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2PROGRAM EDITORIAL

Fereastra este o de actualitate, moderne pentru sisteme de 
. se printr-o prezentare a materialelor prin

imagini de calitate . Revista este pe (în ordinea
lor în ): Actualitate, Cover Story, Opinii & Lideri, 
& Furnizori, Corpora & Tehnologii, Sustenabilitate, , 

TOP-Reliable Brands.

Tematica pentru anul 2018

Ianuarie-Februarie
 Sisteme de profile din PVC, înfoliere i vopsire; arm turi metalice. 
 Tâmpl rie din PVC.
Închiderea edi 31 ianuarie

Martie-Aprilie
 Profile din aluminiu i materiale compozite; vopsire în câmp electrostatic. 
 Tâmpl rie din aluminiu, fa ade cortin i plac ri. 


Închiderea edi 7 martie

Mai - TOP-Fereastra
 Analiza pie ei de tâmpl rie i fa ade cortin - perspective de dezvoltare pentru 2018-2023.
 LIDERI - Produc tori de tâmpl rie i fa ade cortin
 LIDERI - Furnizori de sisteme de profile din PVC i aluminiu, feronerie, sticl i accesorii.
 Construc ii sustenabile i eficien energetic - nout i, tendin e, legisla ie i perspective.
 EVENIMENT - Participarea companiilor la Fensterbau-Frontale Nürnberg 2018.
 EVENIMENT - Avanpremier la Conferin a & Gala Premiilor EURO-Fereastra 2018.
Închiderea edi 16 aprilie

Iunie-Iulie
 Feronerie pentru u i, ferestre i fa ade.  Tâmpl rie din lemn stratificat i materiale compozite.
 Premiile Pie ei de Tâmpl rie Termoizolant & Fa ade Cortin 2018.
Închiderea edi 20 iunie

August 
 Vitraje, sticl arhitectural i geam termoizolant.
 Utilaje pentru fabricarea de ansambluri de tâmpl rie i de prelucrare a sticlei.
 Rulouri i tehnic de umbrire; ferestre de mansard
Închiderea edi 18 iulie

Septembrie 
 Paneluri pentru u i, sisteme de feronerie pentru u i.
 U i de interior, u i de intrare, u i metalice / antiefrac ie.
 U i de garaj i por i industriale i automate i automatiz ri.
Închiderea edi 22 august

Octombrie 
 Software, programe de calcul 
 Materiale de etan are, adezivi i spume poliuretanice.  Glafuri, sisteme de fixare i accesorii.
 Construc ii sustenabile i eficien energetic - nout i, tendin e, legisla ie i perspective.
 Oportunit i, legisla ie i perspective pentru companiile certificate.
Închiderea edi 26 septembrie

Noiembrie-Decembrie
 Analiza pie ei de tâmpl rie i fa ade - perspective de dezvoltare pentru perioada 2019 - 2023.
 TOP 500 - geam termoizolant 2018. 
 TOP 100 - 2018. 
 Sisteme de fa ade cortin i plac ri cu materiale compozite. 
 Sisteme de fa  Sisteme de luminatoare i copertine din policarbonat.
Închiderea edi 7 noiembrie
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Tematica pentru anul 2019

Ianuarie-Februarie
 Sisteme de profile din PVC, înfoliere i vopsire; arm turi metalice. 
 Tâmpl rie din PVC.
Închiderea edi 30 ianuarie

Martie-Aprilie
 Profile din aluminiu i materiale compozite; vopsire în câmp electrostatic. 
 Tâmpl rie din aluminiu, fa ade cortin i plac ri. 


Închiderea edi 6 martie

Mai - TOP-Fereastra
 Analiza pie ei de tâmpl rie i fa ade cortin - perspective de dezvoltare pentru 2020-2023.
 LIDERI - Produc tori de tâmpl rie i fa ade cortin
 LIDERI - Furnizori de sisteme de profile din PVC i aluminiu, feronerie, sticl i accesorii.
 Construc ii sustenabile i eficien energetic - nout i, tendin e, legisla ie i perspective.
 EVENIMENT - Participarea companiilor la Fensterbau-Frontale Nürnberg 2020.
 EVENIMENT - Avanpremier la Conferin a & Gala Premiilor EURO-Fereastra 2019.
Închiderea edi 10 aprilie

Iunie-Iulie
 Feronerie pentru u i, ferestre i fa ade.  Tâmpl rie din lemn stratificat i materiale compozite.
 Premiile Pie ei de Tâmpl rie Termoizolant & Fa ade Cortin 2019.
Închiderea edi 19 iunie

August 
 Vitraje, sticl arhitectural i geam termoizolant.
 Utilaje pentru fabricarea de ansambluri de tâmpl rie i de prelucrare a sticlei.
 Rulouri i tehnic de umbrire; ferestre de mansard
Închiderea edi 17 iulie

Septembrie 
 Paneluri pentru u i, sisteme de feronerie pentru u i.
 U i de interior, u i de intrare, u i metalice / antiefrac ie.
 U i de garaj i por i industriale i automate i automatiz ri.
Închiderea edi 21 august

