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Cine sîntem?

Ce ne dorim?

Săptămînal regional de informaţii, analiză şi opinii. Este
editat de SC „Miraza” SRL, fondator: Cristian Jardan.
Indice de abonare: 21945.
Aria de difuzare: Ungheni, Nisporeni, Călăraşi.
Volumul: 8 pagini A3, alb-negru, limba română.
Tiraj total: 2800, audienţă: 14000.

O informare obiectivă, imparţială şi opertivă a publicului

Primul număr al PP „Expresul”, cu denumirea iniţială
„Expresul de Ungheni”, a apărut la 1 noiembrie 2007.
În octombrie 2010, publicaţia devine membră a Asociaţiei
Presei Independente din Moldova. Începînd cu anul 2011,
este extinsă aria de difuzare, „Expresul” devenind un ziar
regional.

cititor.

Viziunea noastră:
Un om informat este un om bogat.

Valori organizaţionale:
Profesionalism şi calitate
Corectitudine şi cinste
Deschidere către colaborare
Conﬁdenţialitate şi seriozitate.

Servicii prestate:

Rubrici permanente, pagini tematice:

Elaborarea paginilor tematice, redactarea şi editarea
materialelor publicitare, design, elaborarea şi îngrijirea
paginilor web, servicii foto.

Ştiri expres, Eveniment, Esenţial, Jurnalul din tren, Fragmentarium, ROST (supliment dedicate tinerilor), De la A la Z,
Viaţa de lîngă noi, Dă-ne, Doamne, mintea cea de pe urmă.

Echipa:
Lucia Bacalu, director
Ina Landa, redactor-şef
Vitalie Harea, secretar de redacţie
Natalia Junghietu, redactor
Angela Covaliov, contabil-şef
Subredacţii: Nisporeni – Dumitru Mititelu, Călăraşi – Tudor Josanu.

Premii:

Web:

„Debutul anului 2007”, premiu acordat de Clubul Presei
din Chişinău, Centrul Independent de Jurnalism şi
Comitetul pentru Libertatea Presei; Premiul I (în 2007) şi
premiul II (în 2008) la concursul naţional de articole la
tema colaborării moldo-române, acordat de Asociaţia
Presei Independente din Moldova; Premiul în domeniul jurnalismului, acordat în cadrul Galei Albe a TIMPULUI,
ediţia a II-a, anul 2007; Premiul special al Concursului
„Cea mai bună oglindire a tematicii camerale”, acordat
de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova,
anul 2008, „Cea mai bună fotograﬁe”, premiu acordat de
Asociaţia Presei Independente, anul 2010.

Site-ul www.expresul.com a apărut în anul 2008
ca supliment al ziarului. Pe acesta erau plasate,
o dată pe săptămînă, unele articole din ziar.
La 1 octombrie 2010, site-ul devine o platformă web
unde, pe lîngă materialele din ziar, au început să ﬁe
publicate știri, reportaje, interviuri cu oamenii
din Ungheni și despre Ungheni.
În doar doi ani, www.expresul.com devine liderul
incontestabil al pieței on-line din regiune. La momentul
actual, site-ul este vizitat de circa 12.000 de oameni lunar,
recordul absolut ﬁind de 16.000 de vizitatori unici în luna
august 2012.
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