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DESPRE 
CFR CĂLĂTORI

CFR Călători este compania națională de transport

feroviar de călători cu o experiență de 25 de ani pe

piața din România. Cu cele peste 1.100 de trenuri

operate pe zi, CFR Călători transportă zilnic peste

111.000 de persoane în toată România și nu numai.

Prin serviciile pe care le prestează, CFR Călători asigură

circulaţia liberă a tuturor persoanelor, punând la

dispoziţia publicului o gamă variată de servicii.

Astfel, reclama dumneavoastră poate fi prezentă în

toată ţara prin intermediul trenurilor CFR Călători.

Peste 

111.000 
călători/zi

Peste 

1.100 
trenuri/zi
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Compunerea trenurilor IC este asigurată cu

un număr de peste 30 vagoane de călători

(vagoane clasa I, vagoane clasa a II-a).

Toate vagoanele sunt modernizate și sunt

dotate la nivelul standardelor actuale.

La bordul trenurilor IC se asigură un

confort sporit, accesul la internet prin wi-fi

şi serviciu de alimentație publică.

InterCity

Trenurile InterRegio asigură serviciul de transport

de lung parcurs, pe toate magistralele, cu

distribuţie uniformă pe întreaga reţea naţională.

Trenurile InterRegio au în compunere vagoane de

clasa 1 și/sau clasa a 2-a, dar şi vagoane cuşetă

și/sau de dormit în funcţie de lungimea rutei şi

orarul de circulaţie. În funcţie de necesitate la

bordul unor trenuri IR se asigură şi servicii de

alimentație.

InterRegio

Trenurile Regio asigură serviciul de transport de mediu

şi scurt parcurs, realizând conexiunea între localităţile

situate în mediul rural și orașe. Acestea acoperă întreaga

reţea naţională, circulând atât pe magistrale, cât şi pe

secţii secundare, interoperabile sau neinteroperabile.

Compunerea trenurilor Regio este asigurată de

automotoare sau de trenuri cu vagoane clasă

compartimentate, salon sau etajate.

Regio/RegioExpress

ALEGE TIPUL DE TREN CARE SE 
POTRIVEȘTE CAMPANIEI TALE



*Colantare exterioară

a unei locomotive sau 

a unui vagon / 

automotor, fără 

acoperirea inscripţiilor 

CFR Călători

Afișare reclamă

pe monitoarele

automatelor de bilete

CFR Călători sau pe

monitoarele din tren

*Colantare interioară

a  spaţiilor disponibile

dintr-un vagon sau 

automotor pentru 

amplasare de mesaje 

publicitare

Colantare

RECLAMA DUMNEAVOASTRĂ AICI

automatelor de 

vânzare de bilete din 

stațiile CFR

Distribuire

de materiale

publicitare & sampling 

la bordul trenurilor sau

la casele de bilete

*cu excepția trenurilor IC



COLANTARE 
EXTERIOARĂ



COLANTARE 
INTERIOARĂ

Vagon salon clasa a II-a, seria 2176

Vagon salon cu BAR 



Distribuirea de materiale publicitare & sampling 
la bordul trenurilor sau la casele de bilete

Difuzarea de materiale video pe monitoare.

Beneficii:

• Mesajul tău ajunge simplu și rapid la publicul țintă, conținutul video

având multă vizibilitate;

• Posibilitatea abordării unei comunicări diferite, specifice targetului

dumneavoastră.

Particularități:

• Durata reclamei: maximum 30 de secunde;

• Reclamele video se difuzează fără sonor;

• Serviciul poate fi asigurat în vagoanele dotate cu monitoare, pe unele

relaţii de circulaţie.

Afișarea reclamei pe monitoarele automatelor de 
bilete CFR Călători sau pe monitoarele din tren

Distribuirea de materiale publicitare și sampling-uri.

În tren - cu promoterii clientului:

• Ziare, reviste

• Broșuri, fluturași

• Mostre sigilate etc

La casele de bilete din stațiile CFR sau/și la agențiile de voiaj

CFR Călători - cu personalul CFR Călători:

• Ziare, reviste

• Broșuri, fluturași

• Mostre sigilate etc

• Plicuri - pentru biletele de tren - personalizate cu grafica

clientului și co-branding

Fă-ți cunoscute marca și produsele!



închiriat sau care staţionează în revizie sau 

depou

Vagon/Automotor 

în compunerea unui tren în circulație

Vagon existent 

din compunerea unui tren în circulație

Vagon special comandat 

aflat în unitățile de bază ale CFR Călători

Material rulant de colecție 

FILMĂRI/FOTOGRAFIERI,
VIZITARE UNITĂȚI FEROVIARE

Cu acordul SNTFC „CFR Călători” SA se pot organiza, în anumite condiţii şi cu aplicarea tarifelor în vigoare,

vizitarea unităților de bază proprii, precum și realizarea de sesiuni foto & filmări într-un/dintr-un:



INFORMAȚII PRIVIND
COLABORAREA CU 
CFR Călători

CFR Călători este deschisă propunerilor de colaborare și prin echipa de marketing

analizează şi găseşte cea mai bună variantă de promovare pentru compania dvs:

- primul pas - transmiterea unei solicitări detaliate privind serviciul dorit,

perioada, traseul etc pe adresa de e-mail: marketing.calatori@cfrcalatori.ro;

- acordarea de consultanță gratuită din partea CFR Călători pentru găsirea unei

soluții optime, venind în întâmpinarea nevoilor şi dorinţelor clientului;

- în funcție de tipul de serviciu solicitat se va:

• încheia un contract de prestări servicii;
• onora cererea în baza unei comenzi ferme.

