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ELLE IS ABOUT A HIGHGLOSS LIFESTYLE AND GRITTY
JOURNALISM, THAT AIMS TO
INFORM, ENTERTAIN, EMPOWER
AND INSPIRE THE THINKING
WOMEN OF ROMANIA.

SEXY, STYLISH, SPIRITED
Following trends and the very best of
culture (in the fields of cinema, music,
books, arts, design and photography)
the ELLE woman finds, develops and
expresses her own personal style,
every day,in pursuit of a better life.
INTELLIGENT,
SMART, EDUCATED
The ELLE woman appreciates high
quality content about pop culture,
politics and personal relationships,
she is curious and involved in what is
happening around the world.

POSITIVE, ENJOYING LIFE,
FUNNY
The ELLE woman has a sense of humor,
she is relaxed and enjoys inspirational
pictures, interesting features and
relevant articles on various topics.
OPEN-MIND, CURIOUS,
LIBERAL
The ELLE woman reads meaningful
articles and well written stories, she’s
following designers and influencers in
order to get inspiration for her own,
personal, lifestyle.
INDEPENDENT, INVOLVED
Having a mind of her own, the ELLE
woman is interested in learning about
trends and news until she has information that allows her to create her own
style.
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ELLE Romania is connected and
always the first on fashion, lifestyle
trends & society phenomena.

ELLE AUDIENCE & SALES

85%

Category

Glossy

Sold copies

9.396 copies/issue*

Reach

54.000 readers/issue**

Frequency

Monthly

15%

78%

61%

77%

56%

26%

Source: *BRAT (November 2016-July 2018); *National Readership Survey (Dec. 2018; universe -national, 14-74 yo);
*National Readership Survey (Dec. 2018; target -women, urban, 14-74 yo)
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ELLE local productions are published all around the world
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GÖÇEBE
RUHU
Çöl güneşi altında bronzlaşmış
gibi görünen yanaklarla
yukarı doğru taranmış belirgin
kaşların altında gizlenen derin
bakışların asi tavrını geniş
siperli hasır bir şapkadan
daha iyi ne tamamlayabilir ki?
Hasır şapka, H&M.

DçGi�]�QiV�DOHVSRļ�MHGQRX�
]DWRXçLOD�PtW�NUiVQp�EORQG�
YODV\�D�SOQR�]�QiV�QD�WR�WDN\�
SėNQė�GRMHOR��1Hç�VL�SRYtPH�
YåHFKQR��FR�R�VYėWOìFK�YODVHFK�SRWŉHEXMHWH�YėGėW��XMDVQėPH�VL�MHGQR�SUDYLGOR��
1HSRNRXåHMWH�VH�R�UDGLNiOQt�]PėQ\�
GRPD�QHER�V�NDPDUiGNRX�D�EDUYRX�
]�GURJHULH��-HQ�VL�WtP�NROHGXMHWH�R�SRŉiGQì�SUśåYLK��2GVWtQ�SėNQė�]UDOpKR�
SRPHUDQĀH�MH�WD�OHSåt�YDULDQWD��2�VYp�
YODV\�WDN\�QHRGERUQìP�RGEDUYRYiQtP�
PśçHWH�KRGQė�U\FKOH�SŉLMtW��7DNçH�NDçGRX�]PėQX�EDUY\�R�YtFH�QHç�GYD�RGVWtQ\�
9æ'<&.<�QHFKWH�QD�NDGHŉQtNRYL��-H�
EORQG�SUR�NDçGpKR"�$QR��NG\ç�VL�Y\EHUHWH�WX�VSUiYQRX��1HGUçWH�VH�]XE\�QHKW\�
SŉHGVWDY\��çH�FKFHWH�MHGLQė�SODWLQX�QHER�
]ODWDYp�SUDPHQ\�MDNR�*LVHOH��%ORQG�FKFH�
RWHYŉHQRX�P\VO�D�åLNRYQpKR�NRORULVWX��
NWHUpPX�PśçHWH�SOQė�GśYėŉRYDW��

VA HŞİ

CA ZİBE
ROMENCEDEN ÇEVİREN: YILDIZ İBRAM, DERLEYEN: ELİF TUNCEL

Vahşi Batı’dan gelen
bu trendler bizleri
çocuksu cesaretin
getirdiği cazibeyi
yeniden keşfetmeye davet
ediyor. Nasıl olduğunu
hatırlamaya var mısınız?
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PRAVÁ BLONDÝNA
Blond vlasy vám změní život. Své o tom vědí
topmodelky i celý Hollywood. Glamour, ikonická,
na hraně, rebelská, krásná, ale i levná a za čárou.
Blond má mnoho tváří. Která je ta pravá právě pro
vás? A je vůbec pro vás blond ta pravá barva?
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From the models and celebrities on the cover to each of its sections,
ELLE Romania is all about quality, discipline, style and trends.
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BRAND EXTENSION

ELLE kids is a
supplement of ELLE
Magazine about
fashion, accessories,
health & lifestyle for
mothers and childrens
(from 0 to 12 years).

