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de ce e mai bine să vă promovaţi 
prin intermediul ziarelor 

... decât la posturile de televiziune şi radio

IEFTIN şI sIMPlU. Realizarea unei machete publicitare 
pentru ziar este mult mai simplă şi mai ieftină 
decât a unui spot la TV sau radio, iar dacă nu aveţi 
o machetă, în majoritatea redacţiilor, aceasta va fi 
elaborată pentru dvs. absolut gratis. 
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oPţIUNI MUlTIPlE. Puteţi alege din mai multe dimensiuni 
ale anunţului – de la 1/64 până la o pagină întreagă 
de ziar. Televiziunile şi posturile de radio nu oferă 
atâtea opţiuni. Aici furnizorii de reclamă au de ales 
între spoturi cu durata de 15, 30, 45, 60 secunde. 

În plus, dacă la TV şi radio, produsul ori serviciul pot fi 
promovate, în temei, prin spoturi, atunci ziarele oferă 
furnizorului de publicitate mai multe abordări. În ziare, 
publicitatea poate fi plasată nu doar în formatul de modul 
sau anunţ, dar şi în forma unor articole, concursuri, 
întrebări-răspunsuri, interviuri, reportaje, benzi desenate, 
bancuri, cuvinte încrucişate etc. 

oPERATIvITATE, IMPACT INsTANTANEU. Ziarele, în general, 
sunt mult mai flexibile când e vorba de acţiune. 
Anunţul apare în număr la 1-3 zile după prezentare, 
iar conţinutul acestuia poate fi modificat şi retuşat 
practic pe ultima sută de metri. Publicitatea în 
ziare îşi are efectul din prima zi, iar a doua zi 
după apariţia publicaţiei deja putem număra câţi 
cumpărători au venit la magazin citind anunţul 
respectiv.

Public
itate
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La televiziune şi, într-o măsură mai mică, la radio, pentru 
realizarea unui spot publicitar este nevoie de o perioadă 
mai îndelungată. Probabil, anume din acest motiv, 
deseori vedem şi auzim la TV şi radio publicitatea pentru 
reducerile de vară puse pe post până toamna târziu sau 
pentru concertele ce au avut loc cu casa închisă practic… 
alaltăieri. 

IMAGINEA dE NoUTATE. Ziarul este întruchiparea noului, or, 
acesta relatează despre ultimele evenimente produse 
în viaţa societăţii şi, astfel, elementul de nou este 
transferat automat asupra publicităţii apărute în 
ediţie. Iată de ce promovarea prin intermediul 
ziarelor este indicată pentru noile produse şi 
servicii. 

Televiziunea şi radioul nu au aşa o imagine, aceste posturi 
activează zi de zi şi au devenit prea comune. Publicul mai 
rar aşteaptă o nouă emisiune sau un nou buletin de ştiri 
cu atâta nerăbdare ca o nouă ediţie a ziarului.

NoN-AGAsANTĂ. Spre deosebire de publicitatea la TV 
şi radio, cea din ziare nu-l irită pe potenţialul 
consumator, acesta nu caută telecomanda pentru 
a „schimba” pagina.  Publicitatea din ziare este un 
lucru mai familiar pentru consumator. Aceasta nu 
întrerupe fluxul informaţional, or, oamenii citesc 
reclamele din ziare numai dacă au chef.

Presa scrisă este lider la capitolul neagasarea publicului. 
Dacă majoritatea persoanelor au o atitudine negativă faţă 
de publicitatea la TV şi o atitudine neutră faţă de cea de la 
radio, atunci o parte din public tratează reclamele din ziare 
neutru, iar alta cu interes. Apropo, o atitudine pozitivă şi 
neutră faţă de publicitatea din presă o au persoanele de 
vârsta cea mai „valoroasă”, adică între 30 şi 60 de ani.
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loC PENTRU INsERTURI. Într-un ziar, spre deosebire de 
televiziune şi radio, pot fi incluse în calitate de 
inserturi şi propriile materiale promoţionale: 
fluturaşi cu o ţinută grafică impresionantă şi 
printaţi full color, buclete, calendare, ediţii 
publicitare speciale în formă de ziar, dar şi mostre 
de produse: eşantioane ale produselor de uz casnic şi 
de parfumerie, ceai, cafea, bomboane etc. 

