REKLĀMAS CENRĀDIS

Cenas spēkā no 02.09.2014.

TEMATIKA:
- veselīgs dzīvesveids, veselīgs uzturs un diētas
- medicīnas pakalpojumi, diagnostika
- zāļu preparāti, vitamīni, homeopātija, fitoterapīja
- skaistums un fiziskā pilnveidošana
- jaunas metodes un profilakses līdzekļi
- fitoterapīja, uztura bagātinātāji
- ārstnieciskās un atveseļošanas procedūras, medicīniskā rehabilitācija
- medicinīskā apdrošināšana u t.t.

Iznāk: 8-12 reizes gadā
Formāts: 200 х 282 mm, pilnkrāsu
Apjoms: 32-48 lpp.
Metiens: 13 000 eks.
Izplatīšana: avīes «Вести Сегодня» pielikums,
kā arī avīzes «Бизнес & Балтия» abonentu bāze

Reklāmas standartlaukumi un cenas

4
2

3
2.vāks
200 x 282 (+5 mm)*
1100 EUR

4.vāks
200 x 282 (+5 mm)*
1200 EUR

3.vāks
200 x 282 (+5 mm)*
900 EUR

Atvērums
400 x 282 мм (+5 мм)*
1350 EUR

(*)—Apgriežamais formāts.
Tas nozīmē lappuses apgriešanas izmērus, t.i., ja
reklāma ir rāmītī, maketa izmērus vajag samazināt
par 5 mm no katras puses. Ja reklāmas fons paredzēts
līdz lappuses malām, reklāmas izmērus nepieciešams
palielināt par 5 mm

1/2 lappuse 350 EUR
lappuse
700 EUR
200 x 282 mm (+5 mm)* 92 x 255 mm

1/3 lappuse 300 EUR
189 x 82 mm

1/4 lappuse 200 EUR
92 x 125 mm

1/2 lappuse 350 EUR
189 x 125 mm

1/3lappuse 300 EUR
69 x 282 mm (+5 mm)*

1/6 lappuse 150 EUR 1/8 lappuse 100 EUR
92 x 60 mm
63 x 125 mm

Atlaides par atkārtojumu skaitu vai apjomu pasūtījumā
Atkārtojumu skaits

2

3-4

5-6

7-8

9-10

Pasūtijuma summa no (EUR)

700

1000

1500

2000

2500

Atlaide

5%

10%

15%

20%

25%

Klients var izvēliēties tikai vienu atlaides variantu

Reklāmas nodaļa: Dzirnavu 37(5. stāvs), Rīga, LV-1010
Tālrunis 67226172, fakss 67088798, e-pasts: reklama@vesti.lv

Prasības maketam:
Visus reklāmas maketus pieņem šādos formātos: CDR,
EPS (vektoru, 8.v) ar tekstu, pārveidotu līknēs; TIF
300 dpi, bez slāņiem. CMYK (krāsainiem maketiem)
un Grayscale (melnbaltiem). OBLIGĀTI ir
nepieciešams paraugs JPG vai PDF formātā (preview)!
Reklāmas maketus, kuri neatbilst prasībām,
NEPIEŅEMAM!
Maketi ir jāsūta uz e-mail: ads@bb.lv vai jāliek uz
ftp.bb.lv (login: maket, password: bbmaket, mape:
!reklama) ar paziņojumu uz e-mail: ads@bb.lv.

Uzcenojumi:
Par konkrētu vietu - 30%
Par nestandarta izmēru - 15%
Par steidzamību - 50%
Maketa izgatavošana - no 20 EUR
Cenas norādītas bez PVN 21%

