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Viss, kas tev jāzina, 
lai pagatavotu
lielisku kafiju.



Jauns produKts
drukāto mediju tirgū!

«Aģentūra LILITA» sadarbībā 
ar Lielbritānijas izdevniecību 
«FUTURE Publishing»
(2013. gadā pārdoti vairāk nekā 
19 miljoni žurnālu), Latvijā 
izdod jaunu produktu – 
BOOKAZINE!



Kas ir BooKaZInE?

● grāmatas un žurnāla apvienojums;
● saturiski veltīts vienai tēmai kā grāmata, bet 
     poligrāfiski noformēts kā žurnāls;
● Dzimis Lielbritānijā, bet veiksmīgs daudzās 
     pasaules valstīs;
● Vienriezējs izdevums kā grāmata, bet nopērkams 
     žurnālu tirdzniecības vietās un abonēšanā.



BooKaZInE prIEKšrocīBas

● augstas kvalitātes izdevums par žurnāla 
     cenu un daudz lielāku tirāžu nekā 
     grāmatām; 
     izplatīts 1’500 tirdzniecības vietās.
● unikāla, vienreizēja iespēja uzrunāt 
     auditoriju par ļoti specifisku tēmu.
● Iespēja iegādāties papildtirāžu un 
     izmantot to prezentācijas nolūkos. 



Kādēļ reklāma BooKaZInE 
Ir EfEKtīVa:
● maksātspējīga, BooKaZInE tematikā ieinteresēta auditorija;
● BooKaZInE pozitīvais saturs veicina auditorijas pozitīvo noskaņojumu un 
     uztveri, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu;
● demogrāfija – BooKaZInE uzrunā visus, kuriem ir aktuāla konkrētā tematika;
● reklāmas ekspozīciju skaits – BooKaZInE tiek pāršķirstīts vairākas 
     reizes, vienu BooKaZInE izlasa vidēji 4–5 cilvēki;
● BooKaZInE augstā kvalitātes un uzticamības 
     pakāpe – auditorijas uztverē satura kvalitāte tiek 
     sasaistīta ar reklāmu kvalitāti.



● Kafijas vēsture;
● Baristas noslēpumi;
● Kafijas vārīšana;
● Kā izmantot dažādus
     kafijas piederumus;

Kafijas cienītāju
rokasgrāmata 2014: saturs.

● Kafijas pupiņas;
● Kafijas pasaule;
● grauzdēšana;
● Kafijas eksperti;
● Kafijas pilsētas.



formāts.

● Iznāk 30. jūlijā;
● Izmērs: 230 mm x 300 mm;
● Lappušu skaits: 144–160;
● papīrs vākam: 200 g gloss;
● papīrs iekšlapām: 70 g gloss;
● apstrāde: līmēts;
● tirāža: 10 000 eksemplāru.



IZpLatīšana.

● BooKaZInE iespējams iegādāties «narvesen», 
     «maxima», «sky», «Elvi», «prizma», «statoil», 
     «Latvijas pasts» u.c. tirdzniecības ķēdēs visā 
      Latvijas teritorijā;

● 2 gadu laikā kopš iznākšanas brīža 
     BooKaZInE iespējams abonēt ar piegādi 
     mājās: www.ABONESANA.LV;

● BooKaZInE tiek izplatīts prezentācijas 
     nolūkos.



mārKEtIngs.

● pašreklāmas kampaņa visos 
      izdevniecības «aģentūra LILIta»
      žurnālos;
● reklāmas kampaņa radio;
● tiešā pasta kampaņa.



● reklāmas atvērums (460 mm x 300 mm):
     890 EUR + PVN
● reklāma 1/1 lpp. (230 mm x 300 mm):
     580 EUR + PVN
● reklāma 1/2 lpp.  reklāmas blokā 
     (230 mm x 150 mm): 380 EUR + PVN

rEKLāmas IZcEnoJumI.



atLaIdEs.

● mediju aģentūrām – 8%;
● pastāvīgajiem «aģentūra LILIta» 
     klientiem – esošās apjoma atlaides;
● reklāmas pasūtīšanas un maketu 
     iesniegšanas termiņš: 16.07.2014.



● aģentūra LILIta, reklāmas nodaļa; 
    mūkusalas iela 101, rīga, 
    LV-1004, Latvija

● tālrunis: 67061600; 
     fakss: 67616050 
     izdevnieciba@lilita.lv 
     www.lilita.lv

VaIrāK InformācIJas



KontaKtI

● Ilze ozola / reklāmas direktore / 67061620; 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 / 67061624; 29287673; tatjana@lilita.lv
● Ineta Zunde / reklāmas konsultante / 67061623; 29110309; ineta@lilita.lv
● roberts Horsts / reklāmas konsultants / 67061622; 29403163 roberts@lilita.lv
● gunita Jansone / reklāmas konsultante / 67061625; 29407147; gunita@lilita.lv
● āris naglis / reklāmas konsultants / 67061629; 29726525; aris@lilita.lv
● dāvis sakne / reklāmas konsultants / 67061667; 26575572; davis@lilita.lv
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Paldies par 
uzmanību!


