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Bendrovė „TG Media“ TV6 kanalu rodo nuotaikingą laidą apie automobilius „Trys pedalai“  
ir automobilių naujienas skelbia „TopGear“ polapyje DELFI.

polapis



Reklaminė pozicija lT (lTl / €) lV (€) EE (€)

II viršelis + puslapis 11 000 / 3 185,82 2 134 3 200

III viršelis 6 000 / 1 737,72 1 252 2 100

IV viršelis 12 000 / 3 475,44 1 423 3 450

1 puslapis (iki 30 psl.) 6 000 / 1 737,72 1 250 1 700

1 puslapis 5 500 / 1 592,91 1 138 1 600

Atvartas 9 000 / 2 606,58 1 594 2 200

Bukleto įdėjimas* 0,24 / 0,07 – –

222 × 285 mm 444 × 285 mm 

REKLAMOS KAINORAŠTIS 
(kainos be nuolaidų ir PVM)

* Jei į tą patį numerį neužsakomas reklamos maketas,  
mokama 3 000 Lt + PVM už naudojimąsi leidinio vardu.

REKLAMOS KAINORAŠTIS  2014

TEchNINIAI DuOMENyS
Formatas: 222 × 285 mm
Apimtis: 116 psl.
Tiražas Lietuvoje: 8 000 – 10 000 egz.
Tiražas Baltijos šalyse: 31 000 egz.
Mažmeninė kaina: 8,90 Lt / 2,58 €
Periodiškumas: 10 numerių per metus

„TopGear“ žurnalą kuriantys geriausi pasaulyje 
automobilizmo fotografai bei žurnalistai, tarp jų  
Clarksonas, Hammondas ir May, skaitytojams 
dovanoja įspūdingų potyrių. 

Lietuviškasis „TopGear“ pritaikytas vietos rinkai,  
iki 30 proc. straipsnių parašyti Lietuvos žurnalistų.  
„TopGear“ žurnalas yra automobilizmo ir vyrų 
žurnalų segmento lyderis. 

Mūsų bendrovė „TopGear“ žurnalus taip pat 
leidžia Estijoje ir Latvijoje.

2014 m. „TopGear“ grafikas
Spaustuvė Prekyba

„TopGear“ Nr. 26 Sausio 17 d. Sausio 24 d.
„TopGear“ Nr. 27 Vasario 13 d. Vasario 20 d.
„TopGear“ Nr. 28 Kovo 20 d. Kovo 27 d.
„TopGear“ Nr. 29 Balandžio 24 d. Balandžio 30 d.
„TopGear“ Nr. 30 Gegužės 29 d. Birželio 5 d.
„TopGear“ Nr. 31 Birželio 26 d. Liepos 3 d.
„TopGear“ Nr. 32 Rugpjūčio 21 d. Rugpjūčio 28 d.
„TopGear“ Nr. 33 Rugsėjo 25 d. Spalio 2 d.
„TopGear“ Nr. 34 Spalio 30 d. Lapkričio 6 d.
„TopGear“ Nr. 35 Lapkričio 27 d. Gruodžio 4 d.



REKLAMOS KAINORAŠTIS  2014

Automobilis nėra tik metalo gabalas, mikrobangų 
krosnelės atitikmuo keleiviams transportuoti. 

Istoriškai jis yra beveik toks geras draugas kaip 
šuo: per keliones užsimezga nauji santykiai, gimsta 
genialios idėjos ir net pradedami vaikai. Milijonams 
žmonių automobilis yra saviraiškos priemonė, 
adrenalino injekcija ar laisvės simbolis.

Laidos „Trys pedalai“ vedėjai ieškos atsakymų, 
kokie automobiliai palengvina jūsų gyvenimą  
ir gali kiekvieną kelionę pagardinti džiaugsmu.  
Arba sukelia galvos skausmą. O tokių tikrai yra. 
Net ir labai brangių.

Laidos herojai – Marius ir Tomas. Abu tokie 
skirtingi, kad gyvendami viename mieste anksčiau 
nebuvo susitikę. Jų skirtumus puikiai iliustruoja 
mėgstami automobiliai. Marius važinėja ne pirmos 
jaunystės „Volkswagen Passat“ ir nemato prasmės 
svajoti apie kitos markės mašinas. Nusipirksi 
„Citroën“ ir atsisveikink su kiemo draugais.

Tomas renkasi BMW, „Audi“ – kuo brangesnis, 
tuo geriau. Nes automobilis, kaip niekas kitas,  
rodo, koks esi turtingas, protingas ir išmanus.

