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PREZENTARE GENERALA

Obiectiv

 Principalul considerent care a stat la baza iniţiativei de a publica această revistă este necesitatea
imperioasă de informare specializată în domeniu.

Infocons...

 este singura revistă independentă din România în domeniul protecţiei consumatorilor, protecţiei
mediului şi testelor comparative;

 este publicata lunar, atat in format print cat si in format on-line (www.infocons.ro). Nu conţine
publicitate şi nu promovează interese politice, etnice sau de altă natură în afară de cele de educare şi
informare a consumatorilor, a agenţilor economici şi a instituţiilor publice ce se află în slujba
cetăţeanului.

 vine sa sprijine consumatorul in procesul decizional de achizitie a unor bunuri sau servicii.
Consumatorul poate alege in cunostinta de cauza, bazandu-se pe expertize avizate din diferite
domenii;

 de asemenea, cuprinde informatii generale utile consumatorilor care calatoresc, care au nevoie de
ajutor in interpretarea etichetarii sau a caracteristicilor unor produse. Aceste informatii sunt
prezentate intr-un mod simplu si accesibil tuturor cititorilor, InfoCons nefiind o revista tehnica sau
destinata unui target de nisa.
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 In format print, revista, se poate achizitiona din cadrul retelelor de magazine Inmedio sau Relay ori
pe baza unui abonament de 6 sau 12 luni;

PREZENTARE GENERALA
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 In ceea ce priveste formatul digital, acesta poate fi accesat de pe adresa www.infocons.ro, iar, spre
deosebire de formatul print, acesta contine informatii suplimentare, actualizate zilnic;

 Pentru varianta digitala a revistei exista posibilitatea de a te abona trimitand un sms la 7441 care sa
contina cuvantul “test” si adresa de mail (ex. testnume@domeniu.ro). Vei primi imediat un mesaj de
confirmare impreuna cu un user si o parola valabile 1 an.

PREZENTARE GENERALA
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TARGET

 Articolele revistei vizeaza 2 tipologii de receptori: agentii economici, institutiile publice si de stat si 
persoanele fizice

Persoane fizice

• pot avea cea mai clara evidenta a calitatii
produselor achizitionate, prin prisma testarii
independente si nu a specificatiilor oferite de
producatori;

• pot afla informatii utile in cazul in care vor
calatori in afara tarii;

• afla informatii despre etichetarea si
semnificatia insemnelor si marcajelor
prezente pe produsele folosite in viata
cotidiana;

• afla informatii utile despre politicile UE la nivel
individual, atat ca drepturi, cat si ca obligatii,
in calitate de cetateni ai spatiului Comunitar;

• afla informatii utile despre hrana, producerea
acesteiea, semnificatia proceselor de
productie precum si diferentele dintre hrana
obisnuita si cea bio.

Agenti economici, institutii publice si de stat

• beneficiaza de informatii care nu sunt denaturate
de reclama, intrucat revista nu contine mesaje
promotionale;

• pot folosi informatiile pentru reducerea costurilor
in cadrul organizatiei, prin achizitii corecte si in
cunostinta de cauza;

• pot gasi sfaturi utile legate de legislatie sau
implementarea politicilor europene pe teritoriul
Romaniei;

• beneficiaza de o evaluare corecta si
independenta a caracteristicilor produselor aflate
pe piata;

• beneficiaza de un instrument de educare si
informare a personalului din cadrul institutiei;

• revista poate fi oferita ca un produs suplimentar
in campaniile lor de promovare a anumitor
pachete de servicii sau produse avand ca
beneficiu un grad mai mare de fidelizare a
clientilor.
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 CE INSEAMNA UN  TEST 

COMPARATIV? 

 Este o evaluare independenta a unei clase de produse (ex.: telefoane mobile, imprimante etc.), pe 
baza unui set comun de caracteristici testate in cadrul unui laborator certificat, in conditii stabile de 
testare;

 Pentru fiecare produs se testeaza fiecare caracteristica din set de mai multe ori si se evalueaza 
performantele acestuia, comparativ cu specificatiile producatorilor si cu celelalte produse din clasa 
respectiva;

 Datele obtinute sunt publicate in reteaua internationala I.C.R.T. (International Consumer Research 
& Testing) si puse la dispozitie organizatiilor de consumatori din intreaga lume. Acestea sunt 
prelucrate, pentru a avea o relevanta cat mai mare pentru utilizatorul final (ex.: la un televizor LCD 
sunt urmarite 1400 de caracteristici, iar din acestea se publica 30-40 de valori medii ale claselor de 
caracteristici);

 Rezultatele finale sunt afisate in tabele in care valorile de referinta se prezinta intr-un format 
accesibil si usor interpretabil (ex: testul comparativ pentru calitatea sunetului va prezenta valori de 
la 1 la 5, in functie de claritatea sunetului, frecventele minime si maxime suportate de difuzoare, 
existenta reverberatiilor ).
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 I.C.R.T.

 International Consumer Research & Testing (www.international-testing.org) este o organizatie care
reuneste pe de-o parte un consortiu de laboratoare independente si pe de alta parte o serie de
organizatii de consumatori de pe tot globul care publica lunar teste comparative;

“Toţi membrii ICRT acţionează exclusiv în interesul consumatorilor. Nu acceptă
publicitate şi sunt independenţi faţă de activităţile comerciale, industrie şi partidele
politice. Organizaţiile membre variază ca mărime de la primele 10 cele mai mari
organizaţii din lumea întreagă, având de la 250.000 la 7 milioane de membri, până la
organizaţii mai mici, din ţări ca Islanda sau Singapore. În total, membrii ICRT ajung
la peste 11 milioane de abonaţi şi 30 de milioane de cititori.

ICRT dispune de un program de testare continuă pentru o gamă vartiată de produse
de interes pentru consumatori, cum sunt: camere digitale, telefoane mobile,
televizoare, maşini de spălat, maşini de spălat vase, aspiratoare şi becuri. În plus,
există multe alte teste comune de o anvergură mai mică, ce se fac unei serii largi de
produse destinate consumatorilor, de la creme antirid până la pantofi sport.

În ultimii ani, ICRT a desfăşurat peste 50 de teste comune pe an, testând peste
3.500 de produse. De asemenea, ICRT facilitează schimbul de informaţii şi teste între
membrii săi în domenii ca: alimente, sănătate, mediu şi servicii financiare.”

Guido Adriaenssens
Chief Executive Officer
International Consumer Research & Testing (ICRT)
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 REVISTE DE PROFIL 
(din U.E. si nu numai)

1. Test Achats – Belgia www.test-achats.be
2. 60 millions de Consommateurs – Franta www.60millions-mag.com
3. Que choisir – Franta www.quechoisir.org
4. Which? – Marea Britanie www.which.co.uk
5. Stiftung Warentest – Germania www.test.de
6. Consumer reports – Statele Unite ale Americii www.consumerreports.org
7. DECO – Portugalia www.deco.proteste.pt
8. Associação Brasileira de Defesa do Consumidor – Brazilia www.proteste.org.br
9. CHOICE Australian Consumers’ Association – Australia www.choice.com.au
10.Consumers Korea www.consumersinternational.org
11.Consumer council Hong Kong www.consumer.org.hk
12.Consumidores Argentinos www. consumidoresarg.org.ar

13.Pro Test – Polonia
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In speranta unui parteneriat de 
succes, va multumim pentru 

atentie!


