
GRUPUL EDITORIAL MORENEWS 
OPORTUNITATEA UNICÃ 

PENTRU AȚI PROMOVA AFACEREA ÎN ITALIA 

Grupul Editorial Morenews este astăzi cel mai mare grup editorial online privat din Italia după 
media de locuitori/cititori. O audiență de peste 680.000 de cititori pe zi, peste 20 de ziare online 
provinciale din Piemont, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Montecarlo și Riviera Franceză și 26 
de milioane de pagini vizitate de utilizatori în fiecare lună sunt cartea de vizită a companiei. 
Calea dinamică pe care a urmat-o conducerea grupului pentru a atinge cea mai râvnită poziție din 
sectorul editorial a început în același an în care Internetul a intrat în casele italienilor: 1997. O nouă 
eră din punct de vedere mediatic, care a deschis și un nou mediu pentru economie, care a crescut 
mână în mână cu provocarea dintre hârtie și online. Într-un sfert de secol, Morenews a construit, 
pagină cu pagină, primele ziare online „în stilul anilor 2000”, începând de la pionierul 
SanremoNews (www.sanremonews.it), astăzi printre primele 10 ziare online locale din Italia care 
trec prin SavonaNews (www.savonanews.it), citată în cărți și emisiuni de televiziune pentru a 
ajunge la TargatoCn (www.targatocn.it) și cel mai iubit de Facebook în toată regiunea Piemonte 
MontecarloNews (www.montecarlonews.it) – ziarul comunității italiene din Principatul Monaco și 
Riviera Franceză. 
Astăzi, Grupul poate conta pe peste 2 milioane de utilizatori lunar și în jur de 530 de mii de 
utilizatori lunari noi: cifre la care a ajuns compania al cărei leitmotiv permanent este „Cine nu iese 
în evidență, moare”. Un format care a crescut de-a lungul anilor știind să câștige, titlu după titlu, 
afecțiunea și încrederea cititorilor și clienților; un format în care, după cum ar spune Paul 
Watzlawick „Nu poate să nu fie comunicat”. 
Compania s-a concentrat mereu pe formarea continuă a personalului său, în special personalul 
jurnalistic și tehnic, pentru a oferi servicii inovatoare care pot marca dezvoltarea activității 
editoriale în arealul în care operează. O rețea puternică de vânzări susține cu activități comerciale 
importante dezvoltarea continuă cu resurse economice proprii, reușind să obțină rezultate 
prestigioase în timp redus. 
De câțiva ani, grupul editorial dezvoltă, de asemenea, unele afaceri externe, cu prezență în Franța, 
Marea Britanie, România, precum și, recent, în Republica Moldova. În statele străine, revistele au 
ca teme de bază turismul, afacerile și cultura, pentru a genera relații între state și noi oportunități de 
dezvoltare. 

Pentru informații suplimentare cu reprezentanța grupului editorial MoreNews în Moldova,  
puteți contacta numărul de telefon (+373) 79 950 779  
sau adresa de e-mail: morenews.moldova@gmail.com 
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Banner-ul Leader Board (Logo-ul de sus) (728x90 pixeli) MIMOSA 

Un instrument ideal pentru campanii pe termen lung care au ca scop promovarea produselor sau a 
oportunităților de afaceri.  Poziționat în zona principală  în versiunea desktop, oferă  o vizibilitate 
largă și garantează o revenire imediată în formă de contacte cu clienții. 

Mereu eficient pentru operațiuni imobiliare, funciare, oenogastronomice, afaceri vinicole, furnizare 
produse și manoperă. 

Banner-ul poate fi înlocuit săptămânal și se oferă un sistem de statistici online pentru a putea vedea 
rezultatele obținute. 

Banner-ul este de tip multi-client, până la maxim 10 clienți pe spațiu 300 de Euro pe lună + TVA. 

 



Banner-ul rectangular (articol) (300x250 pixeli) 
BUCĂTĂRIA DRONERO 

Un instrument ideal pentru campanii pe termen lung care au ca scop promovarea produselor 
sau a oportunităților de afaceri. Poziționat în zona principală în versiunea desktop, oferă o 
vizibilitate largă și garantează o revenire imediată în formă de contacte cu clienții. Mereu 
eficient pentru operațiuni imobiliare, funciare, oenogastronomice, afaceri vinicole, furnizare 
produse și manoperă. 

Banner-ul poate fi înlocuit săptămânal și se oferă un sistem de statistici online pentru putea a 
vedea rezultatele obținute. 

Banner-ul este de tip multi-client, până la maxim. 10 clienți pe spațiu. 300 de Euro pe lună + 
TVA. 

