
MEDIA 
KIT 

www.industriacarnii.ro ADDOR MEDIA PRESS



PREZENTARE ANUAR 
INDUSTRIA CARNII.RO

DISTRIBUŢIE 

 Anuarul INDUSTRIA CARNII.RO reprezintă o radiografie a sectorului  
agro-alimentar din România, având vizibilitate nu doar în Romania, ci şi pe 
piaţa internaţională. Circa 20% din tiraj se distribuie în străinătate către  
companii, ambasade, instituţii şi asociaţii de profil.

 Anuarul INDUSTRIA CARNII.RO este o publicaţie cu caracter informativ, 
esenţială pentru orice persoană din mediul de business, specialişti în domeniul 
agro-alimentar şi mass-media.

 Anuarul INDUSTRIA CARNII.RO prezintă informaţii de piaţă concludente, 
evoluţia şi tendinţele de dezvoltare ale industriei cărnii, date statistice referi-
toare la efectivul de animale, producţia de carne şi preparate din carne (porc, 
vită, oaie, pasăre şi peşte).

 Anuarul INDUSTRIA CARNII.RO cuprinde lista companiilor cu activităţi 
în industria cărnii şi domeniile conexe, datele de contact ale acestora, pre-
cum şi oferta de produse şi servicii disponibile în acest moment pe piaţa din 
România, detaliile care ajută potenţialii clienţi să facă alegerea potrivită.

 Producători, importatori şi distribuitori de carne şi preparate din carne
 Traderi de carne şi preparate din carne
 Crescători de animale
 Procesatori
 Furnizori de materii prime, aditivi, condimente
 Furnizori de furaje, echipamente şi tehnologii pentru ferme 
 Furnizori de medicamente veterinare
 Furnizori de echipamente şi utilaje pentru industria cărnii, zootehnie
 Furnizori de detergenţi şi utilaje pentru igienă
 Principalele lanţuri de magazine din retailul modern şi tradiţional
 Instituţii publice: MADR, APIA, ANSVSA, ambasade
 Instituţii bancare şi financiare
 Distribuţie în străinătate către companii, ambasade, instituţii şi  
   asociaţii de profil
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CUPRINS PRINT  
RATE CARD 

 Creşterea şi nutriţia animalelor (porcine,  
   bovine, ovine, păsări, caprine, cabaline,  
   furaje, nutreţuri combinate, medica- 
   mente veterinare)
 Abatorizare, tranşare carne roşie (vită,  
   porc, oaie, capră, cal)

 Abatorizare, tranşare carne de pasăre (pui, curcani, struţi, prepeliţe)
 Carne şi preparate din carne, conserve
 Măcelării
 Import şi distribuţie carne şi preparate din carne
 Peşte şi preparate din peşte, piscicultură
 Retail
 Condimente, membrane, aditivi
 Utilaje şi echipamente pentru procesarea şi comercializarea cărnii, 
   software şi accesorii
 Depozitare, transport şi en gros
 Curăţenie şi igienă
 Calitate şi siguranţă alimentară 
 Energie neconvenţională şi surse de energie alternative
 Bănci şi instituţii financiare
                   Activităţi conexe industriei cărnii
                                           Asociaţii de profil, interne şi internaţional, instituţii
                                                 Târguri şi expoziţii

FORMAT 
STANDARD

DIMENSIUNI*  
(mm) (baza x înălţimea) 

RATE CARD**  
(lei)

*) Dimensiunile sunt pentru formatul finit.  
La acestea se adaugă bleed de 5 mm.
**) Tarifele nu includ TVA
Proiectele speciale se negociază individual.

Coperta I, II, III, IV
(210 x 280 mm)

Reclamă ½ pagină
(210 x 140 mm)

Semn de carte
(70 x 280 mm)

Reclamă 2 x 1/1 (Spread) 
(420 x 280 mm)

Bandă pe fiecare pagină  
a Anuarului  
(85 x 10 mm)

prezentare firmă 2 x 1/1 
reclamă 1/1 pagină 
reclamă 2 x 1/1 - spread 
advertorial 1/1 pagină 
reclama ½ pagină 
advertorial ½ pagină 
Coperta 2 
Coperta 3 
Coperta 4 
Cotor Anuar 
Semn de carte 
1/1 insert special faţă/verso
Bandă pe fiecare pagină  
a anuarului 

420 x 280 
210 x 280 
420 x 280 
210 x 280 
210 x 140 
210 x 140 
210 x 280 
210 x 280 
210 x 280 
20 x 280 
70 x 280 
210 x 280
85 x 10 

3.500 
3.000 
6.000 
2.500 
2.500 
2.000 
9.000 
6.000 
12.000 
8.000 
8.000 
8.000 
12.000    
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HARTA 
Industriei 
Cărnii din 
România 

Spaţii de reclamă 
HARTĂ 

Model prezentări Anuar

O bază de date cu toate fermele şi fabricile de procesare carne, un instrument 
universal de comunicare pentru toate sectoarele industriei cărnii, de la  
zootehnie, producţie şi procesare carne, până la distribuţie şi logistică. 

 dimensiuni: 98 x 68 cm      tiraj 5.000 de exemplare 
 distribuţie GRATUITĂ / insert în Anuar 2017 şi Revista IC

Bandă sus:      79 x 6 cm / 12000 lei + TVA 
Casetă:            7.5 x 6 cm / 2200 lei + TVA

Siglă/pe judeţ: 800 lei + TVA 
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