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ELLE IS ABOUT A HIGH-
GLOSS 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.

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 informa-

tion that allows her to create her own 

style.

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.
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ELLE AUDIENCE & SALES

ELLE Romania is connected and  
always the first on fashion, lifestyle 
trends & society phenomena.

Category

Sold copies

Reach

Frequency

Glossy

9.396 copies/issue*

54.000 readers/issue**

Monthly

15%85% 78% 61% 56% 26%77%

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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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? 

K 

DçGi�]�QiV�DOHVSRļ�MHGQRX�
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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.

Vahşi Batı’dan gelen 
bu trendler bizleri 
çocuksu cesaretin 
getirdiği cazibeyi 
yeniden keşfetmeye davet 
ediyor. Nasıl olduğunu 
hatırlamaya var mısınız?     
FOTOĞRAFL AR :  DAN BE L EU 

YAP IM :  DOMIN ICA M ARGESCU

VAHŞİ   
  CAZİBE

E L L E . C O M . T R

222

E L L E   GÜZELLİK MAKYAJ

From the models and celebrities on the cover to each of its sections, 
ELLE Romania is all about quality, discipline, style and trends.

ELLE local productions are published all around the world

MAGAZINE
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FASHION 
CELE MAI 
SEXY & COOL
COSTUME DE BAIE
ALE VERII 

SIMTE-TE BINE ÎN PIELEA TA  

(MAI ALES PE PLAJĂ)

EXCLUSIV

CANNESCATRINEL

BODY

LA

BEAUTY
MACHIAJE 
 DE SEZON  

ÎN TONURI SOLARE
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ELLE: Ce înseamnă scrisul pentru tine? O 

formă de evadare? Am citit în cartea ta că ai 

început să scrii în perioada stagiului militar. 

E un job sau mai degrabă un mod de viață?

ETGAR KERETT: Sigur nu e un job, pentru că 

nu e o rutină, nu scriu zilnic. Scriu doar când 

am într-adevăr o idee. Dacă mă gândesc la 

funcțiile scrisului îmi dau seama că are foarte 

multe în viața mea. Pentru mine este un mod 

de a selecta fapte din realitate sau de a-i face 

față. Uneori, când văd lucrurile din realitate 

tratate arbitrar, simt nevoia să scriu o poveste. 

De exemplu, știu că, dacă văd o femeie pe 

stradă care lovește un bărbat, trebuie să creez 

o poveste cu sens în jurul acestei întâmplări. 

De multe ori văd  lucruri care mă emoționează 

profund, dar când încerc să le explic celorlalți, 

nu mă înțeleg. Așa că scriu despre ele. Într-o 

zi, trebuia să mă duc la o întâlnire și am văzut 

în stația de autobuz un bărbat cu un ziar la 

subraț și un pahar de cafea de unică folosință. 

La un moment dat, a vrut să soarbă din cafea, 

dar i-a picat ziarul. A mai încercat o dată și i 

ETGAR KERET

...ȘI,  
DEODATĂ, 
CINEVA  
BATE  
LA UȘĂ

Povestirile lui Etgar 

Keret sunt scurte, 

inteligente, pline 

de umor, uneori 

sarcarstice, alteori 

fantastice.  Am avut 

ocazia să vorbesc cu 

el la Bookfest despre  

Dumnezeu și Trump 

și despre cum e să 

faci filme de Cannes 

împreună cu soția.  

s-a întâmplat iar. A treia oară când s-a întâm-

plat am început să plâng. Am ajuns acasă și, 

în timp ce mă spălam pe față, soția mea m-a 

întrebat ce s-a întâmplat. I-am spus că am 

văzut cel mai trist lucru din lume. M-a întrebat 

ce, i-am povestit și ea a exclamat: „Dar nu e 

trist deloc, e doar o dovadă de prostie!“. N-am 

putut să-i explic de ce am considerat acea 

întâmplare atât de tristă. Dar scriind despre 

ea, am reușit să înțeleg eu însumi. Acel om 

sunt eu, este de fapt întreaga umanitate ce 

nu-și înțelege și nu-și repară greșelile. Când 

eram mic, știam că, atunci când nu pot să 

mă fac înțeles, pot să scriu. Mai este o funcție 

a scrisului, și anume înfruntarea singurătății. 

Poți călători în locuri în care nu ai apucat să 

ajungi niciodată sau în locuri existente doar în 

imaginația ta. Când am publicat această carte 

(Și, deodată, cineva bate la ușă), în care sunt 

câteva povestiri despre bărbați care-și înșală 

nevestele, soția mea m-a întrebat dacă am 

înșelat-o și i-am spus că nu: când văd o femeie 

de care sunt atras, mă așez și scriu despre ea. 