LAIDOS vEDėjAI

LAIDA „TRyS PEDALAI“

Reklaminė  
pozicija

lT (lTl / €)   
be pVM pastabos

Vienos laidos  
rėmimas 3 500 / 1 013,67

Galimi du rėmėjai. 
Parduodamas paketas 

ne mažesnis  
kaip 4–5 laidos

Reportažas ar  
integracija 

laidoje  
2 500 / 724,05 

Su klientu suderintas 
produkto, paslaugos 
pristatymas laidoje.

Pusvalandžio trukmės laida „Trys pedalai“ Tv6 eteryje rodoma kartą per 
savaitę. Ją sudarys trys pagrindiniai blokai: pirmas reportažas, naujienos ir 
pokalbis, antras reportažas.
Nuo 2014 m.  rugpjūčio 2 d. iki gruodžio 27 d. (imtinai) bus rodoma 
šeštadieniais 12 val. Tv6 kanalu.
Visada pasiekiama Tv3 interneto svetainėje www.tv3play.lt.
Specialiai parengta laidos vaizdo medžiaga taip pat bus pateikiama 
„TopGear“ polapyje DELFI.

 TIKSLINė AuDITORIjA – vyrai ir moterys besidomintys automobiliais  
ir galintys juos įsigyti.

Siūlome tapti  PAGRINDINIu LAIDOS RėMėju  būtent dabar, nes ji, 
kaip premjera, bus gausiai anonsuojama tiek TV6, tiek TV3 kanalais.

Pagrindinio rėmėjo pozicijai atitenka (pagrindinių rėmėjų gali  
būti tik du) šis paketas:
 5 sekundžių trukmės vinjetė su laidos anonsais;
 10 sekundžių trukmės vinjetė prieš laidą ir po jos;
 10 sekundžių trukmės vinjetė prieš reklamos bloką ir po jo;
 produktų integravimas laidos turinyje;
 40 GRP su laidos anonsais per savaitę TV6 kanale;
 175 GRP anonsų TV3 kanale rugpjūčio mėnesį (kitais mėnesiais  
 TV3 kanale 25 GRP per savaitę).

Marius Repšys – 
talentingas aktorius, filmo 
„Redirected / Už Lietuvą!“  

ir „Vytautas“ reklamų 
herojus. Mylintis vyras  

ir tėvas. 

Tomas Ramašauskas – 
radijo laidų vedėjas, 

nepatvirtintais duomenimis, 
atsakingas už ilgiausio  
sakinio lietuvių kalbos  

istorijoje rekordą.

LAIDOS FORMATAS

trys 
pedalai

TV laidos promo klipas: bit.ly/tryspedalai
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TEchNINIAI REIKALAvIMAI
Animacija: galima. 
Pateikimo formatai: jpg, gif, swf, html. 
Maksimalus svoris: < 60 KB.

Drauge su DELFI portalu „TopGear“ pristato 
naują rubriką apie automobilius. Joje kiekvieną 
dieną „TopGear“ stiliumi bus pateikiamos 
automobilių pasaulio naujienos, naujų modelių 
premjeros, Lietuvos kelių aktualijos. Šioje rubrikoje 
publikuosime ir originalų žurnalo „TopGear“ turinį 
su puikiomis nuotraukomis. Taip pat transliuosime 
filmuotą medžiagą iš laidos „Trys pedalai“ siužetų.

polapis

Reklaminė  
pozicija

skydelio  
dydis lT (lTl / €)*

DELFI portale
„TopGear“ 

polapyje

728 × 200 px 20 / 5,79 

250 × 500 px 18 / 5,21

250 × 350 px 10 / 2,90

REKLAMOS KAINORAŠTIS  nuo 2014 m. spalio 1 d.
(kainos be PVM)

* KAINA Už 1000 PARODyMų.



Reklaminė pozicija lT (lTl / €) 

II viršelis + puslapis 10 000 / 2 896,20

III viršelis 5 000 / 1 448,10

IV viršelis 9 000 / 2 606,58

1 puslapis (iki 30 psl.) 5 500 / 1 592,91

1 puslapis 5 000 / 1 448,10

Atvartas 8 000 / 2 316,96

222 × 285 mm 444 × 285 mm 

REKLAMOS KAINORAŠTIS 
(kainos be nuolaidų ir PVM)

REKLAMOS KAINORAŠTIS  2015Formulė-1
2015 metų sezonas

VISOS KOMANDOS, KIEKVIENAS LENKTYNININKAS,  

VISI REIKŠMINGI FAKTAI. ČIA RASITE VISKĄ,  

KAD GALĖTUMĖTE MĖGAUTIS „FORMULE-1“.