PREzENTAREA dETAlIIloR. Chiar şi într-un mesaj publicitar 
nu prea mare pot fi prezentate suficiente informaţii 
utile: sortimente, caracteristicile produselor, preţuri, 
numere de telefon, adrese, cupoane etc. La spoturile 
TV şi radio nu poţi „reveni”, nu le poţi revedea dacă 
ai nevoie. În schimb, ziarul îi oferă consumatorului 
ocazia să recitească de mai multe ori oferta 
publicitară, să revină la aceasta peste un timp. 



5

GhIdUl PoTENţIAlUlUI FURNIzoR dE PUBlICITATE

La fel, anunţul din ziar poate fi decupat, adresa şi 
telefoanele pot fi notate undeva când îi este comod 
consumatorului. Iată de ce publicitatea din ziare nu 
necesită să fie repetată de atâtea ori şi, respectiv, 
costurile pentru aceasta sunt mai mici.

O persoană care priveşte televizorul şi ascultă radioul cu 
un carnet şi un pix în mână pentru  a nota telefoanele, 
adresele şi sortimentele firmelor care-şi fac publicitate 
nu va părea echilibrată din punct de vedere psihic şi 
emoţional. La fel, e prea puţin probabil că telespectatorul 
sau radioascultătorul va reuşi să memoreze toate aceste 
informaţii. În majoritatea cazurilor, indicarea adreselor şi 
numerelor de telefon în spoturile radio şi TV înseamnă, de 
fapt, bani aruncaţi în vânt. 

INsERAREA UNUI CUPoN dE REdUCERE. În ziar, spre 
deosebire de TV sau radio, alături de modulul 
sau articolul publicitar, poate fi plasat un cupon 
de reducere pentru produsul sau serviciul firmei 
respective. Ulterior, cititorul poate decupa acest 
cupon din 
ziar pentru 
a beneficia 
de reducerea 
oferită.  

Grăbeşte-te
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PUBlICAREA ElEMENTEloR dE INFoGRAFICĂ. În 
publicitatea de ziar pot fi inserate, fără a afecta 
conţinutul de bază, o hartă sau o schemă care 
ar explica cum putem ajunge la firmă, adresele 
celorlalte magazine aparţinând furnizorului de 
publicitate, alte informaţii prezentate în formă de 
scheme, tabele, grafice şi diagrame. 

Amplasarea unor astfel de 
scheme şi tabele statice 
la radio este de-a dreptul 
imposibilă, iar în cadrul 
spoturilor TV acestea nu 
doar că vor arăta bizar, ci 
nu vor fi de nici un folos, or 
nimeni nu se va 
obosi să le 
memoreze 
sau să le 
copieze.

AjUsTAREA CoNţINUTUlUI. În  ziare, în comparaţie cu 
radioul, dar mai ales cu televiziunea,  este mult mai 
simplu de a varia conţinutul publicităţii modificând 
textul, imaginea, amplasarea pe pagină, timpul 
apariţiei etc. De menţionat, că modificările esenţiale 
într-un spot video sunt deseori practic imposibile 
sau sunt comparabile la capitolul costuri şi durată 
cu realizarea unui nou produs publicitar. 

CoNTACTUl dE dURATĂ. Cititorii anunţurilor şi articolelor 
publicitare au la dispoziţie mai mult timp pentru 
a conştientiza conţinutul decât telespectatorii sau 
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radioascultătorii. Totodată, ziarele au un ciclu 
de viaţă destul de lung (cel al săptămânalelor 
constituie 7-14 zile). Spoturile la TV şi radio, 
de obicei, au o durată de 15-30 secunde, se 
perindă unul după altul fără a lăsa timp pentru a 
conştientiza cele văzute şi auzite. 

CoNCURENţA REdUsĂ. Într-un anumit teritoriu, sunt puţine 
ediţii locale care ar concura între ele (în majoritatea 
regiunilor din Moldova, apar nu mai mult de 1-2 
publicaţii locale). Graţie acestui fapt, furnizorului 
de publicitate îi vine mai uşor să aleagă instituţia 
mediatică prin intermediul căreia va anunţa 
consumatorul local despre oferta sa. Totodată şi 
pentru cititor e mai simplu să opteze în favoarea 
unui sau altui ziar local. 