ELLE MAN is a
supplement of ELLE
Magazine, a complete guide for men
in fashion, gadgets,
accessories and lifestyle.

exclusive

FASHION
shootings

CREATIVE SOLUTIONS &
HIGH QUALITY PHOTOGRAPHY
Bespoke creative content is available on request.
Tailored proposals can be provided in response to briefs.

DIGITAL

ELLE Digital addresses a wide
audience of women, with a
qualitatively significant profile

ELLE AUDIENCE & TRAFFIC
Category

Women Lifestyle

Unique clients/month

700k

Page impressions/month

4.5 mil*

Mobile Traffic %

65%

Facebook Fans

329k

Instagram

111k

ELLE.ro READERS PROFILE*
68%

32%

Source: *SATI DMP dec. 2018

72%

51%

81%

52%

28%

UR READER ARE…

DIGITAL

active &
influential

ELLE.ro has
Daily updated snackable/engaging
content on celebrities, fashion, beauty,
trends.

passionate
about
fashion&luxury

Daily updates on pop culture and relevant
movie, books, shows recommendations.
Strong opinions on the hottest topics of the
day from longtime ELLE collaborators like
Corina Bud, Tom Wilson, Marius Chivu
Controversial topics of general interest
explained in a friendly, objective manner.

professional &
powerful

ELLE.ro has a great pageview per user ratio, with an average
of 6 pageviews per each user. This demonstrates the visual site
concept of ELLE.ro, with users deeply enjoying image galleries
from the best fashion and beauty photo editorials and sessions.

DIGITAL

ELLE.ro is about style, beauty and all
things fun & fabulous.

UNITED
KINGDOM

17%

GERMANY

15%

We provide exclusive high quality content which is
updated continually by our in-house editorial team.

Top search categories that have
brought traffic to ELLE.ro

#TOP5

PEOPLE
2,4M
page view

ITALY

11%

MOLDAVIA

11%

ATTACHEMENT

714
k
page view

LIFESTYLE
1,3M
page view

SPAIN

11%

#TOP5

ELLE.ro is everywhere our users are
throughout the day, including DIASPORA*
*percentages relate to the total diaspora

ASTROLOGIE

379
k
page view

FASHION

735
k
page view

VIDEO

DIGITAL

DIGITAL OPPORTUNITIES
High-impact advertising placement offered as a premium residency for the
live duration of an issue.
Directing traffic to the brand’s own homepage
Unrivalled interaction rates

CREATIVE

DIGITAL

CREATIVE PARTNERSHIPS
Creative Partnerships allow advertisers to create bespoke campaigns which
sit seamlessly within ELLE’s editorial environment. Our team can propose
creative concepts involving shoots or using imagery provided by a brand.
For a more interactive digital experience, ELLE can create a bespoke digital
page built to a sponsor’s brief.

UR FOLLOWERS ARE…

DIGITAL

Educated Fashion–Confident
Well–Traveled
Digitally–Proficient
Self–Confident
Beauty–Confident
Economically–Advantaged

AGE RANGE
25–34 > 47%
GENDER
women 81%

*In the segment of lifestyle glossy Romanian women Instagram Pages, January 2019

DIGITAL

Project link >>

VACATION BLISS
ELLE.ro, for Schweppes
BRIEF: Schweppes wanted a special project with tasty
visual content, aligned to their brand campaign.
CONCEPT: Create visual content on social media showcasing
Schweppes as the main ingredient for an ideal cocktail and communicate it for both targets, men and women. Include cocktails recipe, sug-

PERFORMANCE

240K
TOTAL REACH

3.8K
ENGAGEMENT

gest best occasion to drink it, tell the magic story behind it and use the
hashtags to build brand awareness and recognition.
DELIVRABLES: 10 FB posts, 10 Instagram posts,promotion

EVENTS

MIXING BUSINESS
WITH PLEASURE &
ENTERTAINMENT
events have become a key
platform for the ELLE brand

EVENTS

The highest profile
fashion event
The annual ELLE Style Awards is now the biggest event of
its kind in the country, with a prestigious cast of regional winners and a handpicked audience of local influencers.
In December, ELLE Style Awards is the first fashion event that
opens the season of winter celebration parties, with the most
fashionable stars.
We celebrate the best in Romanian fashion, from the
designers, brands and models, to the most stylish popstars.

