Reklāmas izcenojumi Ilustrētajā rokasgrāmatā
Spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Visas cenas norādītas eiro bez PVN.

Ceļvedis un padomdevējs
garšīga ēdiena pagatavošanā
Padomi, kā izvēlēties pareizos produktus, kā tos apstrādāt, kā soli pa solim tos sagatavot, lai
recepte, kas kārdinoši izskatās bildē, tikpat garda sanāktu arī dzīvē.
Izdevums domāts cilvēkiem, kuriem patīk gatavot un izmēģināt jaunas recepte, kā arī tiem,
kuriem pietrūkst zināšanu, padomu un praktisku iemaņu, kā ēdienu pagatavot ērtāk,
pareizāk, gardāk. Izdevumā būs gan receptes, gan praktiski padomi un ieteikumi, kā šos
sezonas ēdienus pagatavot īpaši gardi.

Iznāk: maijā
Tirāža: 10 000
Lpp.: 144
2 mēneši tirdzniecībā
mazumtirdzniecības tīklos,
pēc tam – e-kiosks.lv

Mazumtirdzniecības
cena: Eur 4.99

Reklāmas laukumu izmēri un cenas (+5 mm apgriešanai)

2

3

2. vāks
220 x 280 mm
Eur 1250

4

3. vāks
220 x 280 mm
Eur 1190

4. vāks
220 x 280 mm
Eur 1360

2.vāks + 1 lapa
440 x 280 mm
Eur 1640

Atvērums
440 x 280 mm
Eur 1520

Izdevums tirdzniecībā:
• pavasara/vasaras Ēdamgrāmata –
aprīlis/maijs

Apjoma atlaides

1 lapa
220 x 280 mm
Eur 1090
Eur 1255

1/2 lapas
110 x 280 mm
Eur 630

1/2 lapas
220 x 140 mm
Eur 630

1/3 lapas
73 x 280 mm
Eur 490

1/3 lapas
220 x 95 mm
Eur 490

1/4 lapas (blokā)
95 x 125 mm
Eur 390

(līdz 15.lpp.)

Atlaide
10%
15%
17%
20%
22%
25%
28%
30%

Sezonas atlaides

Janvārī, februārī, jūlijā, augustā
atlaide 10%.

Sponsora pozīcija: Cena EUR 4210
Iespēja veidot
nestandarta
reklāmas
risinājumus,
piedāvājumā
iekļauto reklāmas
laukumu apmērā

4

4. vāks
220 x 280 mm

Apjoms
Eur 999 – 2000
Eur 2001 – 3000
Eur 3001 – 4000
Eur 4001 – 5000
Eur 5001 – 12000
Eur 12 001 – 19 000
Eur 19 001 – 26 000
Eur 26 001 <

3x Atvērums
440 x 280 mm

1x 1 lapa
220 x 280 mm

Atlaižu piemērošanas
noteikumi
• atlaižu piemērošanas kārtība attiecas uz visiem
izdevniecības žurnāliem, kā arī speciālizdevumiem
• apjoma atlaide tiek piemērota gan vienam
pasūtījumam, gan gada pasūtījumam, piemērojot
atlaidi atbilstoši kopējam pasūtījuma apjomam pēc
bruto summas
• sezonas atlaide tiek piemērota papildus klienta apjoma
atlaidei. Atlaides nesummējās, bet tiek piemērotas
secīgi
• atlaides netiek piemērotas nestandarta reklāmas
pasūtījumiem

Reklāmas jaunums –
EUR 250
• Atlaides netiek piešķirtas.
• Maketēšana iekļauta cenā.

Īpašie noteikumi

Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045, Latvija. Tālrunis 67273311, fakss: 67292701.
Maketus, lūdzu, sūtīt uz ftp@dienaszurnali.lv un ftp serveri ftp.dienaszurnali.lv (lietotājvārds: dz.reklama, parole: r3kush3ku)

• 15% piemaksa par nestandarta reklāmu.
• 15% piemaksa par vietu pēc klienta
norādījuma.
• Maketēšanas izmaksas tiek noteiktas
saskaņā ar cenrādi.

