
MOBILA
revista profesioniștilor

din 
industria mobilei 



Revista MOBILA print 

• Asociația Producătorilor de Mobilă din România, prin intermediul Revistei MOBILA
print și cu ajutorul site-ului propriu www.industriamobilei.ro, transmite 
autorităților statului și publicului larg punctul de vedere al membrilor săi, în 
beneficiul industriei, ca voce autorizată și reprezentativă. 

• Este singura publicație din România care se adresează profesioniștilor din industria 
mobilei, dar și publicului consumator. Își propune:
• cucerirea publicului și conștientizarea potențialilor cumpărători asupra pieselor de 

mobilier produse la noi în țară, precum și a accesoriilor necesare utilării 
corespunzătoare

• prezentarea de tendințe, inovații, noutăți din industria românească și internațională 
• descoperirea celor mai moderne echipamente și tehnologii de prelucrare superioară a 

lemnului
• stabilirea unor relații profesionale armonioase între actorii acestui sector. 

http://www.industriamobilei.ro/


Revista MOBILA se tipărește într-un număr de 1.000 de 
exemplare/ediție, de 6 ori pe an, la fiecare două luni 

• Revista este distribuită:
• producătorilor de mobilă din România
• distribuitorilor și producătorilor de tehnologie, echipamente și accesorii
• producătorilor de materii prime, materiale auxiliare, semifabricate pentru 

mobilă
• societăților comerciale de design și decorațiuni interioare
• instituțiilor de învățământ, cercetare, proiectare 
• instituțiilor statului și către alte organisme apropiate de industrie sau care 

colaborează cu APMR, pe diverse proiecte. 

Se distribuie permanent la târgurile/evenimentele naționale și internaționale de 
mobilă, la  care participă membrii APMR. De asemenea, din acest an se poate 
achiziționa prin abonament, la cerere. 



Este partener media principal al celor mai importante 
evenimente din industrie

• Concursul Național de Design 

• Târgul Internațional de Mobilă, Echipamente 

și Accesorii BIFE - SIM

• Târgul de Mobilă cu Vânzare MOBILA EXPO 



Revista MOBILA print

• Este singura publicație B2B din industrie 

• Promovează evenimentele internaționale de profil (târguri/expoziții) pentru a conștientiza membrii de piața 
căreia i se pot adresa

• Promovează intervențiile și acțiunile pe care APMR le întreprinde pentru susținerea participării firmelor 
românești la târgurile internaționale de profil

• Fiind revista APMR, promovează proiectele europene pe care le gestionează/coordonează sau la care este 
membră/parteneră asociația 

• Are acces la deciziile care se iau la nivel național și care interesează direct toată industria și le promovează
• Anunță statistica și evoluția pe industria mobilei pentru a ține membrii informați, dar și pentru a conștientiza 

publicul și autoritățile de importanța sectorului

• Promovează oferta educațională (instituțiile de învățământ mediu și superior)

• Promovează proiectele care sprijină industria în atragerea forței de muncă specializate (profesioniștii din 
domeniu)

• Transmite opiniile partenerilor din Europa. Exemple interviuri cu personalități din domeniu:

• Revista MOBILA nr.4/2016 „MY RECIPE TO SUCCES IS BUILDING A STRONG BRAND” (Tomas Lukes, 
Secretary General of the European Furniture Manufacturers’ Federation (UEA))

• Revista MOBILA nr. 5/2016 interviu Helmut Merkel, jurnalist MÖBELMARKT



Revista MOBILA online www.revistamobila.ro

Prezintă tendințele, inovația din domeniu și conectează membrii APMR între ei, 

dar și cu potențialii clienți. Aici se pot promova atât firma, cât și produsele noi, se pot

publica advertoriale de lansare de produs, pot fi achiziționate bannere publicitare,

care, cu un simplu click pot conduce cititorul către site-ul sau către pagina web de

comercializare.

http://www.revistamobila.ro/


Abonează-te!

• Prețul unei reviste este de 30 lei/număr.

• Prețul unui abonament redus este de 150 lei/6 numere.

• Poți solicita REVISTA MOBILA la adresele

• marketing@apmr.eu
• apmobro@yahoo.com

www.revistamobila.ro www.facebook/revistamobilaAPMR

mailto:marketing@apmr.eu
mailto:apmobro@yahoo.com
http://www.revistamobila.ro/
https://www.facebook.com/revistamobilaAPMR/