Octombrie 
 Software, programe de calcul 
 Materiale de etan are, adezivi i spume poliuretanice.  Glafuri, sisteme de fixare i accesorii.
 Construc ii sustenabile i eficien energetic - nout i, tendin e, legisla ie i perspective.
 Oportunit i, legisla ie i perspective pentru companiile certificate.
Închiderea edi 25 septembrie

Noiembrie-Decembrie
 Analiza pie ei de tâmpl rie i fa ade - perspective de dezvoltare pentru perioada 2020 - 2023.
 TOP 500 - geam termoizolant 2019. 
 TOP 100 - 2019. 
 Sisteme de fa ade cortin i plac ri cu materiale compozite. 
 Sisteme de fa  Sisteme de luminatoare i copertine din policarbonat.
Închiderea edi 6 noiembrie
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Tiraj: 9.500 exemplare.

: 8 /an, respectiv: 
ianuarie-februarie, martie-aprilie, iunie-iulie, august, 
septembrie, octombrie noiembrie-decembrie. 

-Fereastra
pagini: minimum 48+1 pag.

Interior: hârtie 90÷135 g/mp.
Coperta: carton 300 g/mp plastifiat mat UV .

Dimensiuni :
Pagina 1/1A4 - portrait 
Format finit:  210 x 297 mm 
Bleed: 5 mm 
Pagina 1/2 - landscape 
Format finit:  183 x 133 mm 
Pagina 1/2 - portrait 
Format finit:  90 x 270 mm 
Spread 
Format finit:  420 x 297 mm  
Bleed: 5 mm

Tipar: offset plan 

CMYK 
310% 

±3% 

Formate: 
PDF (recomandat), TIFF, EPS, CDR

Fonturi: 
-TrueType Fonts (TTF)
- OpenType, Type1 embedded sau ata at
Culori: CMYK
Profil culoare:  Euroscale Coated v2 

Imagini: 
- 300 dpi 
- 1600 x 1200 px

Mediatizarea revistei Fereastra î - factori de decizie la nivelul 
companiilor - âmpl rie fa ade cortin , 
furnizori de sisteme, antreprenori 

-

ionale /

Date generale Date tehnice 

- pe de abonament printr-un program de marketing direct.
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publicitate în editorial a revistei FEREASTRA 
a TOP-FEREASTRA
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OFERTA DE PRE

Formate speciale:

Modul Index furnizori (60 x 53 mm) 98 euro/ (8 la 784 euro/an)
format 1 (30 x 20 mm) 597 euro
format 2 (64 x 20 mm) 1194 euro

TOP-Reliable Brands (56 x 50 mm) 246 euro (8 1968 euro/an)
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Sursa: www.trafic.ro

Înscriere standard - INDEX FURNIZORI

Publicitate pe site-ul www.fereastra.ro

Pre nu includ TVA

TARIFE

Abonament la revista Fereastra :
 48 euro (72 euro) pentru 12 (în România);
 86 euro (144 euro) pentru 24 (în România);
 96 euro (144 euro) pentru 12 (în Europa);
 144 euro (216 euro) pentru 12 (în alte 

Publicare la INDEX COMPANII -ul www.fereastra.ro)

 144 euro (192 euro) pentru 6 luni
 240 euro (384 euro) pentru 12 luni
 384 euro (768 euro) pentru 24 luni

Pre nu includ TVA
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Publicitate pe site-ul www.fereastra.ro

Bannere pe site sau newsletter

Tarifele includ în newsletterul fereastra.ro transmis
aproximativ 12.600 de adrese de e-mail ale companiilor din domeniul

spre alte 47.000 de adrese din domenii conexe: înscrise în
baza de date. 

Formate acceptate: .jpg, .gif, .png) sau .swf, .gif)

Dimensiune

150 x 90 px 298 euro/lun
196 x 90 px 374 euro
370 x 90 px 668 euro
468 x 60 px 587
720 x 90 px 1129

150 x 90 px

370 x 90 px

468 x 60 px / 720 x 90 px

196 x 90 px

TARIFE
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According Group, AGC Flat Glass România, Alukönigstahl, Alumni, Balkan, Bitt-Bau,

2000, Dafermann, Deceuninck, Drupanel, Dualsoft, Elvial,

Ercorom Trend, Etem Building System România, Gealan, Geze România, Gip Ro Ambient, 

Henkel România, Hoco Baulemente, Hoppe, Imroglass, Imsa, Izotec Group, Klaes 

România, Lucanik, Mediapress, Optimedia, Orbansoft, PM Technic Elements, Profilco, 

Profine România, RBB Aluminium, Rehau Polymer, Reynaers, Roto România, Rotox Rom, 

Saint-Gobain Glass, Schachermayer România, Schüring Rom, Sea România, Selena 

România, Sika România, Simonswerk, Soudal România, SRAC, Steelmet România, Sturtz, 

Teraplast, Trakya Cam, TS Locks, Urban C & O, VBH Romcom, Valras Prod, Veka România, 

Winkhaus România etc.

REFERIN