2015 m. kovo 7 d. visiems „Formulės-1“ 
gerbėjams žurnalas „TopGear Lietuva“  
išleis specialų atskirą 128 puslapių leidinį  
Formulė-1. 2015 metų sezonas.

ŽuRNALAS LEIDŽIAMAS  
1 KARTĄ PER METuS.

TEchNINIAI DuOMENyS
Formatas: 222 × 285 mm
Apimtis: 116 psl.
Tiražas: 8 000 egz.
Platinimas: prekybos centruose, spaudos kioskuose, 
degalinėse ir knygynuose.



Reklaminė pozicija lT (lTl / €) 

II viršelis + puslapis 15 000 / 4 344,30

III viršelis 8 000 / 2 316,96

IV viršelis 15 000 / 4 344,30

1 puslapis 7 500 / 2 172,15

1/2 puslapis 4 000 / 1 158,48

Nestandartinė reklama 1 cm2 14 / 4,05

222 × 285 mm 444 × 285 mm 

REKLAMOS KAINORAŠTIS 
(kainos be nuolaidų ir PVM)

REKLAMOS KAINORAŠTIS  2015

GeNeRaLiNio  Rėmėjo  Pozicija

naujų
automobilių

gidas
2015
Kultinio žurnalo „TopGear“ redakcijos 
parengtas naujų automobilių gidas 
supažindins su naujais Lietuvos rinkoje 
siūlomais automobiliais. Gide pateikiamos 
svarbiausios 2015 m. naujienos, automobilių 
bandymai, vertinimai ir išsamus katalogas.

ŽuRNALAS LEIDŽIAMAS  
1 KARTĄ PER METuS.

TEchNINIAI DuOMENyS
Formatas: 222 × 285 mm
Apimtis: 148 psl.
Tiražas: 35 000 egz.
Platinimas: žurnalas bus platinamas 2015 m. sausio mėnesį  
„Statoil“ degalinių tinkle ir su žurnalo „TopGear“ numeriu nemokamai.



Didžioji g. 15, Vilnius, tel. +370 659 44447

Miesto Pulsas – PPC ozas, Vilnius
Mados Prieskoniai – PPC akroPolis (Vilnius / kaunas / klaiPėda / šiauliai), PPC PanoraMa, PPC Mega
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Energijos pliūpsnis amžiaus jėgoms įveikti

• Iš karto: oda glotnesnė.
• Po 30-ies minučių: oda stangresnė.
• Po 2-ų savaičių: oda patempta.
• Po 4-ių savaičių: amžiaus poveikio žymės sumažėjo.
• Su ingredientu „Damage Defence Complex“, su 9 patentais.

Vėlyvą 2012-ųjų pavasarį baigusi bandymų maratoną transporto pasaulio 
milžinė „Continental“ pristatė vieną svarbiausių artėjančio slidžiojo sezono 
naujienų – kryptines žiemines padangas „ContiWinterContact TS 850“. Dėl 
įdiegtų naujovių ir patobulinto protektoriaus rašto jos gerokai pranoksta 
pirmtakes – „ContiWinterContact TS 830“ modelio padangas, kurios taip 
pat dominavo palyginamuosiuose testuose ir pelnė vairuotojų pripažinimą.

Pagrindinis „ContiWinterContact TS 850“ koziris, lemiantis kur kas geresnį 
sukibimą ant ledo ir sniego, – gerokai didesnis vadinamųjų lamelių (įpjovų) 
skaičius ant darbinio padangos paviršiaus. Inovatyvi padangos konstrukcija 
ir protektoriaus dizainas užtikrina, kad TS 850 padangomis apauto 
automobilio stabdymo kelias, įsibėgėjimo greitis ir valdymo ypatybės išlieka 
beveik nepakitusios per visą jų eksploatavimo laikotarpį. „Continental“ 
inžinieriai sugebėjo taip subalansuoti naujojo savo kūrinio ypatybes, kad 
padangos vienodai efektyviai dirba važiuojant tiek šlapiu, tiek sausu ir švariu 
asfaltu, tiek apsnigtu ar apledėjusiu keliu. „ContiWinterContact TS 850“ gali 
pasigirti ir mažesniu pasipriešinimu riedėjimui, t. y. viena ir ta pati padanga 
pasižymi ypatybėmis, kurios anksčiau buvo vadinamos nesuderinamomis. 
Vokiečiai pripažįsta, kad tai pareikalavo milžiniškų pastangų. Todėl 
pasiektas galutinis rezultatas – tikras inžinerinės minties šedevras.

