
De 23 ani  

Jurnalul National  

Aproape de client 

Parte a platformei Intact Media Group 



5 lucruri pe care trebuie sa le stii despre Jurnalul National 

1. Pozitionat in segmentul quality press, Jurnalul National este perceput ca un furnizor de 
informatie credibila, relevanta si exclusiva.  

2. Are un public educat, cu statut social ridicat si venituri peste medie*, promoveaza calitatea, 
succesul, inovatia, scrie clar, precis, fara ocolisuri. 

3. Ofera informatii complete despre ce se intampla in jurul nostru, isi asuma cu mandrie opinii 
bine argumentate. 

4. Isi propune sa imbunatateasca continutul existent cu stiri video zilnice, emisiuni live si 
interviuri saptamanale, evenimente. 

5. Ziarul face parte dintr-o platforma multimedia (TV, online, radio si print) cu un public de peste 
10 milioane de romani.** 

*SURSA: SNA FOCUS CAPI MAI14-NOV15, 14-74 ani, All urban weighted sample 

**SURSA: Kantar Media Copyright: ARMADATA SRL Perioada: January - March 2016 Target: urban a  



Valorile Jurnalului National 

De 23 de ani, Jurnalul National produce continut de calitate pentru un public selectiv si educat  

Verticalitate - isi 
pastreaza echidistanta; 

Credibilitate - Cititorii primesc 
doar informaţii verificate; 

Profesionalism - Articolele sunt 
bine documentate de ziaristi cu 

experienta. 

Relevanta - sunt tratate 
doar subiectele care au 

impact asupra societatii; 



PRINT: 105.000 
cititori/editie 

DESKTOP:  
1,5 mil afisari 

0,7 mil clienti unici 



Campanii de continut 2016 
Cum ne pastram cititorii aproape la JN 

• Cele mai frumoase asezari ale Romaniei. Avem locuri 
remarcabile, darputin cunoscute. Vrem sa le facem 
cunoscute impreuna cu povestile lor. 

• Romania in care se poate. Reluam campania lucrurilor 
minunate care ne arata ca Romania poate fi tara in care se 
poate. 

• Cele mai valoroase branduri romanesti. Cum au 
evoluat  brandurile de traditie (Dacia etc) cum erau acum 
26 de ani si ce sunt acum. Povestile lor de succes 

• Locuri unice in lume. Romania are multe locuri 
recunoscute oficial ca fiind unice in lume. Din lipsa de 
interes, promovare etc acestea raman doar inscrise in 
unele documente. Reportaje din acele locuri 

• Din generatie in generatie: interviuri la dublu parinte-
copil care au ales aceeasi profesie. 



Radu Tudor Adrian Maniutiu Oana Stancu 

Editorialistii 
Echipa de furnizare de continut este formata din redactia proprie, dar si din jurnalisti Antena 3. 
Materialele sunt documentate şi redactate exclusiv pentru Jurnalul National 

Dan Constantin 

Maria Coman Alexandra 

Stoicescu 

Adrian Ursu Florin 

Condurateanu 

Elena Cristian 

Redactor sef 

Jurnalul National 



Jurnalul.ro 

prezinta 

articolele 

din ziar, dar 

are si 

continut 

propriu, 

furnizand in 

timp real 

stiri, 

analize si 

materiale 

exclusive

Intre 100-120 
stiri/articole in 
fiecare zi

In fiecare zi un 
interviu cu 
personalitati.

ONLINE 



Singurul 
site din tara care le 

ofera cititorilor sai 

posibilitatea de a 

urmari prin 

intermediul 

camerelor de luat 

vederi imagini în 

direct din diferite 

zone ale tarii:  

- de pe partii,  
- din statiunile de 

la mare  
- de pe 

principalele 

sosele din 

Romania 

Peste 50 camere 

pozitionate la: 
- Munte 
- Mare 
- Bucuresti 
- Tara 



44%  din cititori 

acceseaza informatia 
de pe mobil - odata cu 
adoptarea rapida a 
tabletelor, 
smartphone-uri, cu 
viteze de conectare 
mai rapide, mobilul a 
devenit un canal 
important prin care 
utilizatorii Jurnalul 
National acceseaza 
conținutul. 

m.jurnalul.ro - versiune noua 
html5, design responsive 

mobile 

 

 

Pagina de facebook a ziarului 
Jurnalul National se afla pe 
locul 2 (dupa like-uri) in piata 
ziarelor quality.  

