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Este o femeie cu personalitate puternică și împlinită, în armonie cu 
ea și lumea exterioară, cheia pentru o familie fericită și schimbări 
calitative în societate.

Suntem mereu pe fir
Răspundem rapid solicitărilor voastre de publicitate
O singură adresă de comunicare publicitate@interakt.md

Este să ofere femeilor cele mai interesante și importante știri, 
informații utile de care au nevoie și să le inspire să devină exemple 
de succes. EA.md construiește în jurul său o comunitate a femeilor 
active și reprezintă un reper de calitate în presa online pentru femei.

VIZIUNEA EA.md

DE CE NOI?

MISIUNEA EA.md

SPECIFICUL EA.md Este unul generalist, dedicat în exclusivitate subiectelor care 
interesează femeile și, în mod obligatoriu, cu conținut de calitate. 
Conținutul EA.md este gândit să susțină trei direcții: informarea, 
educarea și motivarea femeilor. 



DATE STATISTICE 2020

535 000 cititori unici/lună
1 400 000 afișări/lună

Google Analytics
76k urmăritori
13 mil reach/an
10 mil engagement/an

Facebook Analytics

13 100 followers
Instagram @revistaea

4 500 abonați
626k vizualizări/an

Youtube Analytics

Femei 75% Bărbați 25%
Vârsta 

25-34 ani - 41%
35-44 ani - 30%

Republica Moldova: 44%

România: 30%

Italia: 6%

Germania: 4%

Listicles & 
Lifehacks



NATIVE & CREATIVE CONTENT

Materiale multimedia

Interviu text
250 euro 150 euro

150 euro

250 euro

300 euro

150 euro

250 euro
Interviu Q&A Personal 

Review - editorial

Listicles & 
Lifehacks

Reportaj story

150 euro

Copywriting,
Traducere

Explainer

Quiz
300 euro

Test
300 euro

Infografic
300 euro

Hartă interactivă

Clic pe imagine pentru exemple. Toate prețurile includ TVA.

https://ea.md/ce-inseamna-medierea-scolara-si-cum-o-putem-face-profesionist-si-corect-fata-de-copii/
https://ea.md/un-design-mai-modern-si-colectii-deosebite-iata-cum-arata-acum-salonul-felicia-optic-center/
https://ea.md/detoxifierea-intre-mituri-si-realitati-ce-stii-cu-adrevarat-despre-detox/
https://ea.md/lentilele-de-contact-colorate-viata-in-verde-sau-care-a-fost-prima-impresie-dupa-ce-le-am-probat-review/
https://ea.md/corpul-tau-iti-va-multumi-5-produse-de-ingrijire-recomandate-vara/
QUIZ - https://ea.md/detoxifierea-intre-mituri-si-realitati-ce-stii-cu-adrevarat-despre-detox/, CARDURI - nu există, Hartă interactivă - nu. INFOGRAFIC - https://ea.md/abc-ul-parintilor-abecedarul-unui-copil-catre-parintele-sau-infografic/
https://ea.md/abc-ul-parintilor-abecedarul-unui-copil-catre-parintele-sau-infografic/


Clic pe imagine pentru exemple. Toate prețurile includ TVA.

PRODUCȚIE VIDEO & POZE

350 euro

Interviu video în teren Grafică și animație

Live stream Editare video adițională Înregistrarea vocii

Videografic eveniment 
(filmare & editare)

650 euro

Videografic de produs (filmare 
cu 2 camere & editare)

200 euro
Live studio Interviu video în studiou

300 euro

500 euro 100 euro 100 euro 100 euro

450 euro 750 euro

Ședință foto

LIVE

LIVELIVE

LIVE

Sponsorizare pachet 
de 5 ediții

https://www.youtube.com/watch?v=qgQ5F6ltNjE
https://www.facebook.com/663969610328300/videos/196938428364385/
https://ea.md/tenisul-sportul-care-dezvolta-toate-grupele-de-muschi-dar-cel-mai-important-creierul-de-ce-sa-l-practicam-video/
https://ea.md/optiplaza-moldova-este-prezenta-cu-oferte-generoase-la-beauty-expo-2020-de-la-moldexpo-video/
https://ea.md/aromamarketingul-sau-de-ce-aroma-este-ultimul-detaliu-care-creaza-prima-impresie-video/


Clic pe imagine pentru exemple. Toate prețurile includ TVA.

