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- este liderul de notorietate și vechime al presei de specialitate ( 1992 );
- este cea mai documentată revistă de personalitați din România;
- organizează, poate, cele mai importante evenimente mondene din România
(Premiile și Superlativele VIP);
- este singura publicație mondenă care își asuma prezentarea faptelor și a
personajelor într-o cheie pozitivă;
- este singura publicație care recunoaște și recompensează valorile românești;
- este singura publicație care se axează pe personalitățile din toate domeniile:
showbiz, mediul de afaceri, sănătate, educație, modă, sport, arta, teatru,
ﬁlm, credință, muzică, muzică clasică și chiar mediul academic.

Istoric
Revista VIP, fondată ın
̂ 1992 de Radu G. Ţeposu, a devenit ın
̂ scurt timp primul să ptă mâ nal monden cu impact la public.
Ne-am nă scut din cultură , pentru că VIP a putut i citită , la ın
̂ ceput, ın
̂ cadrul publicaţiei “Cuvâ ntul”, unde i-au fost alocate
câ teva pagini de monden.
In anii care au urmat, mai ales odată cu apariţia pe piaţa a publicaţiilor tabloide, revista VIP s-a menţinut ın
̂ topul preferinţelor publicului
prin materiale exclusive, o selecţie strictă , bazata pe calitate, a subiectelor şi eleganţa jurnalistică .
Câ teva dintre subiectele VIP care au creat valuri ın
̂ presă şi ın
̂ societatea româ nească : In 1995, divorţul lui Gică Hagi de Leni Celnicu,
prima sa soţie, a fost dezvă luit prima dată ın
̂ VIP. In 1997, revista VIP era cea care descoperea că Ion Iliescu nu a fost crescut de mama
sa naturală .
Noi, cei de la VIP, am descoperit ın
̂ 2005 un alt mic secret: Că lin Popescu Tă riceanu a fost fotomodel ın
̂ tinereţe.
La Superlativele VIP 2003, Regele Mihai I a urcat pe scena evenimentului, a fost o onoare deosebită pentru noi, ș i
i-a acordat premiul „Omul anului“ lui Adrian Nastase, un moment istoric, care i-a uimit pe mulţi politicieni ai vremii.
In octombrie 2005, paparazzii VIP i-au surprins ın
̂ premieră pe Ştefan Bă nica jr. şi pe Andreea Marin, dezvă luindu-le relaţia, ın
̂ exclusivitate.
In 2007, divorţul lui Adrian Mutu de Alexandra Dinu este prezentat, ın
̂ premieră , ın
̂ revista VIP.
In 2007, revista VIP a anunţat ın
̂ premieră că Petre Roman are o relaţie cu Silvia Chi iriuc.
In 2008 am fost primii care am a lat şi am scris povestea fascinantă a exilului şi a succesului lui Damian Dră ghici.
Am fost primii care am scris despre drama lui Cornel Constantiniu, demersul nostru inalizâ ndu-se cu un ajutor substanţial acordat artistului.
Tot noi, i-am readus ın
̂ centrul atenţiei, prin articolele de la rubrica “Idoli cu aripi frâ nte”, pe cei care au reprezentat modele ın
̂ societate şi
care au fost daţi uită rii, ducâ nd o viaţă la limita subzistenţei.
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“Oamenii Schimbării”

Odată cu schimbarea abordării editoriale, revista VIP îi pune în valoare de mai bine de patru ani pe cei pe care
s-au remarcat ca ﬁind persoane demne de urmat în societatea românească. Publicaţia noastră i-a denumit
„oamenii schimbării”. Fie că este vorba de avocaţi, medici, profesori, preoţi... indiferent de profesia pe care o
desfăşoară în societatea românească, noi i-am scos în evidenţă, odată cu activitatea constructivă şi impactul de
formatori de opinie pe care-l au asupra societăţii româneşti. Societatea suferă din pricina lipsei unor astfel de modele…

Brandul VIP, ﬁe că vorbim de revista sau de evenimentele organizate în jurul său, cel mai cunoscut dintre acesta ﬁind
Galele Premiilor VIP, îşi continuă programul asumat indiferent de vremuri. Acela de a promova adevăratele valori şi de a bifa
prestigiul şi calitatea, nu proﬁtul obținut cu orice preţ.

Prezent de mai bine de 20 de ani în societatea românească, devine tot mai puternic prin faptul că în viziunea VIP,
peisajul politico-mediac ostil reuşitelor trebuie înlocuit cu poveştile şi faptele acelor personalităţi care inﬂuenţează
comunităţile în care trăiesc sau în care îşi desfăşoară activitatea şi care prin munca şi talentul lor dau sens societăţii.