„Alo! Televiziunea? 
Vă rog să adăugaţi în 

spot: „Acum avem o nouă 
adresă…”.
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În acelaşi timp, potenţialul client are de ales între un 
număr considerabil de posturi TV şi radio, el e preocupat 
mereu să schimbe postul. Astfel, vom ţine cont şi de 
faptul că atunci când e vorba de posturi TV şi radio, 
consumatorul optează preponderent pentru cele cu 
acoperire naţională, iar la capitolul medii printate alege 
ediţiile locale. 

UN PUBlIC CITIToR CoNsTANT. Vizionând programele TV 
sau ascultând radioul, oamenii de obicei schimbă 
postul, mai ales în timpul pauzelor de publicitate. 
În schimb, lumea citeşte, ca regulă, practic aceleaşi 
ziare, mai ales ţinând cont de faptul că majoritatea 
publicaţiilor regionale distribuie peste 90 la sută din 
tiraj în bază de abonamente. 

Aceasta ar însemna că pentru cititorii ziarelor pot fi 
organizate campanii publicitare cu o durată şi o eficienţă 
mai mare, contând pe faptul că aceleaşi persoane vor 
vedea toate mesajele furnizorului de publicitate.
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PosIBIlITATEA dE A CUANTIFICA PUBlICUl CITIToR. 
Spre deosebire de TV şi radio, publicul cititor al 
ziarelor poate fi identificat mult mai simplu. Primo: 
cercetările sociologice ale publicului cititor pentru 
un ziar local sunt mai ieftine. Secundo: în urma 
mai multor studii, sociologii au constatat că fiecare 
exemplar al unui ziar informativ (ziarele-membre 
ale API se referă anume la această categorie) este 
lecturat în medie de 3,5-4,5 persoane, acestea fiind 
membrii familiei, colegii de serviciu, vecinii etc. 
Respectiv, pentru a cuantifica numărul de cititori 
ai unei publicaţii este necesar de a înmulţi tirajul 
cu numărul mediu de cititori. Bunăoară, publicul 
cititor al unei ediţii cu tirajul de 5000 de exemplare 
constituie, potrivit acestei formule, de la 17,5 mii la 
22,5 mii de persoane. 

vAloAREA PUBlICUlUI CITIToR. În  comparaţie cu 
televiziunea şi radioul, ziarele reprezintă o filieră 
mai complexă de percepţie a informaţiei, or, lectura 
acestora necesită efort intelectual şi presupune un 
anumit nivel de educaţie şi o poziţie socială mai 
înaltă. Consumatorul citeşte ziarele cu mai multă 
atenţie şi concentraţie, pe când televizorul şi radioul 
au deseori funcţia de fundal sonor.

Graţie faptului că ziarele publică informaţii actuale, 
acestea sunt citite de conducătorii de întreprinderi şi 
instituţii, oameni de afaceri, funcţionari, politicieni, adică 
de persoane care iau decizii, inclusiv şi despre viitoarele 
achiziţii de produse şi servicii. 

PosIBIlITATEA dE ACoPERIRE loCAlĂ. Publicaţiile locale, 
în comparaţie cu televiziunile naţionale, sunt 
difuzate în anumite zone geografice şi conţin 
informaţii ce se referă într-o măsură mai mare la 
regiunea dată. În acest fel, ediţiile cu acoperire 
locale pot fi şi un mijloc pentru promovarea ţintită 
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a publicităţii. Pe de o parte, există posibilitatea de 
a opta  în favoarea unui ziar cu un target potrivit, 
iar pe de alta, furnizorul de publicitate îşi poate 
plasa reclamele pe o anumită pagină sau la o 
anumită rubrică dedicată persoanelor ce au un 
interes relevant. Cu alte cuvinte, dacă o companie îşi 
deschide un magazin sau un oficiu într-unul dintre 
raioanele din Moldova, atunci acest eveniment este 
mai eficient şi, cel mai important,  mai ieftin, să fie 
anunţat într-o ediţie locală decât să fie mediatizat la 
nivelul întregii ţări. 

