
 
 

Club Antreprenor – Revistă de educație, cultură și acțiune antreprenorială 

 

Prima ediție a revistei Club Antreprenor a fost lansată în data de 29 septembrie 2020, în 

cadrul Galei Club Antreprenor, ediția I. 

 

 

https://www.clubantreprenor.ro/2020/10/02/cine-au-fost-premiantii-galei-club-

antreprenor/ 

 

De ce o nouă publicație? Pentru că avem nevoie mai mult ca oricând de dezvoltarea unei 

culturi a antreprenoriatului în țara noastră, cultură bazată pe inovație, viziune, tenacitate, 

gândire pozitivă, educație financiară, educație juridică și educație civică. Revista Club 

Antreprenor este o dovadă de respect și de prețuire pentru antreprenorii români.  

 

Antreprenorii reprezintă motorul dezvoltării economice în toate statele civilizate. Dacă 

multinaționalele contribuie cel mai mult la bugetul de stat, la cel al asigurărilor sociale și 

la bugetele locale, IMM-urile cu capital românesc sunt responsabile de soarta a peste trei 

milioane de angajați.  

 

Antreprenorii sunt cei care introduc noi tehnologii, promovează noi produse, stimulează 

descoperirea de noi resurse și mobilizează capitalul. 

 

Criza provocată de pandemia Covid-19 ne arată cât de fragilă este actuala structură 

economică bazată pe consum și cât de important este rolul antreprenorilor, al capitalului 

local. Al celor care produc bunuri și servicii.  

 

Revista Club Antreprenor este editată de echipa site-ului clubantreprenor.ro. Prin 

această publicație ne propunem să prezentăm o radiografie cât mai completă a mediului 

de afaceri și a sistemului antreprenorial din România, evidențiind personalitățile 

puternice ale antreprenorilor care au reușit să dezvolte afaceri de zeci de milioane de 

euro, să aducă plusvaloare, să facă permanent angajări și să-și achite taxele la timp, 

contribuind la dezvoltarea comunităților locale.  

Vom arăta exemple de succes în antreprenoriat din următoarele sectoare: industrie, 

energie, retail, construcții, agricultură, IT&C, transporturi, medicină și farmacie, turism, 

cercetare, profesii liberale, etc.  

 

 

https://www.clubantreprenor.ro/2020/10/02/cine-au-fost-premiantii-galei-club-antreprenor/
https://www.clubantreprenor.ro/2020/10/02/cine-au-fost-premiantii-galei-club-antreprenor/


Propunere apariție – Club Antreprenor, ediția a II-a 

 Coperta 3 și articol / interviu de 3 pagini: 4.000 de lei 

 Coperta 4 și articol / interviu de 4 pagini: 5.000 de lei  

 Articol / interviu de trei pagini: 3.500 de lei  

 Articol / interviu / machetă de două pagini: 2.500 de lei  

 Articol / interviu / machetă de o pagină: 1.500 de lei  

Textele și fotografiile trebuie trimise până în data de 22 ianuarie 2021. Articolele și 

interviurile vor fi publicate și pe site-ul clubantreprenor.ro. 

 

 

Ediția următoare a revistei Club Antreprenor va fi lansată în data de 9 februarie 2021, în 

cadrul conferinței cu tema “Vești bune pentru antreprenori” și a Galei Club 

Antreprenor, ediția a II-a, care se va desfășura la Hotel Marshal Garden din București. 

 

Difuzare 

2.000 de exemplare – revista print 

 

Publicația în format electronic va fi trimisă către 80.000 de adrese de mail, astfel: 

 

50.000 – către proprietarii și managerii companiilor cu capital românesc, la nivel 

național (top 1.000 pe fiecare județ și top 10.000 în București) din următoarele sectoare 

– industrie, energie, construcții, servicii, retail, IT&C, agricultură, transporturi, turism; 

10.000 – profesii liberale (avocați, notari, practicieni în insolvență, executori 

judecătorești, consultanți fiscali, auditori, evaluatori, contabili, arhitecți, medici, etc.); 

10.000 – camerele de comerț și industrie județene, camerele de comerț bilaterale, 

asociații profesionale, federații și confederații patronale,  ambasade; 

6.000– instituții locale și centrale (ministere, agenții de stat, autorități de reglementare, 

consilii județene, prefecturi, primării, servicii publice deconcentrate); 

1.000 –licee și facultăți cu profil economic; 

1.000 – instituții financiar-bancare, firme de asigurări, societăți de leasing, fonduri de 

pensii; 

1.000 – alte entități economice (firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset 

management, companii de consultanță –fonduri europene, HR, GDPR, etc.); 

1.000 – mass-media și agenții de PR. 

 

 