Oamenii Schimbării
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CONCEPT
Revista VIP este o revistă despre Personalități.
Personalitatea este acea persoană, ﬁe ea cunoscută publicului larg sau nu, care reușește să aducă o schimbare
în mediul său socio-profesional.
Scriem despre oameni importanți în ipostaze diferite.
Scriem despre oameni ale căror povești ne pot inspira și orienta, oameni care dau un sens vieții.
Căutăm să înțelegem schimbările și fenomenele din jurul nostru cu ajutorul Persoanelor Foarte Importante.
Ne implicăm în dezbaterile importante, încercând să oferim viziuni diferite.
Etalăm sentimente și trăiri ale personalităților și încercăm să vă prezentăm oamenii, nu artiﬁciile comerciale.

ABORDARE EDITORIALĂ
Credem în jurnalismul de calitate, în rolurile educativ şi informativ ale presei scrise şi păstrăm abordarea pozitivă a faptelor
şi a personajelor.
Ocolim cu încăpăţânare jocurile minore din agenda publică şi reuşim să promovăm valorile autentice şi oamenii de valoare,
dorindu-ne o întoarcere a societăţii către educaţie şi cultură. Credem în performanţă şi o sprijinim, indiferent de
notorietatea sau comercialul imediat ale domeniului de activitate.
Odată cu rebrenduirea sa, revista VIP are în paginile sale subiecte structurate pe mai multe categorii importante,
care, împreună, formează o umbrelă a valorilor societăţii noastre. Abordăm poveştile de viaţă ale personalităţilor
din cultură, sport, afaceri, sănătate, educaţie, modă, politică etc… redate cititorilor în diversele genuri
jurnalistice profesioniste, respectând normele presei de calitate: reportaje, interviuri, anchete,
dosare, cover-story-uri...
Nu lipsesc articolele de opinie, portretele, editorialele…
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DATE TEHNICE
ȘI
COMERCIALE

În 2013 revista VIP a trecut printr-un amplu program de rebranding. Vizitic - Marketing here
este compania care a realizat acest proces și care continuă să lucreze la proiectul prin care noi
considerăm ca ne diferențiem de celelalte publicații. S-au facut pași importanți atât în privința Conținutului,
a Calității tiparului, dar și în privința evenimentelor VIP. Vă invităm să descoperiți revista și premiile.
- tiraj minim - 8000 exemplare.
- 72 - 80 pagini.
- Revista se lansează la Gala Premiilor VIP (o dată la două luni)
- Ritmicitate: 1 decembrie; 2 Februarie; 3 Aprilie; 4 Iunie; 5 August; 6 Octombrie
- Rata de citire 1 la 4, mai mare pentru exemplarele distribuite în birouri, saloane şi alte centre
comerciale sau prestări servicii.
- Proﬁlul a fost realizat pe baza informaţiilor obţinute de la abonaţi, fani online, feedback invitaţi
evenimente etc. şi a fost mixat cu proﬁlul vechi, din care au rămas cei care au acceptat acest
nou concept.
- Singura publicație cu structură complexă şi diversiﬁcată (cele mai multe domenii).
- În lunile iunie-iulie 2013, VIP a fost publicaţia ce a înregistrat cel mai mic retur (0,24%).
- Distribuitor - Inmedia și chioșcurile stradale;
- distribuție alternativă (saloane, cafenele, restaurante).

PUBLICUL BRANDULUI VIP
-

68% femei;
Venituri medii şi peste medii;
Vârsta medie 38 de ani;
32% sunt antreprenori;
26% lucrează în instituţii private;
8% sunt pensionari;
Peste 60% au o propietate imobiliară;
14% sunt persoane angrenate în showbiz;
Peste 40% au studii superioare.
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PREMIILE
mai 2014 - ediția 121
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Gala de premieră organizată de revista VIP, cu frecvenţă la o lună sau două luni, ce
precede şi lansarea pe piaţă a noului număr al revistei VIP, ediţia tipărită, este
spectacolul în cadrul căruia îi premiem pe cei mai importanţi oameni din toate
domeniile relevante pentru publicul nostru.

Avem categorii de premieră, precum:
Muzică, Divertisment, Film, Contribuţia la dezvoltarea societăţii, Implicarea în societate, Modă, Business,
Ştiinţă şi viaţă, Cultură, Jurnalism, Excelenţă, Sport, Artă populară. De-a lungul timpului,
diplomele VIP s-au îndreptat către:
Loredana Groza, Radu Beligan, Emilia Popescu, Florin Piersic, Simona Halep, Constantin Bălăceanu Stolnici,
Mihaela Rădulescu, Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc, Sergiu Nicolaescu, Teo Trandaﬁr, Vasile Cândea etc.
Promovăm oameni pozitivi, care generează bunăstare în mediul în care trăiesc
şi muncesc. La eveniment vin cei mai importanţi oameni din România.
În luna mai 2014 am sărbătorit ediţia cu numărul 121.