Reach 150.000 
persoane/saptamana 

135.000 like-uri 

50 postari articole/zi



Utilizatorii nostri 
sunt in pas cu 

tehnologia, fiind 
preocupati de 

obtinerea 
informatiilor 

relevante in timp 
util receptivi la 
schimbarile de 

consum media. 

Jurnalul National se afla pe PRIMUL LOC in ceea ce 
priveste consumatorii de continut de pe smartphone/ 
tableta. 

www.adevarul.ro;	
58%

www.evz.ro;	73%

www.jurnalul.ro;	
56%

www.romanialibera.
ro;	75%

42%

27%

44%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

trafic	desktop	/	laptop	(%) trafic	mobile	(tableta	/	smartphone)	(%)



Comparativ cu anul 2015, in 2016 interesul pentru 
continut de calitate jurnalul.ro a crescut (+28%) 
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7.588.177 

afişări/ lună 

 
 

 

 

 

84% fac parte 

din categoria 

ABC esomar 

51%  
sunt bărbaţi 

135.000  

likes 

1.832.252   
unici/luna  

 

 

86% 
au studii superioare, 
colegiu, liceu sau şcoală 
profesională 

72% au au 

varsta intre 19-54 

ani 

49% sunt 

femei 

Jurnalul.ro in cifre 



Jurnalul National 
– se afla pe 

LOCUL 4 in 

topul celor mai 
faimoase ziare 
din Romania. 

print 

STIATI  CA: Cititorii ziarelor sunt cu 30% mai dispuşi să discute cu prietenii şi familia despre produsele cărora li s-a făcut 
reclamă. Sursa: Word of mouth: Print media's talkability / Admap / July/August 2014 

Lumea 
mass-
media se 
schimba 
rapid, dar 
brandul 
Jurnalul 
National 
ramane o 
forta care 
vine in 
intampina
rea 
cererilor 
clientiilor. 



Rubrici permanente 

Social: Cifra zilei :o informatie utila pentru viata 

de zi cu zi: de la cursul la care se calculeaza acciza 

la norma zilnica de hrana pentru un copil in 

gradinite la pensia minima pentru pensionare 

anticipata etc  

Utile: meteo/horoscop/Omul zilei/sarbatoritul 

zilei/recomandarea zilei :sanatate-un sfat 

referitor la alimentatie   

Externe: decizia zilei :o decizie luata pe plan 

mondial care ne-ar putea influenta viata de zi cu 

zi 

Utima ora: Previziunile zilei –cateva dintre 

evenimentele zilei urmatoare si ce decizii s-ar 

putea lua 

-Editorialul zilei : exista editoriale in 

paginile de Social, Economic, Politic 

-Politic:Gafa zilei -rubrica pentru 

oamenii politici : vestimentar, 

declaratie, imagine, asociere) 

-Economic: Mutarea zilei –o rubrica 

pentru mediul de business : o noua 

numire CEO, o noua achizitie, o noua 

intrare pe piata etc 

-Interviuri: Cu personalitati ale vietii 

politice, culturale, economice ale 

Romaniei 

-Turism: Unic in Romania, locuri 

minunate, dar putin mediatizate 



Audienta dubla GARANTATA in zilele in care Jurnalul 
National ofera cititorilor produse ADITIONALE de calitate   

Jurnalul National 

va continua seria 

inserturilor de 

succes, asigurand o 

dublare a tirajului 

vandut. *Stiati ca: Reclama din ziare 

determină cumpărături 

rapide? 