AsIMIlARE ExCElENTĂ. Este cunoscut faptul că 90 la sută 
din informaţii omul le recepţionează şi memorează 
graţie văzului, respectiv, el mai poate asimila şi 
memora încă mai puţin de 10 la sută de informaţii 
prin intermediul radioului. Totodată, studiile au 
demonstrat că cel mai bine este percepută nu 
pur şi simplu informaţia vizuală, ci anume cea 
tipărită. Emisia posturilor de radio nu presupune şi 
publicarea informaţiilor, iar lecturarea unor texte 
mari de la ecranul televizoarelor este plictisitoare, 
solicitantă şi ineficientă.  Locul textelor publicitare 
este în  ziare! Anume prin intermediul acestora 
îşi fac promo companiile care au nevoie de un 
volum solid de informaţii, argumente raţionale 
şi emoţionale când furnizorul de publicitate are 
posibilitatea de a-şi prezenta logic oferta, de a 
trece de la un detaliu la altul în încercarea de a-l 
convinge şi determina pe cititor să opteze pentru 
produsul sau serviciul său. 

Practica denotă că cea mai eficientă publicitate în ziare 
sunt articolele, interviurile şi reportajele de promovare. 

FACIlITATEA PERCEPţIEI. Ziarele şi reclamele publicate 
în paginile acestora pot fi lecturate atunci când 
cititorul are timp şi în orice loc. În acest sens, nu 
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există nici un fel de restricţii de genul celor impuse 
la radio sau televiziune când spoturile sunt puse pe 
post la orele strict stabilite, indiferent de faptul dacă 
publicul are chef să le vizioneze sau să le audieze la 
acel moment. În plus, dacă persoana s-a îndepărtat 
de televizor ori aparatul de radio, aceasta devine o 
ţintă ratată pentru furnizorul de publicitate, pe când 
un ziar consumatorul îl poate lua cu sine chiar şi în 
cele mai surprinzătoare locuri.

ÎNCREdEREA CITIToRUlUI. Publicitatea în ziare se 
deosebeşte de cea de la TV şi radio printr-un 
nivel mai înalt al încrederii din partea publicului. 
Explicaţia ţine probabil de impactul pe care-l are 
cuvântul scris, or, vorba ceea, ce-i scris cu peniţa 
nu tai cu bărdiţa. Spre deosebire de vocabulele care 
zboară din televizoare şi aparatele de radio, literele 
tipărite în  ziare se păstrează, iar posibilitatea de 
apela la textul respectiv în orice moment asigură o 
încredere mai mare din partea cititorilor.
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… decât prin intermediul billboard-urilor 
şi panourilor publicitare 

PREzENTAREA dETAlIIloR. Publicitatea outdoor ţinteşte 
în mod prioritar şoferii şi pasagerii vehiculelor în 
trecere, precum şi trecătorii care, pur şi simplu, nu 
reuşesc să citească mai mult de 5-10 cuvinte. Iată 
de ce, spre deosebire de ziare, prezentarea detaliilor 
şi indicarea pe panourile publicitare a adreselor şi 
telefoanelor de cele mai multe ori înseamnă bani 
aruncaţi în vânt. 

Publicitatea stradală este cea mai indicată în cazul 
promovării de imagine, când obiectivul propus este 
memorarea de către consumatorul potenţial a unei mărci 
comerciale, a aspectului unui produs nou sau anunţarea 
anumitor evenimente. 

oPţIUNI MUlTIPlE.  Spre deosebire de ziare, în cazul 
billboard-urilor, există doar câteva dimensiuni 
standard pentru imaginile inserate aici. 

...decât la posturile de televiziune şi radio
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Publicitatea outdoor oferă furnizorului prea puţine 
posibilităţi de valorificare a potenţialului creator. Este o 
misiune practic imposibilă (e dificil şi costisitor) să spargi 
tiparele când vine vorba de publicitatea stradală, adică să 
faci ceva non-standard, utilizând construcţii voluminoase, 
lumini, sunet, valorificând landşaftul din zonă etc.