Ăsta e felul meu de a reacționa! (Oricum, 

nu știu dacă ai observat că toate poveștile cu 

bărbați care își înșală soțiile au final nefericit!). 

De fapt, dorința de a înșela e concentrată într-

un moment de pasiune, pentru că în acele 

clipe nu te gândești la consecințe, la fapte, însă 

când scrii despre întâmplare timpul se dilată. 

Cumva, scrisul te consolează, dar îți oferă și o 

explicație asupra lumii.

ELLE: Ce a fost mai dificil: să scrii ficțiune sau 

despre tine (7 ani buni este o autobiografie)?

E.K.: În general, pentru mine scrisul nu e 

ceva dificil. E mult mai complicat să trăiesc. 

Atunci când scrii ești ușurat, nu există pagu-

be colaterale. Chiar dacă nu scrii o poveste 

bună, nimeni nu se va îmbolnăvi din cauza 

asta și nici nu va apărea o gaură în stratul 

de ozon. Dar în viață orice are o consecință, 

orice propoziție pe care o rostesc poate 

ofensa, de câte ori beau o cafea pot să-mi 

pătez pantalonii, orice fac poate influența 

următoarea mișcare. Așadar, doar viața 

îmi creează o stare de anxietate. E mult 

mai incitant pentru mine să scriu ficțiune, 

pentru că nu știu ce o să se întâmple în 

final. Când scrii despre tine știi deja cum se 

termină povestea, doar că înveți mereu ceva 

nou legat de o experiență din trecut. Atunci 

când scrii despre ea, e interesant să vezi 

ce elemente accentuezi și ce dai la o parte: 

autobiografia reprezintă o versiune perso-

nală a propriului trecut. Când trăiesc  ➤ 

de Crina Alexe

ETGAR KERET s-a născut  la Tel Aviv, în familia unor evrei supraviețuitori ai Holo-

caustului. Este unul dintre cei mai reprezentativi scriitori israelieni contemporani, 

scenarist, regizor și autor de benzi desenate. A publicat mai multe volume de povestiri 

care au devenit bestseller-uri, fiind traduse în 42 de limbi. În România au fost publicate 

anul acesta Și, deodată, cineva bate la ușă (Humanitas Fiction) și volumul de memorii 

Șapte ani buni (Humanitas). A primit numeroase premii literare și, în calitate de regi-

zor, a câștigat în 2007, împreună cu soția sa, Shira Geffen, Caméra d’Or la Festivalul 

Internațional de Film de la Cannes pentru filmul Meduzot. 
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nterviurile via e-mail sunt cele 

mai rele, obișnuiam să spun 

de-a lungul carierei mele de 

jurnalistă glossy care și-ar fi dorit 

întotdeauna să își cunoască eroii 

în carne și oase și să îi descoase 

cum poate mai bine. Totuși, există 

momente în care până și un e-mail 

venit cu răspunsurile la întrebări 

ia forma unei binecuvântări – 

și chiar așa a fost când, după 

vreo jumătate de an sau chiar 

mai bine, am primit răspunsurile 

Chimamandei Ngozi Adichie la 

niște întrebări pe care le-am pus 

cu atenție, încercând să scotocesc 

prin toate ungherele cărții care 

a transformat-o în promotoarea 

feminismului în întreaga lume. 

Dar să nu mă grăbesc. 

Celebră pentru un TED Talk 

care a fost utilizat de Beyoncé ca 

background pentru una dintre 

piesele ei (Flawless), devenit mai 

târziu eseul We Should All Be 

Feminists (mesaj care se regăsește 

azi și pe tricoul bestseller lansat 

de Maria Grazia Chiuri la Dior și 

purtat de toată lumea bună, de 

la Natalie Portman la Rihanna), 

Chimamanda este o scriitoare 

din Nigeria care a reușit să atragă 

atenția pasionaților de lectură de 

peste tot asupra literaturii africane 

(cu romanele Jumătate de soare 

galben, tradus și la noi, dar și cu 

Purple Hibiscus). Și care a reușit 

ceea ce părea aproape imposibil – 

să dea o față nouă, aproape main-

stream, feminismului, chiar prin 

intermediul eseului despre care 

îți spuneam (publicat în România 

de editura Black Button Books) și 

devenit atât de indispensabil în 

răspândirea mesajelor de egalitate 

încât acum elevii din Suedia îl 

studiază ca parte din programa 

școlară. 
Am citit We Should All Be 

Feminists în urmă cu doi ani și 

atât de mult m-a marcat lectura 

aceea de o jumătate de oră care 

m-a făcut să îmi pun atâtea între-

bări, încât mi-am petrecut mult 

timp gândindu-mă la inegalitățile 

atât de evidente, expuse foarte 

simplu de Chimamanda în carte. 