Prin conţinutul lor, materialele publicitare nu vor face niciun fel de propagandă de natură politică sau religioasă, nu vor conţine

mesaje obscene, indecente şi/sau instigatoare la violenţă, precum şi reclame la arme, muniţii, droguri, băuturi alcoolice şi produse

din tutun, nu vor contraveni intereselor CFR Călători şi nu vor face concurenţă neloială activităţii specifice căii ferate.

mailto:marketing.calatori@cfrcalatori.ro
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• teambuilding-uri

• evenimente

• conferințe de presă

Corporate 

• piese de teatru

• jam session

• stand up comedy

• 1 Iunie, Moș Crăciun, 8 Martie, Revelion, aniversări

• transport tematic pentru festivaluri și turism

ecumenic-religios

• evenimente sportive

• filmări (spoturi publicitare / filme) sau fotografieri

Evenimente speciale

• de produse vintage și tradiționale

• de produse vestimentare/ bijuterii/ pictură/ fotografii

• de carte

• ateliere de creație pentru adulți și copii

• lansare / promovare de produse

• sampling mostre produse/ degustări de produse

Lansări & Expoziții

LANSARE/PROMOVARE PRODUSE ÎN 
TREN ȘI EVENIMENTE SPECIALE



DE CE SĂ ÎNCHIRIAȚI 
UN TREN/VAGON 
PENTRU 
EVENIMENTUL 
DUMNEAVOASTRĂ?
Pentru că:

- trenul închiriat va circula pe ruta şi cu un orar conforme cu 

cererea dumneavoastră / vagonul închiriat va circula în 

compunerea unui tren aflat în circulație;

- puteți personaliza trenul / vagonul închiriat (colantare /

exterior + interior, inclusiv instalarea de huse personalizate

pentru tetierele scaunelor);

- puteți opta pentru vagon clasa I / a II-a, vagon de dormit /

cușetă, vagon bar-bistro;

- puteți beneficia de servicii dedicate de alimentaţie (posibilitatea

de a servi gustări / cafea / sucuri etc.) în vagon cu spaţiu 

dedicat, inclusiv degustarea de produse proprii în vederea 

promovării acesora.



INFORMAȚII TREN / VAGON CHARTER
Trenul închiriat de tip charter asigură succesul călătoriei organizate de dumneavoastră, oferind

flexibilitate și condiţii deosebite de confort.

Avantajele Trenului charter:

• puteți alege ruta şi orele de circulaţie dorite;

• beneficiați de tipul de confort dorit, corespunzător alegerii dvs (vagoane clasa I, clasa a II-a,

dormit şi/sau cuşetă, bar-bistro etc);

• beneficiați de servicii de catering la bordul trenului, în timpul călătoriei la închirierea unui vagon

bar-bistro sau a unui vagon clasa I sau a II-a cu bar (central sau în capăt);

• posibilitatea personalizării trenului charter pentru evenimentul dvs (vagoanele pot fi colantate

exterior și interior, inclusiv instalarea de huse personalizate pentru tetierele scaunelor);

• posibilitatea organizării la bordul trenului charter de: evenimente de tip corporate, lansări &

expoziții, evenimente speciale.

Tren charter

Vagonul închiriat de tip charter este atașat în compunerea unui tren aflat în programul obișnuit

de circulație.

Avantajele Vagonului charter:

• beneficiați de tipul de confort dorit, corespunzător alegerii dvs (vagoane clasa I, clasa a II-a,

dormit şi/sau cuşetă, bar-bistro etc);

• beneficiați de servicii de catering în timpul călătoriei, la alegerea unui vagon bar-bistro sau a

unui vagon clasa I sau a II-a cu bar (central sau în capăt);

• posibilitatea personalizării vagonului charter pentru evenimentul dvs (vagoanele pot fi

colantate exterior și interior, inclusiv instalarea de huse personalizate pentru tetierele

scaunelor);

• posibilitatea organizării la bordul vagonului charter de: evenimente de tip corporate, lansări &

expoziții, evenimente speciale.

Vagon charter



INFORMAȚII PRIVIND 
COLABORAREA PENTRU 
TREN/VAGON CHARTER

CFR Călători este deschisă propunerilor de colaborare analizând şi găsind cea mai

bună variantă de promovare pentru compania dvs:

- primul pas - completarea unui „formular cerere de transport”, pe care îl găsiți

la adresa https://www.cfrcalatori.ro/tren-charter, în care trebuie să precizați

datele/informațiile specifice.

- după înscrierea datelor în formular veți primi un e-mail pentru confirmarea

cererii de transport. Ulterior discuțiile se vor derula prin e-mail sau la telefon

021/310 80 73.

- pe baza informaţiilor pe care le furnizaţi completând formularul, veţi obţine

consultanţa specialiştilor noştri şi soluţia optimă pentru cererea de transport.

- ulterior se va încheia un contract/parteneriat cu stabilirea fermă a clauzelor

contractuale.

Prin conţinutul lor, materialele publicitare nu vor face niciun fel de propagandă de natură politică sau religioasă, nu vor conţine

mesaje obscene, indecente şi/sau instigatoare la violenţă, precum şi reclame la arme, muniţii, droguri, băuturi alcoolice şi produse

din tutun, nu vor contraveni intereselor CFR Călători şi nu vor face concurenţă neloială activităţii specifice căii ferate.

https://www.cfrcalatori.ro/tren-charter


VĂ AȘTEPTĂM!
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