PĂsTREAzĂ ElEMENTUl dE NoUTATE/sUsCITĂ ATENţIA 
MAI MUlT TIMP. Un billboard pe care o anumită 
reclamă a fost amplasată mai mult de o lună devine 
parte din peisaj, iar trecătorii şi şoferii încetează 
să-l mai observe. Pe când ziarul este diferit de la 
o săptămână la alta, în fiecare ediţie machetele 
publicitare pot fi amplasate printre alte materiale 
jurnalistice, în locuri diferite pe aceeaşi pagină sau 
pe pagini diferite. În  plus, furnizorul de publicitate 
poate avea câteva machete care vor fi amplasate 
alternativ în acelaşi loc. 

IEFTIN şI sIMPlU. Realizarea unei machete publicitare 
pentru  un ziar este mult mai simplă şi mai 
ieftină decât a unei machete de dimensiuni mari 
potrivite pentru un billboard. Elaborarea unei 
machete publicitare în ziar nu necesită implicarea 
suplimentară a anumitor persoane (fotograful, 
designerul, modelul, directorul de creaţie etc.). Chiar 
şi un anunţ cu un text simplu plasat în ziar poate 
avea un impact mai mare decât o imagine sofisticată 
de pe un billboard. 

Publicitatea outdoor necesită şi costuri ce ţin de montarea 
billboard-urilor, pe când  reclamele din ziare nu implică 
cheltuieli suplimentare de mijloace, forţe sau timp. În 
plus, pentru ca o imagine să fie memorată de consumatori 
şi să funcţioneze, aceasta trebuie să fie confecţionată nu 
într-un exemplar sau două: vor fi necesare nu mai puţin de 
5-10 într-o singură  localitate. 
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IMPosIBIlITATEA dE A CUANTIFICA PUBlICUl. În 
comparaţie cu billboard-urile, publicul cititor al 
ziarelor poate fi identificat mult mai simplu. Cine 
observă reclamele stradale? Asupra cui şi în ce mod 
acţionează? Aceste aspecte sunt practic imposibil 
de identificat. La fel, este aproape ireal de stabilit şi 
numărul persoanelor care au vizualizat un anumit 
mesaj amplasat pe panouri. 

Publicitatea din ziare o devansează pe cea stradală 
şi la alte capitole: operativitate, durata contactului, 
invariabilitate şi valoarea publicului. La fel, în ziare 
pot fi amplasate şi elemente de infografică, dar 
există şi alte avantaje. 
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… decât pe fluturaşi 
şi în ediţiile publicitare gratuite 

vAloAREA sUPoRTUlUI PUBlICITAR. Pentru un ziar, 
cititorul scoate banul din buzunar astfel că nu-l 
aruncă înainte să-l citească. Potrivit sondajelor, 
cititorii ediţiilor cu plată lecturează peste 50 la 
sută din conţinutul acestora nu doar din motivul că 
pentru ei este importantă informaţia publicată, dar 
şi din considerentul că ei AU PLĂTIT pentru acel 
ziar. Majoritatea absolută a fluturaşilor publicitari 
şi a ziarelor împărţite în stradă şi strecurate în 
cutiile poştale sunt aruncate la gunoi. Conform 
statisticilor, eficienţa distribuirii fluturaşilor 
constituie de la 0,1 la sută la 10 la sută, însă 
rareori depăşeşte 2 la sută. Probabil, aţi avut mai 
multe ocazii să observaţi cum o sumedenie de 
fluturaşi publicitari pur şi simplu erau aruncate 
în scările blocului sau în stradă, ceea ce are un 
impact negativ asupra imaginii firmelor care se 
promovează prin intermediul acestora.  

lECTURARE GARANTATĂ. Este mult mai mare certitudinea că 
un cititor care a cumpărat ziarul sau care-l abonează 
îl va citi decât că un fluturaş publicitar va ajunge la 
acesta şi va fi ulterior citit neapărat. 

Pentru a fi siguri că fluturaşii au fost distribuiţi, este 
necesar de a organiza un sistem de control asupra 
distribuitorilor, de a angaja nişte controlori, or, există 
mai multe precedente când distribuitorii înşişi aruncau 
la gunoi pachete întregi de fluturaşi publicitari. Însă 
chiar şi atunci când persoanei i-a fost distribuit personal 
fluturaşul, nu există certitudinea că aceasta îi va citi 
conţinutul.
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NoN-AGAsANTĂ. Am şi menţionat că reclamele din 
ziare nu supără cititorul atât de mult ca cele 
difuzate la TV şi radio. Publicitatea din ziare are 
anumite avantaje la acest capitol şi în comparaţie 
cu fluturaşii publicitari, or persoanele care le 
distribuie, de obicei, îi deranjează pe potenţialii 
clienţi prin inoportunitatea lor. Aceeaşi atitudine o 
au consumatorii şi faţă de materialele promoţionale 
care le invadează cutiile poştale.