SUPERLATIVELE
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Gala Superlativelor VIP s-a născut din dorinţa de a întări şi mai mult ideea de valoare în România, iar, în timp,
odată ce evenimentul a devenit tradiţie, a încercat ca, prin campaniile sociale pe care le-a derulat, să sprijine
anumite componente esentiale care, la rândul lor, pot îmbunătăţi în mod radical societatea.
Povestea Superlativelor VIP începe înca dinainte de a exista revista VIP…Ea a existat mereu în perseverenţa
cu care creatorul publicaţiei, regretatul Radu G. Ţeposu, a impus, încă din primul an al presei libere, sintagma
Superlativelor în creaţia sa dintâi, săptamânalul de atitudine Cuvântul. Când din coasta acestuia s-a născut VIP,
tentaţia de a clasiﬁca personalitatile a devenit irezistibilă… Suntem pionierii în galele de premieră în România.
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Odată cu rebranduirea revistei, Gala Superlativelor VIP a lansat sloganul “Oamenii schimbării”.
În cadrul acesteia, îi vom premia pe cei care au puterea să-i determine pe ceilalţi să-i urmeze,
pe cei care au avut curajul de a se abate de la potecile batătorite, pe cei care au riscat tot, pe cei care au
determinat schimbarea în domeniul lor de activitate.
Au dat dovada de viziune, determinare şi şi-au creat mijloace pentru a o împlini.
Au evitat mediocritatea şi au aspirat spre excelenţă.
Ei au trecut bariera necunoscutului cu optimism şi curaj.
Au înţeles că schimbarea începe cu ei şi că puterea de a te schimba este un dar.
Revista VIP i-a clasat pe aceştia în funcţie de categorii de premiere: Muzică, Artă populară, Film, Teatru, Divertisment,
Jurnalism, Contribuţie la dezvoltarea societatii, Sport, Educaţie, Ştiinţă şi Viaţă, Excelenţă şi Omul Anului.
În cadrul Galei Superlativelor VIP se celebrează anual personalităţile marcante ale României, oameni ce au reuşit
prin munca lor să producă schimbări pozitive în societatea românească.
Trofeul Superlativelor VIP a ajuns de-a lungul anilor la personalităţi precum: Gheorghe Dinică, Radu Beligan, Raed Arafat,
Traian Băsescu, Adrian Năstase, Horaţiu Mălăele, Tamara Buciuceanu-Botez, Emil Hurezeanu, Marius Tucă, Andreea Marin, Irinel Popescu,
Octavian Belu, Mariana Bitang, Leonard Doroftei, Elisabeta Lipă, Marin Moraru, Maia Morgenstern, Radu Moraru, Mariana Nicolesco şi mulţi alţii.

Ianuarie 2014 - peste 18 ediții
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Format:
1/1
Format Finit
210x285 mm

Format:
1/2 orizontal
Dimensiune
185x122 mm

Format:
1/2 vertical
Dimensiune
90,5x248,7 mm

Format:
1/3 orizontal
Dimensiune
185x79,9 mm

Format:
1/3 vertical
Dimensiune
59x248,7 mm

Format:
1/4 orizontal
Dimensiune
185x59,1 mm

Format:
1/8 orizontal
Dimensiune
59,1x90,5 mm

Format:
Spread interior
Dimensiune
420x285 mm

Ratecard:
3,000 EURO

Ratecard:
1,700 EURO

Ratecard:
1,700 EURO

Ratecard:
1,400 EURO

Ratecard:
1,400 EURO

Ratecard:
1,100 EURO

Ratecard:
700 EURO

Ratecard:
5,400 EURO
Opening spread
420x285 mm
Ratecard: 6,400 EURO

Coperta 2:
3,900 EURO
Coperta 3:
3,300 EURO
Coperta 4:
4,800 EURO
Gate Folder:
8,000 EURO
Branding rubrica: 1,500 EURO
(sigla+product placement)

Preturile sunt exprimate in euro și nu includ TVA.
Machetele pot ﬁ trimise pe CD/DVD însoțite de print martor sau ftp
și trebuie să conțină:
- bleed de 5 mm pe margini;
- rezoluție de 300 dpi, CMYK;
- format tiff/eps.

Half spread
420x122,35 mm
Ratecard: 3,000 EURO
Final spread
420x285 mm
Ratecard: 5,800 EURO
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