Grafică și animație

PROIECTE DE AUTOR 

450 euro 

Ediție dedicată 
brandului/companiei 1900 euro 

Pachet de 5 ediții

x5

Sponsorizare pachet 
de 5 ediții

Sponsorizare pachet 
de 5 ediții

x2

750 euro 1200 euro

Beauty Factory După Cortină#probaculinarăPovestea Brandului

https://ea.md/25-de-ani-si-povestea-continua-istoria-olsa-shoes-cel-mai-colorat-brand-de-incaltaminte-pe-piata-din-moldova/
https://ea.md/de-ce-sa-folosesti-produsel-naturale-de-ingrijire-descopera-noua-gama-beautaniclas-video/
https://ea.md/supa-rapida-de-mazare-si-menta-un-deliciu-plin-de-beneficii-pentru-sanatate-video/
https://ea.md/dupa-cortina-cu-olesea-olteanu-despre-relatia-cu-valeriu-de-la-banca-de-bancuri-rolul-de-mama-si-comentariile-rautacioase-video/


Clic pe imagine pentru exemple. Toate prețurile includ TVA.

SOCIAL MEDIA VIDEO & PRODUCTION

Mobile live Interviu LIVE pe Facebook Instastory
25 euro

Anunț pe facebook
25  euro

Boost post
10 euro/zi

Concurs pe facebook 
sau instagram

50 euro

Crossposting Live
75 euro

250 euro 200 euro 

Postare  pe telegram 
25  euro

https://www.face
book.com/pentru
ea.md/videos/231
569224594852/

Spozorizat

Revista #EA.md

https://www.facebook.com/watch/live/?v=231569224594852&ref=watch_permalink
https://ea.md/noutatile-ivatherm-de-la-cea-mai-mare-expozitie-de-frumusete-din-republica-moldova/


Clic pe imagine pentru exemple. Toate prețurile includ TVA.

BANNERE

Billboard
3 euro CPM

Billboard carousel
3.5 euro CPM

Halfpage
1 euro CPM

Halfpage exclusiv 
600 euro lună

Inpage video
4 euro CPM Inpage image

3 euro CPM

Parallax
3 euro CPM

Rich
3 euro CPM

Inpage image
3 euro CPM



Clic pe imagine pentru exemple. Toate prețurile includ TVA.

Floating
4 euro CPM

ADVERTORIALE

Publicare advertorial
100 euro

Guest post
50  euro

Înserare link activ în 
articole tematice

30 euro

Interactive banners
5 euro CPM

Design bannere statice
75 euro

All size mobile banners
2 euro CPM



EVENIMENTE
PETRECEREA ÎN PIJAMALE BODY POSITIVITY

Clic pe imagine pentru exemple. 

Vedete, influenceri, femei social-active, managere 
și proprietare de afaceri - toate își dau întâlnirea la 
Petrecerea în Pijamale by EA.md, unde se distrează, 
dansează, participă la concursuri, dar și susțin o 
cauză nobilă. 
Dress-code: pijama, ciupici, fără griji și fără tocuri!

Frumusețea nu are limite și standarde și noi, la EA.md 
suntem sigure de asta, datorită zecilor de mii de femei 
pe care le-am cunoscut în toți acești ani de activitate. 
Invităm brandurile să susțină și devină parte a noului 
eveniment menit să descopere frumusețea fiecărei 
doamne și domnișoare - Body Positivity.

http://ea.md/cea-mai-tare-petrecere-in-pijamele-vezi-cum-a-fost-la-maicom-pijama-party-takeyourtime-video/


PUNE ÎN VALOARE BRANDUL TĂU!

Echipa TA dedicată:

Nu ai găsit serviciul potrivit strategiei tale de brand?
Suntem mereu deschiși spre a crea produse și servicii noi! 

Scrie-ne pe publicitate@interakt.md

Nata Levițchi
Director Comercial

Valeria Harti
 Manager pe Vânzări

Ana Crețu
Manager Clienți

Nadia Darie
Editor Nativ