Publicitatea din ziare o devansează pe cea din 
fluturaşi şi ziarele difuzate gratis şi la alte capitole: 
operativitate, durata contactului,  invariabilitate şi 
valoarea publicului. La fel, în ziare pot fi amplasate 
şi elemente de infografică, dar există şi alte 
avantaje. 
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de ce este mai avantajoasă 
plasarea publicităţii în ziarele API 

… decât în alte ziare editate în Moldova 

CREdIBIlITATE, ÎNCREdERE. Spre deosebire de multe ziare 
editate în Moldova, ziarele-membre ale Asociaţiei 
Presei Independente (API) aparţin, de obicei, 
colectivului redacţional sau câtorva co-fondatori 
care sunt şi colaboratori ai redacţiei şi, astfel, ele 
nu au patroni în persoana organelor de stat, a 
partidelor, mediilor străine sau ale unor oligarhi. 
Jurnaliştii acestor ziare încearcă să abordeze 
teme de actualitate pentru cititori, respectând 
totodată normele deontologice, evitând cenzurarea 
articolelor şi publicarea de materiale la comandă sau 
a publicităţii camuflate, lucruri pe care şi le permit 
multe alte ziare din ţară.  Iată de ce încrederea 
concetăţenilor noştri faţă de aceste ziare este mai 
înaltă, iar această credibilitate este transferată 
automat şi asupra publicităţii plasate în aceste ediţii 
periodice.

Încrederea într-o publicaţie este alimentată de speranţa 
că ziarul a fost creat de oameni serioşi şi că acesta este 
responsabil într-o anumită măsură pentru informaţiile ce 
apar în paginile sale.

UN PUBlIC CITIToR NUMERos. În fiecare regiune unde este 
editat un ziar-membru API acesta, de obicei, este 
lider la capitolul tiraj şi număr de cititori. Oricare 
publicaţie cu distribuţie naţională are într-o regiune 
un tiraj mult mai mic decât cel al unui ziar-membru 
API. Explicaţia ar fi că oamenii preferă să ştie ce se 
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întâmplă în raionul şi oraşul lor, în strada vecină, 
nu la Moscova sau New York. La fel, pentru cititor 
prezintă interes şi reclamele locale care-l ajută să 
afle unde este mai convenabil sau mai comod să 
cumpere un anumit produs.

În unele regiuni, ziarele-membre API sunt monopoliste 
şi fac concurenţă publicaţiilor editate de primăriile sau 
consiliile locale, devansându-le după nivelul de calitate şi 
după tiraje. Apropo, din  februarie 2013, când va intra în 
vigoare Legea privind deetatizarea publicaţiilor periodice 
publice, majoritatea ziarelor API vor rămâne monopoliste 
în regiunile de editare.

PREsTIGIU. Plasarea informaţiilor cu caracter publicitar 
în ziarele API este un lucru prestigios, ceea ce 
sporeşte şi prestigiul întreprinderii care îşi face 
publicitate prin intermediul acestor ediţii, transmite 
potenţialilor clienţi mesajul că întreprinderea 
este una cu pondere, stabilă şi de succes, iar 
această percepţie imediat va fi transpusă şi asupra 
produselor oferite de întreprindere.

