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Anuarul INDUSTRIACARNII.RO cuprinde lista

o radiografie a industriei cărnii din România,

este o publicație cu caracter informativ,

informații de piață concludente, evoluția

companiilor cu activități în industria cărnii

având vizibilitate nu doar în țară,

esențială pentru orice persoană din

și tendințele de dezvoltare ale industriei

și domeniile conexe, datele de contact

ci și pe piața internațională.

mediul de business, specialiști

cărnii, date statistice referitoare la efectivul

ale acestora, precum și oferta de produse

Circa 20% din tiraj se distribuie

în domeniul alimentar și mass-media.

de animale, producția de carne și preparate

și servicii disponibile în acest moment pe piața

din carne (porc, vită, oaie, pasăre și pește).

din România, detaliile care ajută potențialii

în străinătate către companii, ambasade,
instituții și asociații de profil.

clienți să facă alegerea potrivită.

DISTRIBUȚIE

◯ Producători, importatori și distribuitori
de carne și preparate din carne
◯ Traderi de carne și preparate din carne
◯ Crescători de animale
◯ Procesatori
◯ Furnizori de materii prime, aditivi, condimente
◯ Furnizori de furaje, echipamente
și tehnologii pentru ferme
◯ Furnizori de medicamente veterinare
◯ Furnizori de echipamente și utilaje
pentru industria cărnii, zootehnie
◯ Furnizori de detergenți și utilaje pentru igienă
◯ Principalele lanțuri de magazine din retailul
modern și tradițional
◯ Instituții publice: MADR, APIA, ANSVSA, ambasade
◯ Instituții bancare și financiare
◯ Distribuție în străinătate către companii,
ambasade, instituții și asociații de profil

Europa

Muntenia

Oltenia

Dobrogea

Moldova

București Transilvania

Banat

CUPRINS

◯ Creșterea și nutriția animalelor (porcine, bovine, ovine, păsări, caprine, cabaline, furaje, nutrețuri combinate, medicamente veterinare)
◯ Abatorizare, tranșare carne roșie (vită, porc, oaie, capră, cal)
◯ Abatorizare, tranșare carne de pasăre (pui, curcani, struți, prepelițe)
◯ Carne și preparate din carne, conserve
◯ Măcelării
◯ Import și distribuție carne și preparate din carne
◯ Pește și preparate din pește, piscicultură
◯ Retail
◯ Condimente, membrane, aditivi
◯ Utilaje și echipamente pentru procesarea și comercializarea
cărnii, software și accesorii
◯ Depozitare, transport și en gros
◯ Curățenie și igienă
◯ Calitate și siguranță alimentară
◯ Energie neconvențională și surse de energie alternativă
◯ Bănci și instituții financiare
◯ Activități conexe industriei cărnii
◯ Asociații de profil, interne și internaționale, instituții
◯ Târguri și expoziții

FORMAT PUBLICITATE

prezentare firmă
1+1 pag mini-interviu
420 x 280 mm

coperta II
210 x 280 mm

cotor Anuar
15 x 280 mm

prezentare firmă
1+1 pag reclamă

coperta III

semn de carte

420 x 280 mm

210 x 280 mm

70 x 280 mm

reclamă 1/1 pagină
210 x 280 mm

coperta IV
210 x 280 mm

insert față/verso 1/1
2 x 210 x 280 mm

reclamă spread (2 x 1/1)
420 x 280 mm

advertorial 1/2 pagină
210 x 140 mm

bandă pe fiecare pagină
85 x 10 mm

Dimensiunile sunt pentru formatul finit.
La acestea se adaugă bleed de 5 mm.
advertorial 1/1 pagină
210 x 280 mm

reclamă 1/2 pagină
210 x 140 mm

FORMAT PUBLICITATE HARTA

O bază de date cu toate fermele și fabricile

MODUL
dimensiuni hartă: 980 x 680 mm
bandă reclamă

560 x 60

tiraj: 10.000 exemplare

casetă reclamă

75 x 60

distribuție GRATUITĂ

siglă suprapusă
pe județ

-

de procesare carne, un instrument universal
de comunicare pentru toate sectoarele industriei
cărnii, de la zootehnie, producție și procesare carne
până la distribuție și logistică.
Harta este inserată în Anuarul INDUSTRIACARNII.RO

DIMENSIUNI (mm)
(baza x înălțimea)

CONTACT

ADDOR MEDIA PRESS
Şoseaua Berceni nr. 96, Corp B, Etaj 2, Ap. 7, Sector 4, Bucureşti
Telefon: 021 450 50 64 ; 0728 086 130 ; Fax: 021 450 50 63
office@industriacarnii.ro; www.industriacarnii.ro

Dorinel Niculae - Project Manager
Tel: +40 728 086 130
Email: dorinel@industriacarnii.ro
Ana-Maria Mihai - Sales
Tel.:
+40 734 333 588
Email: anamaria.mihai@industriacarnii.ro
Flavius Marin - Sales
Tel.:
+40 734 333 589
Email: flavius.marin@industriacarnii.ro
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