REKLĀMAS UN PUBLICITĀTES RISINĀJUMI
Par reklāmas izvietošanas iespējām sazinieties ar mums rakstot uz reklama@iZurnali.lv vai zvanot 67280693

TOP Mazais (1170x90 px)

Reklāmas baneri
Nosaukums

Izmērs (px)

Izvietojums

Cena nedēļā*

TOP Lielais

1170x150

visā portālā

310 EUR

TOP Mazais

1170x90

visā portālā

310 EUR

Kvadrāts

370x370

visā portālā

310 EUR

Lielais ziņu

770x190

1.lapā + rakstu apakšā

250 EUR

Mazais ziņu

770x70

1.lapā + rakstu apakšā

250 EUR

Tornis

300x600

visā portālā

390 EUR

Info bloks I

370x190

visā portālā

155 EUR

Info bloks II

370x190

visā portālā

155 EUR

* Cena bez PVN. Cenā nav iekļautas banera sagatavošans izmaksas.

Citi publicitātes risinājumi
Nosaukums

Apjoms

Publicitātes raksts

~ 4000
rakstu zīmes

+ iekļaušana iknedēļas
e-pasta jaunumu vēstulē

Izvietojums

Cena nedēļā*

Rubrikā “Aktuāli”

350 EUR

1 izsūtne žurnāla
reģistrētajiem
lietotājiem

350 EUR

*Cenā nav iekļauta publicitātes raksta sagatavošana un korekcija

! Publicitātes raksts tiek saglabāts rakstu arhīvā un pieejams visiem žurnāla lietotāj

Raksta un maketa izstrāde / sagatavošana
Cena pēc vienošanās
Konferencēs, forumos, semināros iespēja izvietot baneri,
stendu, izdales materiālus, uzrunāt auditoriju
Cena pēc vienošanās

Baneru tehniskā specifikācija
• Baneris jāiesniedz GIF, JPG, SWF vai HTML formātos
• SWF fails jāiesniedz Flash Player versijā. Saite (link) Flash banerī jāiestrādā
ar clicktag metodi: getURL(clickTAG, “_blank”)
• Max banera svars – 250 KB
• Nearhivētam HTML failam ir korekti jāattēlo baneris arī bez interneta
pieslēguma
• Failus nepieciešans sūtīt *.zip arhīvā, ja to ir vairāk par 1
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DRUKĀTAJĀ ŽURNĀLĀ

Nestandrata izmērs
un integrācija saturā

Raksta un maketa
izstrāde / sagatavošana

Cena pēc vienošanās

Cena pēc vienošanās

1/2 V – 400 EUR
102 x 277 mm

1/2 H – 400 EUR
210 x 130 mm

1/3 V – 300 EUR
65 x 277 mm

1/3 H – 300 EUR
210 x 85 mm

1/4 V – 200 EUR
82 X 115 mm

1/4 H – 200 EUR
210 x 70 mm

Lielā vizītkarte – 150 EUR Vizītkarte – 100 EUR
170 x 45 mm
82 x 45 mm

2., 3.vāks – 700 EUR
210 x 277 mm
4.vāks – 900 EUR
210 x 277 mm
1 lapa – 500 EUR
210 x 277 mm

Atvērums – 900 EUR
420 x 277 mm

cenas norādītas bez PVN

TEHNISKĀS PRASĪBAS MAKETU IESNIEGŠANAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iesniegtajām reklāmām precīzi jāatbilst reklāmas izvietošanas līgumā norādītajiem izmēriem;
maketam jābūt CMYK krāsu sistēmā
maketam ir uzliktas 5mm pārlaides / bleeds (ja tas ir nepieciešams)
reklāmās izmantoto attēlu izķīrtspēja – 300 dpi 100% palielinājumā
maketā visi fonti ir pārvēsti par līnijām (curves, outlines jeb paths)
iesniedzot reklāmas materiālus OBLIGĀTI jāiesūta arī parauga fails JPG vai PDF formātā
sagatavotās reklāmas iesniedzamas tikai PDF (Press quality settings) vai EPS formātos
oblejtus, kas satur krāsu pārejas, caurspīdīgus oblejtus, ēnas un filtru efektus, vēlams apvienot vienā slānī un rasterizēt
ļoti sarežģītu maketu gadījumā visu maketu eksportēt uz TIFF formātu (300 dpi, CMYK), obligāti lietojot overprint black
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DRUKĀTAJĀ ŽURNĀLĀ

Nestandrata izmērs
un integrācija saturā

Raksta un maketa
izstrāde / sagatavošana

Cena pēc vienošanās

Cena pēc vienošanās

1/2 V – 400 EUR
100 x 252 mm

1/2 H – 400 EUR
210 x 148 mm

1/3 H – 300 EUR
210 x 99 mm

1/4 H – 200 EUR
210 x 75 mm
2., 3.vāks – 700 EUR
210 x 297 mm
4.vāks – 900 EUR
210 x 297 mm
1 lapa – 500 EUR
210 x 297 mm

Lielā vizītkarte – 150 EUR Vizītkarte – 100 EUR
175 x 50 mm
130 x 50 mm

Atvērums – 900 EUR
420 x 297 mm

cenas norādītas bez PVN

TEHNISKĀS PRASĪBAS MAKETU IESNIEGŠANAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iesniegtajām reklāmām precīzi jāatbilst reklāmas izvietošanas līgumā norādītajiem izmēriem;
maketam jābūt CMYK krāsu sistēmā
maketam ir uzliktas 5mm pārlaides / bleeds (ja tas ir nepieciešams)
reklāmās izmantoto attēlu izķīrtspēja – 300 dpi 100% palielinājumā
maketā visi fonti ir pārvēsti par līnijām (curves, outlines jeb paths)
iesniedzot reklāmas materiālus OBLIGĀTI jāiesūta arī parauga fails JPG vai PDF formātā
sagatavotās reklāmas iesniedzamas tikai PDF (Press quality settings) vai EPS formātos
oblejtus, kas satur krāsu pārejas, caurspīdīgus oblejtus, ēnas un filtru efektus, vēlams apvienot vienā slānī un rasterizēt
ļoti sarežģītu maketu gadījumā visu maketu eksportēt uz TIFF formātu (300 dpi, CMYK), obligāti lietojot overprint black