vIzIBIlITATEA PUBlICITĂţII. În ziarele-membre API, 
spre deosebire de ediţiile gratuite de publicitate, 
majoritatea reclamelor sunt plasate printre 
materialele informative, nu alături de alte anunţuri 
publicitare, adică în aşa numitele „morminte 
colective pentru reclame”. Aceasta înseamnă că 
un anunţ publicitar ce apare într-un ziar-membru 
API are mai multe şanse să fie observat şi să nu se 
piardă printre alte reclame.
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În pofida avantajelor ce ţin de plasarea publicităţii 
în ziarele API în comparaţie cu alte medii şi alte 
tipuri de publicitate enumerate mai sus, noi nu vă 
chemăm în niciun caz să nu vă promovaţi altfel 
decât prin intermediul ziarelor, or, alte mijloace 
publicitare au şi ele propriile atuuri în raport cu 
ziarele. Pur şi simplu, este necesar de a distribui 
mai eficient mijloacele bugetate pentru promovare 
între ziare şi alte medii fără a achita ceva în plus, 
adică produsele care merită să fie promovate prin 
intermediul TV şi radio să fie promovate în aceste 
mijloace de informare în masă, iar pentru cele care 
se pretează promovării prin intermediul ziarelor, 
campaniile de publicitate să fie organizate anume 
în ziare. Oricum, publicitatea va avea un impact 
mai mare dacă furnizorul o va plasa concomitent în 
câteva medii diferite. 

Ziarele pot fi utilizate şi ca un mijloc adiţional 
de publicitate. În cadrul spoturilor radio şi TV, 
este foarte simplu de a face referire la vreun ziar, 
bunăoară: „Mai multe detalii veţi putea afla din 
numărul… al ziarului…”. În acest fel, ziarele vor 
compensa dezavantajele altor medii de informare.
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CÂT CosTĂ PUBlICITATEA 
în ziarele-membre aPi?

Tarifele pentru publicitatea în ziarele-membre API sunt 
mici în comparaţie cu alte medii (mai ales, în raport cu 
reclamele TV şi publicitatea outdoor). Preţurile pentru 
diferite suporturi de publicitate pot fi comparate calculând 
costul unui contact publicitar cu cititorul. 

Vom alege pentru exemplificare un ziar cu tirajul de 
2,5  mii de exemplare şi cu un public cititor de 10 mii 
de persoane. Pentru a plasa aici un anunţ publicitar cu 
suprafaţa de 100 cm2, vom achita cca 300 de lei (3 lei 
pentru un cm2). Costul unui contact publicitar cu cititorul 
va fi calculat în felul următor: împărţim 300 de lei la 10 
mii de persoane. Respectiv, costul unui contact publicitar 
cu cititorul este egal cu doar 0,03 lei, adică cu 3 bani. 

Un cost atât de mic al unui contact publicitar este 
imposibil în cazul plasării publicităţii la TV, pe 
billboarduri sau distribuirii de fluturaşi publicitari. 

Graţie costurilor mici, ziarele pot fi folosite în calitate de 
suport publicitar şi de firmele care nu au posibilitatea 
să bugeteze mulţi bani pentru publicitate, iar furnizorii 
bogaţi de publicitate îşi pot permite să-şi plaseze 
reclamele mai des.

Un furnizor de publicitate de nivel naţional îşi poate 
plasa anunţurile în 16 ziare din pachetul „Regional” 
(11 dintre aceste publicaţii fiind membri ale API) care 
acoperă practic întreg teritoriul ţării (cu excepţia regiunii 
transnistrene, UTA Găgăuzia şi a Chişinăului), iar, în acest 
caz, pentru 100 cm2  plasaţi în ziare va trebui să achite 
cca 3000 de lei. Publicul cititor al acestor ediţii numără 
cca 300.000 de persoane. Împărţind costul anunţului la 
numărul potenţialilor cititori, vom constata că preţul unui 
contact publicitar constituie 0,01 lei, adică doar un ban.
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Cum vă puteţi promova 
mai eficient în ziarele membre 
ale API?

Câteva sugestii practice 
pentru a eficientiza publicitatea în ziar 

Studiile au demonstrat că memorabilitatea reclamei  ►
de către cititor depinde de dimensiunile anunţului: 
cu cât este mai mare suprafaţa anunţului, cu atât este 
mai mare şi probabilitatea ca acesta să fie remarcat 
şi memorat de către cititor. Plasăm mai jos un grafic 
care  ilustrează  raportul dintre durata vizualizării şi 
memorabilitatea publicităţii şi dimensiunile acesteia.  
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Câteva anunţuri plasate consecutiv o perioadă scurtă  ►
de timp vor avea un impact mai mare decât cele plasate 
la intervale mari de timp. Potrivit unor opinii, în ziare, 
o reclamă începe să funcţioneze după plasarea în 4-8 
numere consecutiv.

