Reklāmas izcenojumi žurnāla
pielikumā Ēdam gudri
Spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Visas cenas norādītas eiro bez PVN.

Praktisks un moderns žurnāls harmoniskai un pilnvērtīgai dzīvei.
Veselīgs dzīvesveids, uzturs, receptes, dietologu padomi un ieteikumi,
kā ēst veselīgi un garšīgi.
Mērķauditorija: sieviete, pilsētniece, vecumā virs 25 gadiem, kas rūpējas
par savu un savu tuvinieku dzīves kvalitāti, veselību un labsajūtu.

Iznāk: kopā ar marta
Veselību
Formāts: A5, 64 lpp.
Tirāža: 14 600
3400 Veselības abonentiem,
pārējā – tirdzniecībā
2 mēnešus
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Reklāmas laukumu izmēri un cenas (+5 mm apgriešanai)
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Apjoma atlaides
2. vāks
175 x 250 mm
EUR 640

3. vāks
175 x 250 mm
EUR 630

4. vāks
175 x 250 mm
EUR 680

2. vāks + lapa
350 x 250 mm
EUR 820

atvērums
350 x 250 mm
Eur 690

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 <

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

Sezonas atlaides

Janvārī, februārī, jūlijā, augustā
atlaide 10%.

1 lapa
175 x 250 mm
EUR 530

1/2 lapas
87 x 250 mm
EUR 390

1/2 lapas
175 x 122 mm
EUR 390

1/4 lapas
75 x 107 mm
EUR 160

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

Sponsora pozīcija:
Cena EUR 1790
2. vāks, 3. vai 4. vāks un slejas

vai

2

3

175 x 20 mm
(8-12 lpp)

4

175 x 250 mm

350 x 20 mm
(6-8 lapas)

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)

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

