
24 000
de cititori pe lună

60 000
de afișări pe lună

34,17%
bărbati

65,83%
femei

Yotube 
urmăritori891 

facebook + grupuri = 
10 000 
urmăritori

   4874 știri

   1461 videouri 

110000 vizualizari - spot 

49 000 vizulizări - videou

     50 LIVE-uri si emisiuni

3 reporteri

1 cameraman/editor video

1 redactor literar

1 agent publicitate

1 designer maketator

58 312 
interactiuni pe lună 
pe pagina de Facebook
observatorul.md

31,45% 
Diaspora în 
peste 70 de tări

68,55%
Urmăritori din 

Moldova

virsta: 25-34 - 42,94 %
35-44 - 24,08 %
45-54 - 12,10 %
55-64 - 11,35 %
18-24 - 5,80 %
65+ - 3,73 %

DATE DEMOGRAFICE DESPRE VIZITATORI

CELE MAI CĂUTATE SUBIECTE

FILOZOFIA BRAND-ului

Preţurile pentru plasarea publicității 
în ziaru Observatorul de Nord pentru anul 2019

Rate card 
banners

Articol pe site

Video

COMUNITATEA  acebook

Calatorii/Turism Divertisment Subiectele sociale

LANSARE: 3 noiembrie 1998
CATEGORIE: Ziar de informație și opinie
FRECVENȚA: săptămânal

TIRAJ: 5500

PUBLICITATE: 4 pagini de publicitate
FORMAT: A3 16 pagini

POLICROM
INDICE DE ABONARE: 21406

• „OdN” este un ziar, care nu slujeşte 
puterea şi nici un partid politic;

• „OdN” este un ziar interesant, sociabil, 
prietenos, comunicativ, inteligent, 
dinamic, permanent în pas cu 
lumea;

• „OdN” nu urmăreşte alt scop decât acel 
de a aduce în casele cititorilor 
informaţia aşa cum este ea

Reklama la cm² – 
I-a pagina de la 

17 lei /cm² la 9 lei cm² 
– rama 4x4 / 1 luna = 

832 lei

Reklama la cm²  
- paginile II-XV de la 

7 lei /cm² la 
3,50 lei/ cm² 
– rama 4x4 / 

1 luna = 384 lei

Reklama la cm²  
XVI-a pagina de la 

10 lei /cm² la 
4 lei cm² – rama 4x4 / 

1 luna = 576 lei

Articol în ziar cu 
caracter publicitar 

– 1000 cm² (1 pagină) 
– 4,0 lei/cm² (4500 lei)

Articol în ziar cu 
caracter social  

– 500 cm²  (1/2pagină) 
– 3 lei/cm²  (1500 lei)

Foto reportaj 
1400 lei 

+25 foto calitative

5462 
+2241
(grup Observat. Soroca)  
persoane urmaresc Fb

3642
Moldova

1693
Soroca

Cititorii și fanii noștri:
• Adulţii, tinerii şi copiii;
• Persoanele dornice să deţină 

informaţia din oraş, raion, ţară, lume;
• Persoanele receptive la 

evenimentele din jurul lor;
• Cei dinamici şi perseverenţi

Principală:
Sus 750x90 px (orizontală) 800 lei  
Bloc. Știri 750x90 px (orizontală) 600 lei  
Centru 845x300 px (orizontală) 600 lei  
Partea dreaptă 255x325 px (verticală) 350 lei  

Publicitate în știri:
In centrul textului 750x90 px (orizontală) 1000 lei  
la finlul textului 750x90 px (orizontală)    800 lei  

Pagina 2/cu știri:
845x300 px (orizontală) 600 lei  
750x300 px (orizontală) 600 lei  
255x325 px (verticală) Partea dreaptă 350 lei  1354 - 4667 

interacțiuni organice pe zi
826 -1945 
interactiuni video pe zi






64%
femei

35%
virsta 25-34 

de ani
36%

bărbați

1. Pagina I  1 (una) ediţie — 17 lei/ cm²
 4 (patru) ediţii — 13 lei/cm²
 12 (douăsprezece) ediţii — 12 lei/cm²
 24 (douăzeci şi patru) ediţii — 10 lei/cm²
 48 (patruzeci şi opt) ediţii — 9 lei/cm²

2. Paginile II-XV 1 (una) ediţie — 7 lei/cm²
      4 (patru) ediţii — 6 lei/cm²
      12 (douăsprezece) ediţii — 5 lei/cm²
      24 (douăzeci şi patru) ediţii — 4 lei/cm²
      48 (patruzeci şi opt) ediţii — 3,5 lei/cm²

3. Pagina XVI 1 (una) ediţie — 10 lei/cm²
      4 (patru) ediţii — 9 lei/cm²
      12 (douăsprezece) ediţii — 8 lei/cm²
      24 (douăzeci şi patru) ediţii — 7 lei/cm²
      48 (patruzeci şi opt) ediţii — 4 lei/cm²

max 1000 de caractere +1-3 poze: 
– 500 lei (textul solicitantului)
– 750 lei (text reporter din redacție)

Reportaj video – 1700  lei  
Spot publicitar – 2000 lei 
Caption foto – 1000 lei  
Caption video – 1500 lei  

Știre plus Share 
& promo FB

200 lei
saptamina

O transmisiune 
live

500 lei
Video reportaj  

2000 lei 
Publicare pe Youtube 

Observatorul

Interviu
 500 lei
+200 lei 

sapt. share & promo FB

Interviu & 
emisiune LIVE 
din studiou - 

10-15 min
1500 lei 

(în afatră de electorală)

Un videoclip 
nocomment

800 lei 

Caption Video  
1,5 min

1500 lei
Share & promo FB 

200 lei /sapt

Pagini tematice 
2000 cm2 – 10000 lei
1000 cm2 – 6000 lei
   500 cm2 – 4000 lei 

QR-code - Valentine s Day 
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