Vienu svarbiausių dalykų, lemiančių „ContiWinterContact TS 850“ 
geresnes darbines ypatybes žiemiškuose keliuose, šių padangų kūrėjai 
vadina naują protektoriaus koncepciją. Dabar visi padangų blokai turi 
gerokai daugiau lamelių, kurie efektyviai kimba į sniegą ir ledą. Tiek 
pajudant iš vietos, tiek stabdant, su kelio paviršiumi besiliečiantis 
briaunų skaičius yra maždaug 10 proc. didesnis. Posūkyje šis parametras 
išauga beveik 20 proc. Protektoriaus šoninių blokų kompozicija išilginės 
padangos ašies atžvilgiu leidžia mėgautis kur kas geresniu stabilumu ir  
valdymu judant per sniegą, o centrinės TS 850 modelio dalies blokai – 

saugiau važiuoti apledėjusiais keliais. Toks „darbo pasidalijimas“, ekspertų 
vertinimu, yra itin racionalus.

Būtina atkreipti dėmesį ir į patobulintas naujųjų padangų lameles. Dėl 
sinusoidinės bangos įpjovos protektoriaus blokeliuose tapo gilesnės, tačiau dėl 
to nė kiek nenukentėjo padangų stabilumas. Priešingai – inovatyvi konstrukcija 
leidžia „ContiWinterContact TS 850“ vienodai efektyviai įsibėgėti, stabdyti 
ir valdyti automobilį judant skirtingomis sąlygomis. Įdomu, kad, keliaujant 
apledėjusiais ir šlapiais paviršiais, lamelės veikia panašiai, kaip stiklo valytuvai – 
suplėšo mikroskopinę vandens plėvelę ir užtikrina geresnį sukibimą.

Posūkyje, gavusios šoninę apkrovą, lamelės stipriau susirakina tarpusavyje 
ir taip padidina padangos standumą, automobilio stabilumą, taip 
pat užtikrindamos tikslesnės reakcijos į manevrus vairu. Apskritai 
„Continental“ inžinieriai itin daug dėmesio skyrė valdymo kokybei, todėl 
gerokai sustiprino šonines naujųjų padangų briaunas ir patį karkasą. Tokia 
konstrukcija leidžia tiksliau ir greičiau atlikti visus manevrus, saugiau įveikti 
visas kelyje pasitaikančias kliūtis.

Gera žinia būsimiesiems „ContiWinterContact TS 850“ naudotojams –  
mažesnis pasipriešinimas riedėjimui. Tokį rezultatą pavyko pasiekti 
sutvirtinus padangos briaunas ir sumažinus kelionėje atsirandančius 
energijos nuostolius. Ši padangos dalis pagaminta iš kitokio, atsparesnio 
deformacijai, gumos mišinio. Galutinis rezultatas – 10 proc. mažesnis 
(palyginti su ankstesnius modeliu) pasipriešinimas riedėjimui. Tai 
garantuoja pastebimai mažesnes degalų sąnaudas.

Naujasis  „Continental“ kūrinys skirtas kompaktinės ir vidutinės klasės 
automobiliams. „ContiWinterContact TS 850“ modelio padangos bus 
gaminamos 27 skirtingų dydžių. Kukliausias greičio indeksas – 190 km/val., 
o didžiausias – 240 km/val. 

„ContiWinterContact TS 850“ – vokiški priešnuodžiai prieš ledą

mūsų KLIENTAI

REKLAMOS SKyRIuS
„TG MEDIA“, UAB 
Švitrigailos g. 11F, 03228 Vilnius
reklama@tgmedia.lt

DEIvIDAS ŽIūRA
Reklamos projektų vadovas
Mob. tel. +370 655 56 926
d.ziura@tgmedia.lt

vAIDOTAS MOTIEjūNAS
Reklamos projektų vadovas
Mob. tel. +370 611 37 256 
vaidotas@tgmedia.lt

INGRIDA KuLIEŠIENė
Reklamos pardavimo direktorė
Mob. tel. +370 615 13 550
ingrida@tgmedia.lt


