Reklāmas izcenojumi žurnāla
speciālizdevumā “Latvijas Neatkarības karš”
Apjoms: 80 lpp.
Plānotā tirāža: 13 000
par brīvu 6700 Ilustrētās
Pasaules Vēstures abonentiem,
pārējā – tirdzniecībā 2 mēnešus
Iznāks: kopā ar Ilustrētās
Pasaules Vēstures marta numuru
Mazumtirdzniecības cena:
2.99 Eur

Spēkā no 2018. gada 1. decembra. Visas cenas norādītas eiro bez PVN.

Saturā bagāts un kvalitatīvs izdevums, kas lasītājiem draudzīgā formā – ar
daudzpusīgu vizuālo materiālu, kartēm, infografikām, dažāda garuma un formas
rakstiem, konkrētu cilvēku atmiņu stātiem u. tml. – atraktīvā veidā izstāsta
būtiskākos notikumus un no dažādiem skatpunktiem raksturo sarežģīto laiku
jaundibinātās Latvijas Republikas pastāvēšanas pirmajos gados. Izdevums ļauj plašai
sabiedrībai izzināt šo vēstures posmu no kvalitatīvi sagatavota, profesionālu
vēsturnieku akceptēta materiāla, gaisinot mītus. Tādējādi izdevums var kalpot kā
papildlīdzeklis izglītības iestādēs – gan skolotājiem, gatavojot vēstures stundas, gan
skolēniem un studentiem, cenšoties izprast Latvijas Neatkarības kara notikumus.

Reklāmas laukumu izmēri un cenas (vākiem un pilnām lapām +5 mm apgriešanai*)
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2. vāks
205 x 276 mm
Eur 640

4

3. vāks
205 x 276 mm
Eur 630

4. vāks
205 x 276 mm
Eur 680

2. vāks + 1 lapa
410 x 276 mm
Eur 820

atvērums
410 x 276 mm
Eur 690

1 lapas
205 x 276 mm
Eur 530
Eur 610
(līdz 15. lpp.)

Saturs
• Jaunās Latvijas valsts ugunskristības:
kopējā notikumu hronoloģija
(1918-1920) un Latvijas Pagaidu valdības sarežģītais darbības gads ar evakuāciju uz Liepāju un atgriešanos Rīgā
1919. gada vasarā.
• Latvijas Neatkarības kara spilgtāko
personību (armijas vienību komandieru) apskats.
• Latvijas Pagaidu armijas karaspēka
veidošana.

1/2 lapas (blokā)
84 x 241 mm
95 x 276 mm*
Eur 390

1/2 lapas (blokā)
173 x 118 mm
205 x 135 mm*
Eur 390

1/3 lapas (blokā)
55 x 241 mm
65 x 276 mm*
Eur 280

1/3 lapas (blokā)
173 x 77 mm
205 x 90 mm*
Eur 280

1/4 lapas (blokā)
84 x 118 mm*
Eur 160

1/6 lapas (blokā)
56 x 118 mm
Eur 120

• Bermontiāde: latviešu cīņa pret
Bermonta-Avalova karaspēku Rīgā 1919.
gada rudenī. Studentu bataljona atjaunotāja kapteiņa Fridriha Zommera un
virsleitnanta Friča Avotiņa personīgās
pieredzes stāsti.

Sponsora pozīcija:
Cena EUR 3500
2. vāks, 3. vai 4. vāks un slejas

vai

2

3

205 x 30 mm
(8-12 lpp.)

• Stāsts par Latvijas Neatkarības kara
varoni, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri
Valiju Veščūnu un citām sievietēm
Brīvības cīņās.
• Bruņotā tehnikas loma Brīvības cīņās:
Latvijas armijas bruņoto automobiļu,
bruņoto vilcienu un aviācijas raksturojums un to dalība kaujās pret Bermonta
– Avalova karaspēku un lieliniekiem.

4
410 x 30 mm
(6-8 lapas)

205 x 276 mm

• Nozīmīgās, Latvijas Republikas pastāvēšanai izšķirīgās Cēsu kaujas 1919.
gada jūnijā, kurā Igaunijas armija kopā
ar Ziemeļlatvijas brigādi sakauj fon der
Golca spēkus: notikumi, konteksts.

Reklāmas pieteikšanas un iesniegšanas termiņi
Reklāmas
pieteikšanas termiņš

Materiālu iesniegšanas
termiņš

Gatavo reklāmu iesniegšanas
termiņš līdz 17.00

Žurnāla iznākšanas
datums

13.02.18.

28.02.18.

02.03.18.

20.03.18.

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)

• Cīņas par Latgales atbrīvošanu
1919.-1920. gadā.
• ieteikumi par labāko vēstures literatūru,
filmām, interneta vietnēm, muzeju ekspozīcijām, kurās var vislabāk izzināt
Latvijas Neatkarības kara tēmu.

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