ROMANIAN EDITION EVENT
Where: Parliament House, Unirii hall
When: 10 december 2019
Jury: ELLE readers and editorial team
Program: Red Carpet, Cocktail, Awards Ceremony, After Party
Guests: over 1.500

EVENTS

The highest profile
influencers event
In June, ELLE celebrates the most influential personalities in
Romanian lifestyle area from fashion to the most “tasty”
food projects.
ELLE New Media Awards event is awarding best
blogs, vlogs, social media pages – voted by its readers on
a shortlist proposed by the editorial team.
Online voting campaign: 3 weeks
Guests: over 800
When: June
Where: Clubul Diplomatic
Jury: 100% Elle readers
Program: Cocktail, Awards Ceremony, After Party

EVENTS

Each
EVENT ON DEMAND
is themed and has a
carefully tailored
guest list to go with it
All partnerships opportunities are
considered on a case-by-case basis and proposals
will be created together with the client.
CELEBRITY ENDORSEMENT+
WEB+
SOCIAL+

MORE ABOUT

ELLE Romania knows how
to connect luxury brands with
their consumers through unique
and memorable experiences
More than a magazine, more
than a website, more than a
good editorial product, ELLE
Romania offers its reader a
complete experience

Alex Galmeanu
@Dior Parfumes

hub of high quality contents.

Antonia & Velea
@Tommy Hilfiger

wanted media partner on
the market, with a unique

Simona Halep
@Mercedes

In terms of co-branded
special projects and events,
ELLE Romania is the most

ONTV

®

ELLE On TV is a lifestyle TV show broadcast every Sunday on Prima TV, the
anchor being Roxana Voloseniuc, the
editor-in-chief of ELLE Romania. The
topics are related to ELLE DNA: fashion,
beauty, social issues, trends, style,
celebrities, parties, events, backstage
reports from fashion shows or from ELLE
photo shootings. All the video content is
entirely produced by ELLE Romania team.

ELLE ON TV has a high affinity for the 25-54 age group in the urban area,
especially in the Banat, Crisana, Muntenia and Bucharest regions, most women
The 22 broadcasts of “ELLE on TV” were watched by 1.8 million viewers (Rch 000)
Average broadcasting reach - 100,000 viewers

Source: Kantar Media Audiences, Copyright: ARMADATA S.R.L.

ELLE Romania will continue to focus on media campaigns related to women’s
issues (domestic violence, sexual harrasment, education etc.) and sustainability
issues (a future for green fashion, recycling, intelligent shopping and so on).
All these campaigns will be reinforced through ELLE’s social media channels

SOCIAL
CAMPAIGNS

SOLUTION
ELLE Romania network provides clients with a unique opportunity to scale
content and media for strategic storytelling and vast reach in the country.
ELLE Romania responds directly to client needs and goals by creating
custom programs to build brand solutions on multimedia platforms.
■

BRANDED CONTENT (Video production, Cover full look, Cover product
placement, Full look photoshoot, Product integration, Interviews, etc.)

■

ADVERTORIALS (Content creation using brand guidelines, images, copy
content, content alignment)

■

NATIVE DIGITAL CONTENT PRODUCTION

■

HIGH IMPACT AND DISPLAY ADVERTISING PACKAGES

■

PRINT ADVERTISING PROGRAMS

■

EVENTS

PRINT ADVERTISING RATES
ELLE ELLE man ELLE kids

SPREAD

202 x 275 mm

1/2

404 x 275 mm
202 x 137,5 mm

Full page: 5.000 €
Second cover: 6.000 €
Third cover: 5.500 €
Fourth cover: 6.750 €

1.900 €

2.750 €

AD FORMAT

PRICE

CPM (standard format)

20 € €

Advertorial (24h on Home Page)
Special projects

2.750 €

800 € €
On demand

NEXT STEPS

202 x 91,6 mm

1.900 €

1/4

101 x
137,5 mm

1.650 €

1/4

202 x 68,75 mm

1.650 €

Find new, proactive and stronger ways to collaborate together

1/4
50,5 x 275 mm

1/3
67,3 x 275 mm

1/3

Opening spread: 9.900 €
Interior spread: 9000 €

1/2
101 x 275 mm

1/1

DIGITAL ADVERTISING RATES

1.650 €

Concentration on your priority audience and objectives
Generate and expand storytelling ideas that can amplify your
brand to a bigger audience

read:

ELLE MAGAZINE

surf on:

ELLE.RO

connect with:

FACEBOOK, INSTAGRAM

enjoy:

ELLE PARTIES

move with:

ELLE MOBILE

ADVERTISING MANAGER
laura.merdescu@ringier.ro
0747 277 678

