


primul newsletter local din România, lansat
în iulie 2021 cu misiunea de a aduce la lumină
lucrurile bune care se întâmplă în Iași

ne concentrăm pe oamenii și locurile care fac
Iașul mai bun, folosind jurnalismul constructiv,
orientat către soluții

nominalizat la categoria Presă Locală în cadrul 

#11



Credem că business-urile locale sunt
esențiale pentru vitalitatea unui oraș, așa
că le ajutăm să crească și ducem povestea
lor la oamenii care mișcă lucrurile în Iași.

Fie că ești antreprenor local sau reprezinți o
companie multinațională care operează în Iași,
ne-am bucura să devenim parteneri și să
creăm conținut autentic, nativ, pentru ieșenii
cărora le pasă de orașul în care trăiesc.



Abonați: 2.900 din care 115 plătitori
Rata de deschidere: 50-60%
Vizualizări: 3.000-5.000/ediție
Facebook: 3.100 urmăritori
Instagram: 2.300 urmăritori
Demographics: 76% între 25-44 ani, 91% au studii
superioare, 47% au venituri peste 5.000 de lei*

*potrivit unui chestionar cu peste 135 de respondenți
derulat în iunie 2022



„Ideea newsletterului Iașul nostru m-a entuziasmat de
la prima întâlnire cu Alex, era nevoie de mult timp de
un proiect de jurnalism independent local. Atunci când
am vrut să răspândim campania de conștientizare MC
CLEAN despre rolul esențial al agenților de curățenie,
Iașul nostru a fost prima noastră opțiune și chiar ne-a
ajutat să amplificăm un mesaj cu impact social.”

„Iașul nostru ne-a pus pe hartă. Noi am deschis
locația departe de centrul orașului, iar până la
mențiunea lui Alex în newsletter nu prea ne știa
lumea care nu locuia în zonă. Din momentul apariției
articolului, am avut primele cozi în fața kiosk-ului, cu
oameni veniți chiar din Bucium pentru a ne încerca
produsele.”

Ștefan Hitruc, Leche Cornel Sava, MC CLEAN



prezentat de “COMPANIE” + logo în partea
de sus a newsletter-ului
un mesaj de 50 de cuvinte, însoțit de o
imagine și link, la mijlocul ediției de
vineri

      100 euro / 1 ediție
      300 euro / 4 ediții
   

Partener
principal



împreună cu “COMPANIE” + logo în
partea de sus a newsletter-ului
un interviu sau un reportaj despre
impactul sau activitatea sponsorului în
comunitatea locală
extindere pe paginile de FB/IG Iașul
nostru

       
     425 euro per ediție

Partener
strategic



Concentrat - newsletter zilnic DoRAnca Iosif - reporter/host newsletter Re:Mediu



The Fix Media
publicație de media management

Adrian Mihălțianu
coordonator editorial PressOne



Dacă reprezinți un brand național care vrea să
sprijine jurnalismul local independent, căutăm
sponsori pentru serii de reportaje despre mobilitate
urbană, educație, sănătate, gastronomie locală.


