
din 3 mai
au mai r`mas 7 zile

LUNI MIERCURINoul
|ncep\nd din 7 mai, 

|N FIECARE LUNI,
Cotidianul 

v` ofer` o nou` colec]ie 
\n premier` pentru presa 

din România:

colec]ia
enciclopedica

Cotidianul 
continu` Colec]ia “Literatura”

|N FIECARE
MIERCURI,

cu c`r]i celebre, c`r]i premiate,
c`r]i controversate.

colec]ia
literatura

in fiecare zi, Costin Ilie v` conduce 
\n culisele lans`rii noului Cotidianul●

Leonardo 
Da Vinci
ARTA {I 
{TIIN}A 
UNIVERSULUI

7
mai

Egiptul
T~RÂMUL 
UITAT

14
mai

Dali
MARELE 
PARANOIC

21
mai

Nostradamus
ETERNA
|NTOARCERE

28
mai

Biblia
CARTEA,
C~R}ILE

4
iunie

Dinozaurii
O LUME
PIERDUT~

11
iunie

Einstein
BUCURIA
GÂNDIRII

18
iunie

Russel
Banks
DERIVA 
CONTINENTELOR

9
mai

16
mai

Ben 
Okri
IN ARCADIA

23
mai

E.M. Forster
O C~L~TORIE
|N INDIA

30
mai

Giorgio
Bassani
GR~DINILE
FINZI
CONTINI

6
iunie

Yann
Martel
VIA}A
LUI PI

13
iunie

Susan
Sontag
|N AMERICA

20
iunie

Boris
Vian
BLUES PENTRU
O PISIC~ 
NEAGR~

Vol II-VII - 9,9 RON 
\mpreun` cu Cotidianul

4,9 RON 
\mpreun` cu Cotidianul

S-a decis: s`pt`m\na viitoare, 
Cotidianul se relanseaz`. 

O alt` \nsu[ire care va face diferen]a \ntre Cotidianul
[i celelalte publica]ii existente pe pia]` o reprezint` formula
grafic` modern`, care permite cititorului parcurgerea facil`

a con]inutului. 

Structura
noului Cotidianul aduce \n plus
o mai mare importan]` acordat`
actualit`]ii relevante pentru
cititor, evenimentele fierbin]i
urm\nd s` se consume pe primele
pagini ale ziarului. Societatea,
politica, economia [i comentariile
s\nt sec]iunile clasice ale ziarului
care vin s` completeze tabloul
[tirilor zilei. Ele vor fi urmate de
pagini speciale, concepute pentru
a r`spunde nevoii de informa]ie a
cititorului, indiferent dac` aceasta
este n`scut` din dorin]a unei mai
bune gestion`ri a buzunarului
(INVESTI}II PERSONALE,
JOBURI) sau a timpului rezervat
destinderii (C~R}I&TEATRU sau
FILM& MUZIC~) ori pur [i simplu
din curiozitate (FUTURE,
TENDIN}E). 

Vineri este ,,show time’’: Cotidianul
PENTRU WEEKEND
Plus`m, duc\nd num`rul de pagini la 40, \ntr-un
produs jurnalistic g\ndit \n spiritul weekendului: 16
pagini dedicate actualit`]ii [i 24 de lifestyle, de la
mod`, frumuse]e [i propuneri pentru timpul liber
p\n` la recomand`ri de lectur` [i cinema, dezbateri
despre advertising [i new media, r`spunz\nd \n acest
fel a[tept`rilor cititorilor premium.

Edi]ia de s\mb`t` va exista numai \n varianta online,
deoarece am considerat c  ̀aceea disponibil̀  vineri are
suficient` consisten]` \nc\t s` v` ]in` ocupa]i pentru
dou` zile, mai ales c` oferta de

produse speciale Cotidianul

se diversific .̀ Astfel, pe l\ng  ̀Colec]ia ,,Literatur ’̀’, care
a adus peste un milion de c`r]i \n bibliotecile cititorilor
no[tri, vom promova Colec]ia ENCICLOPEDICA, un
produs unic \n presa român`.

Primul volum

GRATUIT!
\n pre]ul ziarului

P`str`m ce era bun \n actuala formul` a ziarului, adug`m o serie de elemente nou-
nou]e pentru presa autohton` [i va ie[i singurul cotidian premium al României. 
Nu e laud` de sine, nu e promisiune [i nici m`car deziderat. E o realitate pe care 
o ve]i r`sfoi \ncep\nd de joi, 3 mai, de la prima [i p\n` la ultima pagin`, care va purta
num`rul 32, fa]` de 24 \n momentul actual, adic` un plus de 8 pagini color zilnic.