*Sursa: Word of mouth: Print media's talkability / Admap / July/August 2014 

Ziarele sunt în continuare cel mai 

eficient mediu pentru a schimba 

valorile de afaceri (vanzari). 



Cu suplimentele Jurnalul National ajungi direct/rapid la 
publicul tinta 

Detalii supliment: 

Format: 265x320 mm (formatul 

Jurnalului National) 

Numar pagini: fascicul (8 sau 

12 pagini color) pozitionat in 

mijlocul ziarului  

Arie distributie: nationala 

Pret supliment: distribuit 

gratuit pe tot tirajul Jurnalului 

National (10.000 exemplare) 

*Stiati ca: Publicitatea din ziare  generează o mai mare atracţie pentru brand decât cea de la televiziune. 

*Sursa: Emotional - Engaging Media / Admap / March 2014 & Neuroscience and the power of newspaper advertising Admap /Rational - Press 
advertising: equal to TV in building brands / Admap. 

PROPUNERI	SUPLIMENTE	JN	aprilie-dec	2016
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Sanatate

Transport	si	Logistica

Scoala	(rechizite,	uniforme,	haine)

Agricultura

Banci	si	asigurari

Black	Friday

Energie

Jurnalul	de	ski

Craciun	(vinuri,	cozonac,	condimente,	cadouri)



Jurnalul National – PRINT -  in cifre 

105.000 cititori 

medie/editie 
 

77% fac parte 

din categoria ABC 

esomar 

60%  
sunt bărbaţi 

61%  
au vârsta între  

25-54 de ani 

10.000  
exemplare tiparite 

medie/editie 

 

 

 
89% 

au studii superioare, 
colegiu, liceu sau 
şcoală profesională 

44% au venituri 

de min 1.200 de lei 

(media pietei 31%) 

40%  
sunt femei 



Jurnalul isi propune sa realizeze periodic DEZBATERI/ MESE ROTUNDE pe subiecte de actualitate si CONFERINTE pe 
teme de intres general (agricultura, finante, sanatate). 
 
Scop:   Acoperirea carentei de informatii tehnice. 
Relevanta:   Sunt abordate subiecte zilei 
Networking:  Aducem la aceeasi masă persoanele cu putere de decizie, oficiali,   
  reprezentanti ai firmelor/ asociatiilor implicate, consultanti. 
Activism:   Nu este un concurs de discursuri, ci o dezbatere activa, centrata pe intrebarile  
  şi interventiile relevante 

evenimente 



Echipa de vanzari 2016 

Advertising print 
 
Roxana Iacob 
Sales Manager 
Telefon: (0734) 971 590 
roxana.iacob@intactpublishing.ro 
 

Advertising online 
 
Petronela Sterea 
Head aof Digital Startegy, Planning and sales 
Telefon: (0724) 947 742 
petronela.sterea@antenagroup.ro 
 
 

Oscar Saksa 
Online Sales Manager 
Telefon: (0726) 768 731 
Oscar.saksa@antenagroup.ro 
 
 

Claudiu Dumitru 
Sales Manager 
Telefon: (0752) 267 128 
claudiu.dumitru@digitalag.ro 
 
 

mailto:roxana.iacob@intactpublishing.ro
mailto:petronela.sterea@antenagroup.ro
mailto:Oscar.saksa@antenagroup.ro
mailto:claudiu.dumitru@digitalag.ro


Despre Intact Media Group 

25 de ani de experienta 

10 milioane de romani reach in fiecare zi 

 

O platforma media integrata 

15.000.000 de vizitatori unici pe luna 

Peste 130 de premii locale si internationale in perioada 2009 – 2015 

 

Un record mondial Guinness Book 

10 milioane de euro donati pentru proiecte caritabile 

1.500 de profesionisti media 

In
tact M

e
d

ia G
ro

u
p

  
1

0
 m

ilio
an

e
 d

e
 o

am
e

n
i  

si TU
 


