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mediu i dezvolta durală

în cifre şi date:

• Cea mai veche publicaţie de profil
din România

• Prima apariţie: septembrie 2004
• Apariţie regulată, lunară, neîntreruptă
• Distribuţie în ţară şi în străinătate

în sistem propriu şi prin distribuitori
• Format 22x28 cm
• 56-64 pagini în totalitate în policromie
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mediu i dezvolta duralăCuprins
este o revistă lunară pentru mediu
şi dezvoltare durabilă,
cu un conţinut variat:
• Actualitate şi ştiri interne de ultimă oră

din domeniul protecţiei mediului
• Legislaţie şi reglementări ale Uniunii Europene

şi Consiliului Europei
• Programe şi acşiuni la nivel central şi local
• Interviuri, reportaje, fotoreportaje
• Bursa metalelor; analize ale pieţelor internaţionale
• Tehnologie şi know-how din domeniul reciclării
• Investiţii şi realizări în protecţia mediului
• Natură şi schimbări climatice
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mediu i dezvolta duralăDistribuţie

se distribuie pe bază de abonament anual sau
semestrial tuturor cititorilor interesaţi.
Revista este distribuită şi:
• Preşedinţiei şi Guvernului României
• Tuturor ministerelor, la nivel de ministru,

secretar de stat şi director
• Organelor administraţiei centrale şi locale
• Comisarilor Uniunii Europene, Bruxelles
• Ambasadelor şi reprezentanţelor diplomatice

acreditate în România
• Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţiilor Regionale

pentru Protecţia Mediului
• Principalelor organizaţii patronale din România
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Avantaje! mediu i dezvolta durală

Publicitatea în revista

vă asigură avantajul de care aveţi nevoie
în faţa concurenţei, pentru că:
• Vă asigurăm vizibilitate şi siguranţă
• Veţi fi cunoscuţi de parteneri şi clienţi
• Primiţi gratuit revista pe perioada contractului
• Beneficiaţi de condiţii grafice excelente
• Vă puteţi alege perioada de apariţie, forma

şi suprafaţa reclamei Dumneavoastră
dintr-o ofertă variată

• Vă putem sugera cel mai bun format şi design
• Tarifele noastre de reclamă sunt cele mai

bune de pe piaţă
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Probleme cu vizibilitatea?

există...
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