Pentru că ea reușise să își echili-

breze atât de bine argumentele 

și să le prezinte atât de convingă-

tor, nu am mai avut nici o urmă 

de îndoială, la finalul lecturii, că, 

într-adevăr, ar trebui să fim toți 

feminiști. Nu doar eu, nu doar 

tu. Toți! Așa m-a convins eseul 

acesta încât chiar am pus la cale, 

împreună cu o prietenă, un soi de 

provocare, o leapșă online care 

presupunea împrumutarea cărții 

altor femei care ne sunt prietene, 

care să o citească și să posteze, 

apoi, pe canalele de social media, 

i

EL
LE interviu98

Chimamanda 

ngozi adiChie

feminista de serviciu

We should all Be feminists a devenit un slogan care reflectă foarte bine spiritu
l vremurilor  

noastre. fă cunoștință cu femeia care l-a lansat, scriito
area nigeriană chimamanda ngozi adichie.  

de Ioana Ulmeanu
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zulescu, într-o zi aproape toridă, care semăna mai mult a 

vară. Am stat de vorbă pe terasa librăriei, sfidând furtuna 

iscată din senin. Și am aflat cu surprindere că autoarea 

unui roman care vorbește despre emanciparea unei femei, 

pe care feministele din Rusia și l-au revendicat imediat, 

nu este feministă. Că poți descoperi libertatea spirituală 

chiar și într-un lagăr din Siberia. Și că uneori, în condiții 

extreme, poți găsi sâmburele unei fericiri amare. 

ELLE: Putem spune că Zuleiha deschide ochii este un 

roman de dragoste, un roman cu happy-end? 

GUZEL IAHINA: Mi-ar plăcea ca acest roman să poate fi 

citit în mai multe feluri, în funcție și de așteptările cititoru-

lui. Sigur, se poate spune și că este un roman de dragoste, 

care descrie relațiile între o femeie tătăroaică, ce a fost 

deschiaburită, și dușmanul său ideologic, ofițerul rus, care 

este opusul total al Zuleihăi, fiind de altă naționalitate, 

având altă limbă. El este călăul, ea este victima. Se poate 

spune și că este un roman despre emanciparea femeii, des-

pre descoperirea unei noi șanse la viață. Este și un roman 

despre cum femeia trăiește această nouă viață, fiind nevoită 

ea însăși să se formeze din nou ca personalitate. Se poate 

spune că este un roman despre deschiaburire, despre exilul 

în Siberia, despre viața deportaților în lagărele de muncă. 

Cu alte cuvinte, se poate spune că este un roman istoric, care 

povestește niște evenimente concrete, despre represiunile 

împotriva țărănimii ruse. În cele din urmă, se poate spune și 

că este un roman filosofic, despre depășirea unei conștiințe 

de tip mitologic, despre felul în care un om se mută din 

trecut în prezent, dintr-o lume plină de spiritualitate, de 

basme, de credință, de religie și de comuniune cu aceste 

creaturi metafizice, într-o lume reală. Astfel, aș vrea să cred 

că romanul se poate citi pe mai multe niveluri, depinzând 

de dorințele, perspectiva și așteptările cititorului.

ELLE: Putem spune că este un roman feminist?

