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Viaţa liberă a apărut în 22 Decembrie 1989 din iniţiativa unor ziarişti şi
scriitori gălăţeni. A avut autonomie din prima zi şi continuă să fie şi astăzi un
ziar absolut independent politic şi economic.

Ziarul nostru se diferenţiază de concurenţă prin amprenta de
profesionalism a conţinutului editorial, imprimată de colectivul redacţional.
Jurnaliştii din Viaţa liberă dau consistenţă şi valoare ştirilor şi informaţiilor
locale, regionale, naţionale sau internaţionale din cultură, economie,
politică şi sport.

Prin design-ul flexibil şi conţinutul permanent adaptat, numeroase firme
locale şi naţionale aleg ziarul nostru pentru a transmite eficient mesajele
publicitare. Mai mult, Viaţa liberă este liderul pieţei de mică publicitate, cu
peste 500 de anunţuri publicate în fiecare zi.

Informatii generale

Format Broadsheet (34,5 x 55 cm)

Nr. pagini 12-14 pagini, din care 2 pagini în policromie

Frecventa 6 zile/săptămână
Supliment vineri -Weekend Magazin

Tiraj 6.632 exemplare (auditat BRAT apr. 2013- mar. 2014)

Numar cititori 36.000/zi (conform SNA ian. 2013 – dec. 2014)

Pret ziar 1.5 lei

Pret abonament 25 lei / luna

cine suntem?
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Viaţa liberă a avut o evoluţie unică pe piaţa presei

locale româneşti, devenind cel mai citit cotidian de
către gălăţeni.

Arie difuzare: Judeţul Galaţi

Distribuţie:
în oraşul Galaţi, prin reţeaua proprie de magazine 
în judeţ, prin intermediul Poştei Române

Tiraj : 6.632 exemplare (conform BRAT*)

Viaţa liberă este membru fondator BRAT

Audienţa: 36.000 de cititori zilnic (conform SNA*)

* SNA – Serviciul Naţional de Audienţă * BRAT – Biroul Roman de Audit al Tirajelor

tiraj şi distribuţie
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44%

56%

Masculin

Feminin

Sexul

17%

13%

21%
24%

17%

8%
14-24 Ani

25-34 Ani

35-44 Ani

45-54 Ani

55-64 Ani

65-74 Ani

Varsta

10%

14%

35%

15%

26%

Scoala primara (pana la
10 clase)

Scoala Profesionala

Liceu

Scoala Postliceala Sau
Colegiu

Invatamant Superior

Educatia

Galateni de toate 
varstele citesc 
Viata Libera

Cititorii sunt atat 
barbati, cat si femei

Peste 86% dintre 
cititori au o 
educatie medie 
sau peste medie

13%

25%

24%

25%

10%
3%

Fara venit

Pana in 700 Ron

701-1200 Ron

1201-2000 Ron

Peste 2001 Ron

Ns/Nr

Venit
personal

45%

29%

26%

Categoria Ab

Categoria C

Categoria De

Ocupatia
ESOMAR

Sursa: SNA FOCUS CAPI SEPT. 2013-IUN. 2014 Unweighted sample 

Target: Localitatea Galaţi
Univers: Urban all, vârsta 14-74 ani

50% din 
galateni au 
venituri 
medii si 
peste medii

45% din cititori 
ocupa functii 
superioare

profilul cititorului

Categoria Ab (superior) - manageri, directori si profesionisti, specialisti
Categoria C (mediu) – muncitori calificati
Categoria De (inferior) – angjati ce presteaza o munca manuala necalificata,
si alte categorii de angajati cu educatie redusa
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Întotdeauna primii!
În cei 26 de ani de existenţă, Viaţa liberă a 
devenit liderul pieţei publicitare din Galaţi si 
a reuşit performanţa de a fi cel mai citit 
cotidian local.

5 motive pentru a ne alege:
acoperire fără concurenţă a pieţei prin

reţea proprie de distribuţie;

cea mai mare audienţă între ziarele
locale;

calitate excelentă a tiparului;

câştigători ai premiului pentru design
de primă pagină la European Newspaper
Award de la Viena;

cititori stabili şi loiali, clienţi perfecţi
pentru afacerea dumneavoastră.

