
   

REKLAMOS PUBLIKAVIMO ĮKAINIAI 2014 M. 
POLITINĖS KAMPANIJOS LAIKOTARPIUI 

Didžiausia laimė - būti sveikam ir turėti šalia sveikus artimuosius. Visi kiti laimei reikalingi komponentai - dirbti mėgstamą darbą, būti 
mylimam, turėti gražius namus, smagiai leisti laisvalaikį – tampa svarbūs tik tada, kai yra pirmasis – SVEIKATA. Deja, dažnai tai suprantame 
per vėlai. O tada ir visa kita netenka prasmės.

Užsakymo terminas – 14 d. iki pasirodymo prekyboje. 
Maketų pristatymo terminas – 7 d. iki pasirodymo prekyboje. 
Maketų techniniai reikalavimai: TIFF, 300 dpi, CMYK; užlaidos 
– 5 mm.; tekstą maketuoti ne arčiau kaip 0,5 cm nuo krašto iki 
užlaidos. Fiksuota vieta – 20 % priemoka (puslapio viršus, dešinė, 
apačia, dešinysis puslapis). 
Nestandartinių dydžių maketai derinami su vadybininku. 
Žurnalisto paslaugos – 250 Lt.  
Žurnalas „Šeimos sveikata“ spausdinamas daugiaspalve karšto 
džiovinimo spauda ant A4 formato žurnalinio popieriaus. 
Leidinio apimtis – 36 puslapiai. Prekyboje: kas antrą savaitę, 
šeštadieniais.

2 100 Lt

1 p.
205 x 295 mm

Ketvirtas viršelis

3 000 Lt

1 p.
205 x 295 mm

Trečias viršelis

1 p.
205 x 295 mm

2 100 Lt

1 p.
205 x 295 mm

2 500 Lt

Antras viršelis

1 200 Lt

1/2 p.
205 x 142 mm

Reklama viršeliuose
Įkainiai, galimi matmenys, techninės sąlygos * 

Įkainiai, galimi matmenys *
Reklama teminiuose puslapiuose Gerbiami reklamos užsakovai! 

Žurnalas „Šeimos sveikata” propoguoja sveiką gyvenimo būdą, todėl 
reklama turi atitikti žurnalo turinio koncepciją. 
Redakcija pasilieka teisę nepublikuoti reklaminės medžiagos, kuri 
neatitinka LR įstatymų bei redakcijos politikos.

* reklamos kainos nurodytos be PVM, galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d.

2014 m. žurnalo „Šeimos sveikata“ leidybos gra� kas:

Patarimus jums pateiksime gyvai, paprastai ir aiškiai. Pasakosime tikras istorijas žmonių, stebuklingai įveikusių sunkias ligas. Pateiksime 
patarimų apie sveiką mitybą, sveikų patiekalų receptų, patarsime, kaip pradėti daugiau judėti ir pakeisti savo gyvenimo būdą. Perspėsime 
apie pavojus, slypinčius mus supančioje aplinkoje. Skyrelyje „Psichologija“ sužinosite, kaip mintys veikia mūsų sveikatą ir ką daryti, kas jos 
dėliotųsi teigiamai.
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