G.I.: Da. Personajul principal va trece printr-o perioadă 

de emancipare. Voi face o mică paranteză: după publi-

uleiha, o tânără gravidă dintr-un sat de tătari, e 

deportată în Sibe ria după uciderea soțului ei de 

către un ofițer din Armata Roșie. Face o călătorie 

lungă și chinuitoare, alături de țărani deschiaburiți și inte-

lectuali din Leningrad, deținuți de drept comun, musul-

mani și creștini, credincioși și atei, ruși, tătari, nemți, 

ajungând, după un drum istovitor, care durează nu mai 

puțin de șase luni, pe malurile Angarei, într-un loc cu o 

natură neîndurătoare. Iar comandantul coloniei de muncă 

înființate aici este chiar ucigașul soțului ei. Între Zuleiha și 

acesta se înfiripă o iubire stranie, reținută, dar de o inten-

sitate covârșitoare. Personajele se transformă, rolurile se 

inversează, adevă rurile devin incerte. Sin gura certitudine 

a eroinei rămâne dragostea față de fiul ei, Iusuf, pentru 

salvarea căruia este hotărâtă să plătească orice preț. Aces-

ta este, pe scurt, subiectul romanului Zuleiha deschide 

ochii, de Guzel Iahina, apărut în România la sfârșitul 

lunii trecute, la editura Humanitas Fiction. Romanul de 

debut al scriitoarei Guzel Iahina a fost recompensat cu 

numeroase premii literare și pot spune cu mâna pe inimă 

că este o capodoperă. Se citește pe nerăsuflate și poate fi 

interpretat în atât de multe moduri. Am cunoscut-o pe 

Iahina la sfârșitul lunii aprilie, la librăria Humanitas Kret-

ELLE a stat de vorbă cu scriitoarea rusă  

de origine tătară Guzel Iahina despre 

romanul ei de debut, Zuleiha deschide 

ochii, apărut lună trecută la editura 

Humanitas Fiction.
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de Crina Alexe

ZULEIHA 

A DESCHIS 

OCHII, 
DESCHIDE-I 

ȘI TU!
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ELLE MAN is a  
supplement of ELLE 
Magazine, a com-
plete guide for men 
in fashion, gadgets, 
accessories and life-

style.

ELLE kids is a  
supplement of ELLE  
Magazine about  

fashion, accessories, 
health & lifestyle for 

mothers and childrens 
(from 0 to 12 years).

BRAND EXTENSION



exclusive

shootings
FASHION

CREATIVE SOLUTIONS &  
HIGH QUALITY PHOTOGRAPHY 

Bespoke creative content is available on request.
Tailored proposals can be provided in response to briefs.



DIGITAL

ELLE AUDIENCE & TRAFFIC

ELLE.ro READERS PROFILE*

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

72% 51% 52% 28%81%68%
Source: *SATI DMP dec. 2018

32%

Category

Unique clients/month

Page impressions/month

Mobile Traffic %

Facebook Fans

Instagram

Women Lifestyle

700k 

4.5 mil*

65%

329k

111k
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influential

passionate 
 about  

fashion&luxury  

professional & 
powerful

Daily updated snackable/engaging 

content on celebrities, fashion, beauty, 

trends. 

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. 

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.

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

ELLE.ro is everywhere our users are 

throughout the day, including DIASPORA*

Top search categories that have 

brought traffic to ELLE.ro

*percentages relate to the total diaspora

UNITED 
KINGDOM

17%
GERMANY

15%
PEOPLE

2,4M

LIFESTYLE

1,3M

FASHION

735k

ATTACHEMENT

714k

ASTROLOGIE

379k

ITALY

11% MOLDAVIA

11%

SPAIN

11%

page view

page view

page view

page view

page view

#TOP5

#TOP5

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 

V
ID

EO
DIGITAL
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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.

DIGITAL
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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

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 communi-

cate it for both targets, men and women. Include cocktails recipe, sug-

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,promotion240K 
TOTAL REACH

3.8K 
ENGAGEMENT

PERFORMANCE



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 win-

ners 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.

EVENTS

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



In terms of co-branded  

special projects and events,  

ELLE Romania is the most 

wanted media partner on 

the market, with a unique 

hub of high quality contents.
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®

ONTV
ELLE On TV is a lifestyle TV show broad-

cast 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

CAMPAIGNS
SOCIAL



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

SOLUTION 
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404 x 275 mm

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

AD FORMAT

CPM (standard format)

Advertorial (24h on Home Page)

Special projects

PRICE

20 € €

800 € €

On demandOpening spread: 9.900 €
Interior spread: 9000 €

2.750 € 2.750 €

1.900 € 1.900 € 1.650 € 1.650 € 1.650 €

PRINT ADVERTISING RATES DIGITAL ADVERTISING RATES
ELLE    ELLE man   ELLE kids

NEXT STEPS 

Find new, proactive and stronger ways to collaborate together 

Concentration on your priority audience and objectives

Generate and expand storytelling ideas that can amplify your 
brand to a bigger audience



read:

surf on:

connect with:

enjoy:

move with:

laura.merdescu@ringier.ro

0747 277 678

ADVERTISING MANAGER

ELLE MAGAZINE

ELLE.RO

FACEBOOK, INSTAGRAM

ELLE PARTIES

ELLE MOBILE
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