Sursa: SNA CAPI SEP.2013-IUN. 2014 weighted sample
Univers: urban all, varsta 14-74 ani

de ce suntem cei mai buni?

Viaţa liberă conduce detaşat în topul
publicaţiilor preferate de gălăţeni.

Medie cititori per aparitie (000)
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Tarife Marea Publicitate

* Tarifele sunt în lei şi nu includ TVA.

rate card
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tarife mica publicitate
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Ştiri de ultima oră la prima oră!

Sursa: www.trafic.ro 2015

www.viata-libera.ro unul din

siteurile cele mai vizitate ale unui

cotidian local.

Poziţia 43 în Top Ştiri/Mass-media în decembrie 2015.

publicitate online
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• Data înscrierii: 28.03.2007

• Record de vizite (noiembrie 2015):
756.427

• Afişări - noiembrie 2015: 1.908.288

• Record de utilizatori unici: 34.167 (10
septembrie 2015)

• Aproximativ 51 % vizitează mai mult de 2
pagini (medie iunie – decembrie 2015)

• Peste 65% dintre vizitatori revin pe site
(medie iunie – decembrie 2015).

http://www.trafic.ro/


Formate şi tarife 
pagina de start  

Poziţia IntroTopFull – 1140x120 px - este destinată exclusiv publicităţii şi este una
dintre ofertele speciale puse la dispoziţia dvs. datorită reconfigurării site-ului.

Pozitiile IntroRIGHT 1 – 270/250 px si IntroRIGHT 2 – 270/125 px - sunt destinate
exclusiv spatiului publicitar şi sunt poziţii favorizante în structura site-ului.

Pozitia BANNER IntroButtomFull - 1140/120 px - este destinată exclusiv spaţiului
publicitar (este una dintre pozitiile favorizate in site)

Pozitiile Speciale Left si Right – 270x(80, 250, 400) px - sunt situate înaintea
coloanelor cu categorii şi sunt destinate exclusiv spaţiului publicitar.

Pozitia LEFT - permite plasarea mai multor bannere oriunde in coloana LEFT, cu
exceptia primei poziţii, ocupată de bannerele speciale de pe coloană:

· Left Small – 270x80 px

· Left Medium – 270x250 px

· Left Big – 270x400 px

Pozitia INSET Centru poate permite plasarea unui banner inset 560x80 px oriunde în
coloana dintre casetele cu categorii, cu excepţia bannerului Special Centru.

Pozitia RIGHT - permite plasarea mai multor bannere de trei tipuri oriunde în
coloana RIGHT, cu exceptia primei poziţii de pe coloană, ocupată de bannerele
speciale:

· Right Small - 270x80 px

· Right Medium – 270x250 px

· Right Big – 270x400 px

publicitate

online
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* Tarifele sunt în lei şi nu includ TVA.

Banner Header        

1.750 lei / lună

Banner IntroTopFull

Banner IntroBottomFull     

1.560 lei / lună



Formate şi tarife 
pagina de conţinut  

Paginile se vor afişa pe categorii, iar bannere-le vor apărea pe
categorii distincte, la cererea clienţilor.

În paginile de conţinut există următoarele poziţii fixe pentru
bannere:

Pozitia BANNER Full Content - 1140/120px - este destinată
exclusiv spaţiului publicitar (este una dintre pozitiile favorizate in
site)

Pozitia RIGHT - permite plasarea mai multor bannere de trei
tipuri, oriunde în coloană, între categoriile afişate în pagină:

· right 1- 270x80 px

· right 2 – 270x250 px

· right 3 – 270x400 px

Advertorial: acest tip de articol este ideal pentru informarea

clienţilor şi pentru promovarea imaginii, produselor şi

serviciilor companiei dvs.

•RATECARD: 490 LEI 

publicitate online
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780 lei / lună

BannerFullContent 

Banner Header 

* Tarifele sunt în lei şi nu includ TVA.



SC Trustul de Presă Dunărea de Jos SA
Viaţa Liberă SRL

Str. Domnească nr.68, Galaţi, 800215
Telefon: 0236.460.620
Fax. 0236.471.028
E-mail: 
-Secretariat: sec@viata-libera.ro
-Redactie: redactie@viata-libera.ro
-Publicitate: pub@viata-libera.ro
Website: www.viata-libera.ro

unde ne găseşti?
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