
REKLAMOS PUBLIKAVIMO ĮKAINIAI
2014 m. politinės kampanijos laikotarpiui

Teminiuose puslapiuose publicistiniame Teminiuose puslapiuose publicistiniame Teminiuose puslapiuose publicistiniame 
ir pramoginiame žurnalo bloke. ir pramoginiame žurnalo bloke. ir pramoginiame žurnalo bloke. 
Tik maketai.Tik maketai.Tik maketai.
1 psl. arba 0,5 psl.1 psl. arba 0,5 psl.1 psl. arba 0,5 psl.

Politinės agitacijos straipsnio parašymasPolitinės agitacijos straipsnio parašymasPolitinės agitacijos straipsnio parašymas

Kainos:Kainos:Kainos:
Nuo 4 psl. iki TV programų. Nuo 4 psl. iki TV programų. Nuo 4 psl. iki TV programų. 
1 psl. – 5 700 Lt; 1 psl. – 5 700 Lt; 1 psl. – 5 700 Lt; 
0,5 psl. – 2 900 Lt0,5 psl. – 2 900 Lt0,5 psl. – 2 900 Lt

Kaina – 300 LtKaina – 300 LtKaina – 300 Lt

„ЭКСПРЕСС-НЕДЕЛЯ“

Fiksuota vieta  (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis)Fiksuota vieta  (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis)Fiksuota vieta  (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis) 30 % priemoka30 % priemoka30 % priemoka

TECHNINĖS SĄLYGOS: „Geriausios savaitės fi lmų anonsų”, teminių, informacinio-reklaminio priedo, rublikos „Rinkimai” puslapiuose maketų plotis – 180 mm, aukštis – 254 mm. 
                                          Maketai pateikiami TIFF formatu, CMYK, 300 dpi.

Antras viršelis.Antras viršelis.Antras viršelis.
1 psl. arba 0,5 psl.1 psl. arba 0,5 psl.1 psl. arba 0,5 psl.

Ketvirtas viršelis.Ketvirtas viršelis.Ketvirtas viršelis. 2/3 psl. 2/3 psl. 2/3 psl.

A3 formato viršelis leidinio viduryje A3 formato viršelis leidinio viduryje A3 formato viršelis leidinio viduryje (tarp TV programų)(tarp TV programų)(tarp TV programų)

Fiksuota vieta (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis)Fiksuota vieta (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis)Fiksuota vieta (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis) 30 % priemoka30 % priemoka30 % priemoka

TECHNINĖS SĄLYGOS: 1 psl. – 205x285 mm; 0,5 psl. – 205x140; IV viršelis – 132x285 mm. A3 formato viršelis – 412x287 mm (maketo dydis be užlaidų); 
                                          užlaidos iš visų pusių – 5mm. Svarbius objektus, tekstą maketuoti ne arčiau kaip 1 cm nuo puslapio kraštų.  
                                          Maketai pateikiami TIFF formatu, CMYK, 300 dpi.

Kainos pateikiamos litais be PVM. Reklamos apmokėjimas – išankstinis.

Atsakingas asmuo direktorius Aleksandras Maceina.

UAB „Savaitės ekspresas”, Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius, tel. (8 5) 240 0816, 8 698 72 333, aleksandras@savaite.eu

Reklamos  publikavimo „ЭКСПРЕСС-НЕДЕЛЯ“ viršeliuose įkainiai

Lankstinukų ir skrajučių platinimas leidinyje „Ekspress nedelia“ – vieno  platinimo tiražas su vienu leidinio numeriu ne mažesnis kaip 
20 000 egz. ir ne didesnis kaip 40 000 egz. –  1 vnt. Išplatinimo kaina nuo 0.28 Lt iki 1 Lt (kaina nustatoma atsižvelgiant į techninius parametrus).

Kainos: 1 psl. – 5 100 Lt; Kainos: 1 psl. – 5 100 Lt; Kainos: 1 psl. – 5 100 Lt; 
0,5 psl. – 2 600 Lt0,5 psl. – 2 600 Lt0,5 psl. – 2 600 Lt

Kaina – 4 000 LtKaina – 4 000 LtKaina – 4 000 Lt

Kaina – 9 000 LtKaina – 9 000 LtKaina – 9 000 Lt

“ЭКСПРЕСС-НЕДЕЛЯ“


