
www.ClubFeroviar.ro – principala sursă de informații feroviare strategice

Piața feroviara crește constant, la fel și volumul de informații despre evoluția sa. www.clubferoviar.ro 
monitorizează, colectează și prezintă informațiile despre afaceri de care organizațiile au nevoie pentru a 
se adapta și a reacționa la schimbările pieței. Platforma de comunicare Club Feroviar este astfel sursa de 
informații feroviare strategice pentru factorii de decizie și influență din domeniu. 

Știri, articole și analize 

www.ClubFeroviar.ro furnizează  zilnic: 
• Știri din sfera politică, economică, tehnologiei, socialului și mediului inconjurător, cu impact asupra

mediului de afaceri feroviar
• informații de interes, analize, date și statistici despre piață
• relatări despre cele mai noi tehnologii in domeniu și companiile dezvoltatoare
• interviuri cu strategii domeniului feroviar

Audiența www.ClubFeroviar.ro, audiența care contează

Oameni politici, investitori, profesioniști feroviari, mari clienți ai transportului feroviar (terminale 
intermodale, administrații portuare maritime și fluviale, întreprinderi ce dispun de capacitați feroviare, 
case de expediții), operatori de transport public (trenuri regionale, tramvaie și metrou), furnizori de 
produse și servicii pentru infrastructura feroviară. 

Club Feroviar Newsletter - peste 10000 de abonati 

Informații feroviare strategice trimise săptămânal prin Newsletterul Club Feroviar. Buletinul informativ 
electronic este distribuit exclusiv abonaților platformei online Club Feroviar și oferă acces la cele mai 
importante știri din industrie



Zona poziționare Tarif / lună Dimensiune

Publicare in website (toate paginile)

1  Banner lateral 1250 Euro 300 x 150px

2  Banner principal 1950 Euro 690 x 95px

Pagina de start

3  Banner rubrica 1/1 1350 Euro 678 x 115px

4  Banner central 1500 Euro 1000 x 175px

5  Banner rubrica 1/2 Transport Urban /
Infrastructura/   Material rulant 1250 Euro 326 x 200px

Publicarea în pagina articol/știre

6  Banner în rubricile site-ului 1150 Euro 678x115px

7  Banner în pagina articol/știre 950 Euro 678x115px

Bannere

Pentru pachete personalizate va rugam sa ne contactati: 
advertise@clubferoviar.ro

Articol publicitar 
www.clubferoviar.ro oferă spațiu dedicat pentru articole 
publicitare. Articolul, însoțit de logo-ul companiei 
dumneavoastra este poziționat timp de o lună în secțiunea “In 
the Spotlight”, în partea dreapta a paginii principale.

€2500/lună              

Video
Promovați marca și produsele companiei dumneavoastră 
prin prezentări video pe www.clubferoviar.ro.  Este o mo-
dalitate eficientă de a atrage clienții potențiali. Noi postăm  
videoclipul pe prima pagina a site-ului clubferoviar.ro timp de 
o lună si îl promovăm prin intermediul newsletter-ului nostru.

€2500/lună  
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Articol publicitar 1 €2000/lună  

Articol publicitar 2 €1750/lună  

Articol publicitar 3 €1500/lună  

Articol publicitar 4 €1350/lună  

Banner 620 x 115px €1500/lună  

Club Feroviar
Newsletter săptămânal

Distribuit la peste 10.000 
de abonati
Continutul dvs. trimis la 
solicitarea dvs.

€1170
blast

E-mail Blast la baza de date Club Feroviar

Articol publicitar in 
Newsletter

Newsletter-ul Club Feroviar este me-
diul online ideal pentru a vă promova 
compania prin inserarea unui articol 
publicitar ce va ajunge săptămânal la 
peste 10.000 de profesioniști din 
dome-niul feroviar.

de la €1350/lună  

Pentru pachete personalizate va rugam sa ne contactati: 
advertise@clubferoviar.ro


