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Point.md 
cel mai vizitat 

portal informațional din Moldova

Point.md a fost deschis în anul 2006, 
de către compania Simpals.

La ziua de astăzi este unul din liderii mass-mediei online 
și intră în TOP-5 ale celor mai vizitate site-uri din țară.



Point.md – это доверие 130 000 уникальных 
пользователей в день

Google Analytics, 2018 год

Уникальные пользователи

день

неделя

месяц

205 255

753 772

1 966 177

Просмотры страниц

233 875 557

83 758 434

Сеансы



Первый в списке новостных сайтов

point.md
sputnik.md

protv.md

mama.md

diez.md

noi.md

kp.md

timpul.md

unica.md

perfecte.md

forum.md

deschide.md

mamaplus.md

play.md

SITE

4 650 408

3 330 174

2 740 479

1 873 478

1 844 622

1 920 957

1 641 371

1 417 129

1 211 496

1 199 160

429 866

959 307

831 686

351 986

REAL USERS

Источник: http://trafic.md/

http://trafic.md


știri cu posibilitatea 
de a le dezbate 
și discuta

cea mai 
detaliată hartă 

a Moldovei

catalogul 
site-urilor

convertor valutar

lista programelor TV, 
ale filmelor 
și alte canale 

de interes

alcătuit din numeroase 
rubrici tematice și servicii

prognoza meteo în 
orașele 

din Moldova



Point NEWS

Pentru utilizatorii dispozitivelor 
iOS și Android este dezvoltată 
aplicația PointNews

un număr imens de materiale exclusive, prezentarea celor mai importante 
evenimente din Republica Moldova și de peste hotare

10 rubrici complete: politică, economie, societate, 
evenimente, sport, în lume, știință, lady, auto, 
afaceri

Для пользователей iOS и 
Android девайсов разработано 
приложение PointNews



Point MAP
cea mai detaliată hartă a Moldovei, care este actualizată în fiecare zi

Pentru utilizatorii dispozitivelor 
iOS și Android este dezvoltată 

aplicația PointMap

sistem de căutare pe orașe, 
străzi și denumiri ale edificiilor, pictogramele edificiilor, 
itinerarele transportului public 



Point MONEY
convertor valutar

Este un intrument unic, care permite rapid și cu exacticitate să fie 
calculați banii dintr-o valută în alta, în raport cu actualul curs și cu 
ușurință va determina în care bancă este mai profitabil de a 
schimba valuta. 

Pentru utilizatorii dispozitivelor 
iOS și Android este dezvoltată 
aplicația PointMoney… …și Widget pentru iOS



Point METEO
prognoza meteo în orașele Republicii Moldova

Distinctivă este diagrama meteo pe Point.md, unde utilizatorul poate urmări 
schimbările timpului și la ce vreme să se aștepte în următoarele zile.  



Program TV
program TV la zi pentru toate posturile televizate.

Program la zi al tuturor 
posturilor TV din Moldova, 
precum și a celor rusești, 
ucrainești și europene.



Point CATALOG
catalogul site-urilor

Baza resurselor moldovenești pe 
direcții tematice.
În interiorul fiecărei rubrici se află 
subpoziții care vă ajută să găsiți rapid 
resursa tematică dorită.

Avantajul serviciului este posibilitatea 
de a vizualiza datele statistice ale site-
ului potrivit Google Analytics



Рекламные возможности
Новость разделе БИЗНЕС

Текстово-графические блоки размещены на 
главной странице в левой боковой 
вертикальной панели

На внутренних страницах в правой 
боковой вертикальной панели

1900 леев 
за первые сутки

+ 400 леев
за вторые сутки

+ 200 леев
за каждые последующие 
сутки

Стоимость 
Написания статьи: 

1200 леев
до 1500 de знаков

2 000 леев
Более 1500 символов

Стоимость 
размещения:



Новая функция – Live Video Streaming

A

B

A. главный блок - 3000 леев
B. sidebar - 1000 леев

во время трансляции видео появляется на главной странице сайта

Live video streaming 
в пресс-центре  Point.md(30 min) - 400 леев



Mun. Chișinău, str. I. Neculce 5, et.2

Tel: +373 22 888 001

Telefon/fax: +373 22 582 447

Managerul proiectului:

Liudmila Slav                                                                                  

Tel: +373 60399994

e-mail: l.slav@point.md                                                                                                       

Departamentul publicitate Numbers                                                                                                          

Tel: +373 22 888001

e-mail: info@numbers.md

ул. Каля Орхеюлуй 28/1

mailto:info@numbers.md