În cazul ziarelor, locul cel mai atractiv şi eficient de  ►
plasare a publicităţii sunt coperţile, apropo, nu doar 
prima şi ultima, dar, la fel, a doua şi penultima.

O machetă publicitară este mai indicat să fie plasată  ►
pe o pagina din dreapta. Explicaţie: de obicei, privirea 
cititorului fuge din stânga spre dreapta, astfel că el 
acordă o atenţie sporită paginii din dreapta.

Deseori este mai eficientă plasarea publicităţii în cadrul  ►
unor rubrici tematice speciale sau într-un loc permanent 
în pagina ediţiei.

O machetă simplă cu o singură imagine mare reprezintă  ►
opţiunea ideală pentru plasarea eficientă a publicităţii în 
ziar. 

La redactarea textelor publicitare, vom evita  ►
construcţiile cu negaţii, sintagmele „care nu”, „nici”, 
„nu” sau altele de acest gen, or, în memoria cititorului 
s-ar putea fixa momentele negative care se asociază cu 
obiectul publicităţii.

Credibilitatea faţă de publicitate sporeşte dacă poza  ►
şi textul ilustrează momente din viaţa reală, conţin 
declaraţiile martorilor, a unor experţi cu pondere.

Nu-i cazul să ne temem de textele mari, or, cititorul  ►
caută informaţii mai detaliate şi, atras de titlu, va citi 
întreg materialul inserat. 
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Pentru promovare sunt indicate titlurile care vor atrage  ►
potenţialii consumatori ai unui produs sau serviciu. 
Titlul trebuie să-i ofere clientului informaţii noi, să 
conţină argumentarea de fond şi denumirea produsului.

Redactând un text publicitar vom alege cuvinte simple,  ►
dar care acţionează pozitiv asupra tuturor, bunăoară, 
„gratis/gratuit”, „nou” etc. Textul trebuie să fie 
comprehensibil. Nu vom recurge la laude, vom prezenta 
fapte, nu afirmaţii gratuite. 

Vom evita să inserăm într-un modul publicitar de  ►
dimensiuni reduse un volum prea mare de text, alegând 
caractere mai mici sau renunţând la imagini.

Experienţa demonstrează că în ediţiile independente  ►
este eficientă următoarea schemă: mai întâi apare un 
articol publicitar despre produs sau serviciu acesta 
ocupând o pagină întreagă sau o jumătate de pagină, 
după care începe plasarea modulelor publicitare care vin 
să susţină impactul.

Nu vă limitaţi la plasarea modulelor publicitate în  ►
ziar. Diversitatea este mai eficientă. Promovaţi-vă prin  
intermediul concursurilor, integramelor, interviurilor, 
întrebărilor-răspunsurilor, articolelor publicitare, 
ştirilor, reportajelor etc. 

Pozele sunt mai eficiente şi mai cu impact decât  ►
desenele, mai ales dacă vin să compare starea de până la 
şi de după apariţia/folosirea produsului; 

Vom evita să tipărim textul cu caractere de culori  ►
deschise pe un fundal întunecat, or, lectura acestuia va 
fi dificilă. 



Etapele de pregătire 
a unei campanii publicitare în ziar:

Selectaţi ziarul prin intermediul căruia vă veţi promova;1. 

Alegeţi formatul publicităţii (articol, bloc publicitar, 2. 
sponsorizare etc.) şi locul de plasare a acesteia într-un 
ziar;

Identificaţi timpul oportun pentru a lansa campania 3. 
de publicitate ţinând cont de următori factori: sezon, 
buget, perioada de activitate maximă a companiei şi a 
potenţialilor clienţi;

Cu suportul experţilor unei agenţii de publicitate sau ai 4. 
ziarului elaboraţi un mesaj publicitar de calitate;

Coordonaţi plasarea publicităţii cu redacţia, verificaţi 5. 
plasările, raportările, analiza eficienţei.

Pentru a plasa publicitatea în unul dintre ziarele API sau în toate 
ziarele din pachetul „Regional” este suficient să telefonaţi la 

Departamentul Publicitate al API 
la numerele de telefon: 022 203686, 022 2220996.

La fel, puteţi face o solicitare sau adresa întrebări expediind un 
mesaj prin e-mail: api@api.md.


