Reklāmas izcenojumi tematiskajos IEKĀRTO
speciālizlaidumos 2018. gadā.
MĀJU
Spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Visas cenas norādītas eiro bez PVN.

Speciālizlaidums!
2018. gadā iznāks 5 tematiskie speciālizlaidumi!
Praktisku padomu ceļvedis mājas iekārtošanai un uzturēšanai. Saturs sadalīts
pa mājokļa tēmu blokiem – vispārīgie padomi par mājokļa drošību, siltumu,
elektroenerģijas un citu resursu taupīšanu, praktiski padomi interjera
veidošanā, mēbeļu un materiālu izvēlē. Tēmas sadalītas pa mājokļa zonām:
dzīvojamā istaba, virtuve, guļamtelpas, sanitārā zona.

Formāts: A4, 64 lpp.
Tirāža: 18 500,
tirdzniecībā 2 mēnešus
Mazumtirdzniecības
cena: Eur 1.49

Reklāmas laukumu izmēri un cenas (+5 mm apgriešanai)
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Apjoma atlaides
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 <
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Atlaide
10%
15%
17%
20%
22%
25%
28%
30%

Sezonas atlaides
2. vāks
200 x 290 mm
Eur 560

3. vāks
200 x 290 mm
Eur 510

1 lapa
200 x 290 mm
Eur 470

1/2 lapas
100 x 290 mm
Eur 360

4. vāks
200 x 290 mm
Eur 620

1/2 lapas
200 x 143 mm
Eur 360

2. vāks + 1 lapa
400 x 290 mm
Eur 770

1/3 lapas
69 x 290 mm
Eur 270

Atvērums
400 x 290 mm
Eur 720

1/3 lapas
200 x 93 mm
Eur 270

1/4 lapas (blokā)
86 x 128 mm
Eur 210

Sponsora pozīcija: Cena EUR 1730*

Janvārī, februārī, jūlijā, augustā
atlaide 10%.

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

2018.gadā iznāk

4. vāks, atvērums un slejas

• martā
• maijā
+

• jūlijā

+

• septembrī
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• novembrī
200 x 290 mm

Atvērums 200 x 290 mm

(6-8 lapas)

*Sponsora pozīcijas izvietojumu un apjomu iespējams mainīt, iepriekš saskaņojot.

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

