
Oamenii schimbării 

REVISTA VIP  



CINE SUNTEM? 

• Revista VIP este liderul de notorietate și vechime al presei de specialitate (1992)   

• Revista VIP este cea mai documentată revistă de personalităţi din România.  

• Revista VIP organizează, poate, cele mai importante evenimente mondene din România 

(Premiile şi Superlativele VIP).  

• Revista VIP este singura publicație mondenă care îşi asumă prezentarea faptelor şi a 

personajelor într-o cheie pozitivă. 

• Revista VIP este singura publicație care recunoaşte şi recompensează valorile româneşti.  

• Revista VIP este singura publicație care se axează pe personalităţile din toate domeniile: 

showbiz, mediul de afaceri, sănătate, educaţie, modă, sport, artă, teatru, film etc.  

 



MISIUNE ŞI VALORI 

• Credem în jurnalsimul onest, orientat către cititori.  

• Punem documentarea pe primul loc.  

• Ne asumăm explicit abordarea pozitivă a faptelor şi a personajelor.  

• Ocolim cu încăpăţânare jocurile minore din agenda publică.  

• Am ales să nu facem audienţe pe baze incorecte şi imorale. 

• Promovăm valorile autentice şi oamenii de valoare. 

• Milităm pentru întoarcerea societăţii către educaţie şi cultură. 

• Credem în performanţă şi o sprijinim, indiferent de notorietatea sau comercialul imediat al 
domeniului de activitate. 

  



CONCEPT EDITORIAL 

Revista VIP este o revistă despre Personalităţi.  

Personalitatea este acea persoană, fie ea cunoscută 

publicului larg sau nu, care reuşeşte să aducă o schimbare în 

mediul său socio-profesional.  

Scriem despre oameni importanţi în ipostaze diferite. 

Scriem despre oameni ale căror poveşti ne pot inspira şi orienta, oameni 

care dau un sens vieţii.  

Căutăm să înţelegem schimbările şi fenomenele din jurul nostru cu 

ajutorul Persoanelor Foarte Importante. 

Ne implicăm în dezbaterile importante, încercând să oferim viziuni 

diferite. Etalăm sentimente şi trăiri ale personalităţilor şi încercăm să vă 

prezentăm oamenii, nu artificiile comerciale. 

 



GALA PREMIILOR  VIP 

 

• Gala lunară de premiere organizată de revista VIP. 

• Premiem cei mai importanţi oameni din toate domeniile relevante pentru publicul 

nostru.  

• Promovăm oameni care generează bunăstare în mediul în care trăiesc şi muncesc. 

• La eveniment vin cei mai importanţi oameni din România.  

 



SUPERLATIVELE  VIP 

 

• Cea mai grandioasă şi importantă gală de premiere din 
România. 

• La acest eveniment vin cele mai importante personalităţi din 
România (preşedinţi de stat, prim-miniştri, miniştri; cei mai mari 
cântăreţi, actori, vedete de televiziune; cei mai importanţi 
doctori, oameni de ştiinţă; cei mai mari organizatori de 
evenimente; sportivii şi antrenorii cu rezultatele cele mai bune; 
cei mai buni jurnalişti). 

• Este printre evenimentele cel mai bine mediatizate din 
România. 

• Este cel mai prestigios eveniment monden din România.  

 



• Personalităţi prezente de-a lungul anilor: Ion Iliescu, Traian Băsescu, Adiran Năstase, 

Regele Mihai, Ivan Patzaichin, Cătălin Botezatu, Irina Shrotter, Octavian Belu, Marius 

Tucă, Carolin Fernolend, Laura Coroianu, dr. Gheorghe Brunei, Anton Hadar, Andreea 

Marin, Ştefan Bănică jr. etc. 



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 

 



DETALII TEHNICE ȘI COMERCIALE 

• Tiraj 10.000 de exemplare dintre care 7.000 sunt distribuite la majoritatea punctelor de vânzare 
de presă la nivel naţional. 3.000 sunt distribuite selectiv (bănci, clădiri de birouri, spitale private, 
centre comerciale etc.). 

• 64 pagini + 4 

• Pret 9,7 RON 

• Fiecare număr nou se lansează odată cu Gala Premiilor VIP (evenimentul lunar).  

• Ritmicitate lunară (apare între 20 şi 25 ale lunii, în funcţie de data evenimentului lunar).  

• 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. După aprilie 2014 (un an de la noul format), se va realiza un sondaj profesionist.  

• Singura publicație cu structură complexa şi diversificată (cele mai multe domenii).  

• În lunile iunie-iulie 2013, VIP a fost publicaţia ce a înregistrat cel mai mic retur (0,24%).  



CONTACT 

• Marketing, Publicitate şi Distribuţie 

 

 

 

        Tel 0724900939, 0784149189 

         Mail office@mybc.ro 

         www.mybc.ro 

         director general Marian Gavrilescu 

  

       Evenimente 

        Raluca Eftimie: raluca.eftimie@revistavip.net; 0729019431 

      Editor 

• Ion Borşan: ioan.borsan@gm.ro; 0727448822 
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