
Termenul de predare a materialelor: data de 10 a lunii precedente apariþiei.
Machetele vor fi predate pe CD (DVD) sau prin e-mail, sub forma unor documente de următoarele tipuri:
.tiff – 300 dpi / CMYK fără compresie;
.eps – 300 dpi / CMYK JPEG compression maximum quality;
.cdr – cu fonturile convertite la curbe şi imaginile în format TIFF 300 dpi / CMYK, fără link-uri externe.
.pdf – salvat la rezoluţie de tipar (opţiunea - press).
Imaginile şi/sau textele ce trebuie tipărite în întregime, se vor afla la cel puţin 3 mm în interior faţă de liniile de tăiere.

Revista Construcţiilor este o publicaţie lunară în care sunt prezentate 
materiale şi tehnologii noi, precum şi alte informaţii utile managerilor societăţilor 
comerciale din sectorul construcţiilor.

Revista se distribuie gratuit, prin poştă, la peste 5.000 dintre cele mai importante 
firme de proiectare-arhitectură, construcţii-montaj, societăţi producătoare/ 
importatoare/ distribuitoare de materiale şi utilaje pentru construcţii etc.

Restul tirajului se difuzează prin abonamente, prin agenţii publicitari la 
manifestările expoziţionale specializate – naţionale şi judeţene – la simpozioane, 
premiere industriale şi comerciale, cu ocazia vizitelor la diverse societăţi 
comerciale etc. Întreaga colecţie a revistei tipărite poate fi consultată, în format pdf, 
pe site-ul nostru În plus, articolele de prezentare a www.revistaconstructiilor.eu. 
materialelor, tehnologiilor, utilajelor şi echipamentelor publicate în Revista 
Construcţiilor sunt introduse şi în site-ul nostru www.revistaconstructiilor.eu, site 
care are în prezent între 500 şi 700 de accesări pe zi. Totodată, după postarea 
acestor articole pe site, ele sunt transmise, sub formă de newsletter, la peste 
20.000 de adrese de email din sectorul construcţiilor, adrese aflate în baza noastră 
de date.

Caracteristicile revistei:

Tiraj: 5.000 de exemplare
Frecvenţa de apariţie: lunară
Aria de acoperire: România
Format: 210 mm x 282 mm
Culori: integral color
Suport: hârtie LWC 70 g/mp
              în interior şi
              DCL 170 g/mp la coperte
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