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Bookazine – grāmatas un žurnāLa apvienojums

» saturiski veltīts vienai tēmai kā grāmata, bet poligrāfiski 
   noformēts kā žurnāls.
» vienreizējs izdevums kā grāmata, bet nopērkams žurnālu 
   tirdzniecības vietās un abonēšanā.
» Dzimis Lielbritānijā, veiksmīgs 
   daudzās pasaules valstīs.



Bookazine priekšrocīBas

» Daudz augstāka tirāža:
 » zemāka cena, glancēta žurnāla līmenī;
 » izplatība lielveikalos, kioskos, Dus un grāmatnīcās; 
    kopā ap 1500 tirdzniecības vietu Latvijā;
 » mārketinga atbalsts;
 » sezonai aktuāla tematika.

» iespēja izvietot reklāmu.
» iespēja izmantot 
   prezentācijas nolūkos.



Bookazine rekLāmas efektivitāte

» unikāls, specifisks, augstas kvalitātes saturs;
» maksātspējīga un īpaši precīza auditorija;
» pozitīva un kvalitatīva saturiskā vide;
» 3-4 lasītāji vienam eksemplāram;
» 4-5 ekspozīcijas katrai reklāmai;
» 3-4 mēnešu darbības periods;
» augsta poligrāfiskā kvalitāte.



LiLit receptes

» iznāk 27. oktobrī; tirdzniecībā 3 mēnešus, 
   t. sk. Ziemassvētku periodā;
» Divi atsevišķi izdevumi – latviešu un krievu valodā;
» formāts 213x270 mm, 144 lpp., tirāža 8’000 + 8’000;
» izplatīts narvesen, rimi, maxima, sky, elvi, prizma, 
   statoil, Latvijas pasts u.c. tirdzniecības ķēdēs līdz 
   2015. gada 31. janvārim;
» nopērkams arī www.aBonesana.Lv vēl visu 
   2015. gadu, ar piegādi mājās (līdz pēdējam eksemplāram);
» elektroniskā versija lietošanai planšetēs pieejama appStore;
» reklamēts žurnālos, radio, internetā.



mērķauDitorija

» primārā
 » LiLit lasītājas, t. sk. neregulāras, mīl un prot gatavot, 
       dara to īpašos gadījumos, vēlas izcelties ar oriģinalitāti, 
       vienlaicīgi rūpējoties par savu, ģimenes locekļu un viesu 
       veselīgu dzīvesveidu;
 » augsts ienākumu līmenis, moderns, dinamisks dzīvesstils. 

» sekunDārā
 » sievietes un vīrieši, kam ēst gatavošana ir vaļasprieks 
       un kvalitatīvas ikdienas sastāvdaļa, allaž meklē jaunus 
       izaicinājumus, spēj novērtēt garšas un kvalitātes nianses.



saturs: 100 LiLiT receptes

» LiLiT piesaistīto Latvijas labāko restorānu pavāru īpaši 
   LiLit lasītājām rekomendētas receptes;
» kvalitatīvi, oriģināli un veselīgi ēdieni;
» papildinātas ar pagatavošanas pamācībām, produktu 
   sarakstiem un krāsainām fotogrāfijām.



rekLāma

rekLāmas 
Laukums

cena latviešu 
vai krievu val. 
izdevumā

cena latviešu 
un krievu val. 
izdevumā

atvērums 890 eur 1580 eur
1 lpp. 580 eur 980 eur
½ lpp. reklāmas blokā 380 eur 580 eur
¼ lpp. reklāmas blokā 220 eur 380 eur

atLaiDes:
» pastāvīgiem aģentūras klientiem – esošās apjoma atlaides;
» reklāmas pasūtīšanas un maketu iesniegšanas 
   termiņš – 17.10.2014.



vairāk informācijas

» aģentūra LiLita, reklāmas nodaļa;
  mūkusaLas ieLa 101, 
  rīga, Lv-1004, Latvija
» tālrunis: 67061600 
   fakss: 67616050
   izdevnieciba@lilita.lv
  www.lilita.lv



kontakti

» ilze ozola / reklāmas direktore 
   29433427; ilze@lilita.lv 
» madara katlapa / reklāmas direktores asistente 
   67061665; madara@lilita.lv 
» ulla vaite / reklāmu redaktore 
   67061615; ulla@lilita.lv 
» tatjana sidorenko / reklāmas konsultante 
   67061623; 29287673; tatjana@lilita.lv 
» ineta Zunde / reklāmas konsultante 
   67061623; 29110309; ineta@lilita.lv 
» roberts Horsts / reklāmas konsultants 
   67061622; 29403163 roberts@lilita.lv 
» gunita jansone / La&LB projektu vad. 
   29407147; gunita@lilita.lv 
» āris naglis / reklāmas konsultants 
   67061629; 29726525; aris@lilita.lv 
» Dāvis sakne / reklāmas konsultants 
   26575572; davis@lilita.lv
» Ņina plotņikova / reklāmas konsultante 
   67061667; 29574347; nina.plotini@gmail.com



LiLit receptes

tiksimies
  virtuvē!


