 9.900 de
adrese de e-mail ale companiilor din domeniul construcțiilor înscrise în baza de date.
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REFERINȚE

Aco, Adeplast, Alfa Cluj, All Electrics '95, Amiantit Pipe Systems, Amvic, Arabesque, Arcon,
Assa Abloy România, Atlas Corporation, Austrotherm, AVK Internațional A/S, Baumit,
Baupartner Construct, Benzot-Har, Celsius 2000, Chryso Romania, Coilprofil,
Conduraru Grup Construct, Damila, Daw Bența România, Doka România Tehnica Cofrajelor,
Duraziv, Eaton (Moeller) Electric, ELBA SA, Energoutilaj, Fabryo Corporation, Gecsat,
Heidelbergcement România, Henkel România, Hilti România, Holcim România, Iamsat,
Interserv Construct, IR Colours Prod, Kew, Kingspan, Knauf Insulation, Köber, Kone Ascensorul,
Kronospan România, Lafarge România, Lindab, Macon, Mapei România, Marcom RMC,
Mitliv Exim, Modimorom Cons, Naue România, Prodinf Software, Proinvest Group,
Rehau Polymer, Remco România, Robert Bosch, Rockwool România, Romatermit Construct,
Romstal Imex, Roras Prest, Ruukki România, Saint-Gobain Isover România,
Saint-Gobain România, SARCOM, Schachermayer România, Schindler, Sekisui SPR Romania,
Selena România, Siceram, Sika România, Somaco, Straaltechniek Minex International,
SUPRATEN SA, Teraplast SA, Terra România - Utilaje de Construcții,
TERRAN Sisteme de Invelitori, Terwa Construction Systems, tesa tape, Thyssenkrupp Elevator,
Tobler GmbH SRL, Trust Eurotherm, Ursa România, Valrom Industrie, Vodafone,
Welde România, Wienerberger, Xella etc.
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