
  



  

Descriere website:

 Misiune: susținerea sistemul 
de învățamânt prin facilitarea 
comunicării profesor-elev- 
părinte;

 Scop:  acces gratuit la 
conținut educațional original 
și util în sistemul de 
învățământ;

 Tactici: implicarea audienței 
în stabilirea și crearea 
conținutului.



  

Date privind audiența:*

 În topul celor mai accesate 
website-uri de profil;

 Peste 46.000 de vizitatori 
unici/lună;

 Peste 1.500 de vizitatori unici/ zi;
 Peste 342.000 de afișări/lună;
 Timp mediu petrecut pe site – 4 

min.
 Top 5 orașe: București, Tîrgu 

Mureș, Galați, Brașov, Iași.

* Conform Google Analytics – lună de referință Martie 2011



  

Date privind conținutul:

 Lecții video de limba română, 
matematică și desen;

 Planșe de colorat gratuite conform 
programei școlare;

 Fișe didacice cu tematică;
 Idei practice;
 Lecții de desen pas cu pas;
 Bază de date cu instituțiile de 

învățământ din România cu posibilitate 
de adăugare prezentări video;

 Articole și noutăți pe domenii de 
interes;

 Concursuri tematice lunare.



  

Oportunități pentru companii:

- Achiziționare spații de reclamă de tip 
display ( CPM - cost per mia de afișări );

- Campaniile display pot fi targetate pe 

secțiuni în funcție de obiectivele 

campaniei.

- Pe lângă campaniile display standard, 

Educatie.inmures.ro oferă posibilitatea 

de promovare și prin alte metode (vezi 

Ofertele speciale);



  

Banner Format              Pre / CPM(EURO)*ț

Leaderboard 728X90                 2,5
Skyscraper 160x600                   2
Rectangle box 300x250             1,5
Box 180x250                               1

*Numărul minim de afișări ce pot fi comandate este de 20.000. 
Publicarea
bannerelor se face numai conform specificațiilor tehnice și 
regulile Educatie.inmures.ro

COSTURI SUPLIMENTARE
Poziționare preferențială:+20%
Bannere campanie politică: +50%

DISCOUNTURI
Plata în avans:  - 20%
Plata 50%înainte,50%după: -15%

Oportunități pentru companii/websiteuri:



  

Oportunități pentru companii/websiteuri: 
Oferte speciale

• Insert Newsletter

-  Insert  banner în newsletterele 
s pt mânale;ă ă

-  Num r de abona i la newsletter ă ț
9.900;

-  Dimensiune banner 468x60px;

Pre : 45 euro/ trimitereț



  

Oportunit i pentru companii/ websiteuri: ăț
Oferte speciale

2. Concursuri sponsorizate:

Beneficii:

-  Permite atragerea de mai mult traf ic c tre propriul ă
site;

-  Adresarea direct  c tre publicul int  al companiei;ă ă ăț

-  Utilizarea credibilit ii site- ului pentru a cre te brand ăț ș
awarness- ul propriu;

-  Predispozi ia publicului int  spre mesajul companiei.ăț ț

Pachetul pentru concursuri sponsorizate cuprinde:

 Banner 728x90px pe paginile concursului;

 Prezentare produs/ companie i logo- uri pe ș
sec iunea concursului;ț

 Insert banner 468x60px în newsletter (3 t rimiteri);

Costuri concurs sponsorizat: costul premiilor +  200 
euro desf urare concurs.ăș



  

Oportunit i pentru companii/ websiteuri: ăț
Oferte speciale

3. Sponsorizare sec iune:ț

Pachetul pentru sec iuni sponsorizate ț
cuprinde:

 Logo pe toate paginile sec iunii cu ț
men iunea ț Sec ine sus inut  de ...ăț ț

pozi ionat în partea dreapt  sub meniu.ăț

 Logo pe homepage cu men iunea ț
Sec iunea .... este sus inut  de...ăț ț

pozi ionat în partea dreapt  sub meniu.ăț

 Includere logo în newsletterele cu 
art icole din respect iva sec iune (4 ț
t rimiteri).

 Banner 180x150px pe paginile sec iunii.ț

Cost pachet sponsorizare sec iune – 200 ț
euro/ lun .ă
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