(+373) 79 950 779
 morenews.moldova@gmail.com 



SOCIAL MEDIA 

Promovarea  folosind  doar  social  media  –  paginile  diferitelor  site-uri,  cu  postări  dedicate 

obiectivului  pe  care  doriți  să-l  atingeți  (imagini  principale  sau  imagini  ale  companiei,  textul 

propunerii de afaceri și postări sponsorizate) atât pe Facebook, cât și pe Instagram. 

Postări cu minim 250.000 de vizualizări după distribuirea pe paginile de Facebook ale site-urilor din 

rețea – 500 de Euro + TVA (10/15 zile) – Accesare aproximativă între 3% și 7%. 

Postări cu minim 500.000 de vizualizări după distribuirea pe paginile de Facebook ale site-urilor din 

rețea – 1.000 de Euro + TVA (10/15 zile) – Accesare aproximativă între 3% și 7%. 

Postări cu minim 1.000.000 de vizualizări după distribuirea pe paginile de Facebook ale site-urilor 

din rețea – 2.000 de Euro + TVA (10/15 zile) – Accesare aproximativă între 3% și 7%. 

Postări cu minim 2.000.000 de vizualizări după distribuirea pe paginile de Facebook ale site-urilor 

din rețea – 3.800 de Euro + TVA (30 de zile) – Accesare aproximativă între 3% și 7%. 

Postări cu minim 4.000.000 de vizualizări după distribuirea pe paginile de Facebook ale site-urilor 

din rețea – 6.000 de Euro + TVA (30 de zile) – Accesare aproximativă între 3% și 7%. 

Exemplu pe un site din rețea. 
 



ARTICOL PROMOȚIONAL 
GALENO SALUZZO 

Scrierea în limba italiană a unui articol promoțional care aduce valoare companiei, evidențiind 

oportunitățile de afaceri și posibilitatea contactului direct cu realitatea moldovenească. Articolul 

este însoțit de fotografii (furnizate de client în numărul dorit) și, de asemenea, va fi posibil să 

inserați un videoclip, dacă este furnizat de client (în limba engleză sau italiană). Știrile vor fi 

îmbunătățite cu o boxă (fixată pe pagină) timp de 3 zile într-o poziție de top. Partajare manuală pe 

Facebook și pe principalele rețele de socializare. 

Prețul de listare 400 de Euro + TVA, pentru publicare pe una din publicațiile online (listă atașată) 5 

zile + 5 - Garanție de a ajunge la cel puțin 5.000 de persoane (între lecturi și utilizatori sociali) 

Exemplu de vizualizare (este fixat în coloana din dreapta ... cum ar fi centrul medical din Saluzzo) 
 



BANNER PROMOȚIONAL MAZDA 

Banner (300x110 pixeli) este principalul instrument pentru campaniile pe termen lung care 
vizează promovarea produselor sau a oportunităților de afaceri. Poziționat în partea 
principală, atât în versiunea desktop, cât și pe cea mobilă (pentru mobil), oferă o vizibilitate 
largă și garantează o revenire imediată în formă de contacte cu clienții. Mereu eficient 
pentru operațiuni imobiliare, funciare, oenogastronomice, afaceri vinicole, furnizare produse 
și manoperă. 
Banner-ul poate fi înlocuit săptămânal și se oferă un sistem de statistici online pentru a 
putea vedea rezultatele obținute. 
30.000 de vizualizări minime pe zi (la modul general, 100/200 click-uri zilnic) distribuite pe 
paginile web ale rețelei, într-un mod echitabil între desktop și pagina mobilă – 2.000 de 
Euro pe lună + TVA (pentru minim 900.000 de persoane care văd publicitatea). 
60.000 de vizualizări minime pe zi (între 250/450 click-uri pe zi) distribuite pe paginile web 
ale rețelei, într-un mod echitabil între desktop și pagina mobilă – 3.500 de Euro pe lună + 
TVA (adică minimum 1.8.000.000 de persoane care văd publicitatea). 
100.000 de vizualizări minime pe zi (între 600/1200 click-uri pe zi) distribuite pe paginile 
web ale rețelei, într-un mod echitabil între desktop și pagina mobilă – 5.000 de Euro pe lună 
+ TVA (adică 3.000.000 de persoane care văd publicitatea). 
Exemplu, banner-ul Top Evidenza (a se vedea că Mazda 2 a apărut chiar lângă titlul 
primului articol) 
 



Via XX Settembre, 13 12100 Cuneo
Phone : +39 0171 263811 | Fax : +39 0171 263899 • Email  : info@morenews.it | Pec: info@pec.morenews.it
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