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Bookazine – grāmATAs un žurnāLA hIbrīds

» 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 nekā glancētam žurnālam;
 » izplatība lielveikalos, kioskos, dus un grāmatnīcās, 
    kopā ap 1500 tirdzniecības vietu Latvijā;
 » mārketinga atbalsts;
 » sezonai aktuāla 
    tematika.

» Iespēja izvietot 
   reklāmu.



   Bookazine rekLāmAs efekTIVITāTe

» Augsti efektīva reklāma:
 » unikāla tematika;
 » maksātspējīga un precīza auditorija;
 » pozitīva un kvalitatīva saturiskā vide;
 » 3-4 lasītāji vienam 
       eksemplāram;
 » 4-5 ekspozīcijas 
       katrai reklāmai;
 » 3-4 mēnešu 
       darbības periods;
 » Augsta drukas 
       kvalitāte.



rITeņbrAukšAnA
pIrmAIs Bookazine LATVIjā

» Iznāk 5. jūnijā;
» formāts A4, 160 lpp., tirāža 10’000;
» Izdots pēc licences, kuru piešķīrusi Lielbritānijas 
   izdevniecība Future Publishing (BMa Media Company 
   of the Year);
» Izplatīts narvessen, Rimi, Maxima, Sky, elvi, Prizma, 
  Statoil, Latvijas Pasts u.c. tirdzniecības ķēdēs līdz 
  5. septembrim, kā arī riteņbraukšanas masu pasākumos;
» Latvijas apstākļiem adaptēts saturs, 
   piesaistot neatkarīgus ekspertus.



sATurs

» Visas nianses, kas jāzina, iegādājoties vai uzlabojot 
   velosipēdu – mTb, pilsētas, šosejas, sieviešu utt.;
» braukšanas tehnika – šosejā, bezceļā, pilsētā, sacensībās;
» kā pareizi trenēties, lai brauktu ātrāk un tālāk;
» uzturs, uztura bagātinātāji un to nozīme treniņu procesā;
» Interesantākie maršruti 
   tūrismam un sportam 
   Latvijas pilsētās un 
   laukos.



rekLāmA

» Iespējamie reklāmas laukumi:
 » Atvērums – 890 eur;
 » A4 lpp. – 580 eur;
 » ½ lpp. reklāmas blokā – 380 eur;
 » ¼ lpp. reklāmas blokā – 220 eur;
 » 1/8 lpp. reklāmas blokā – 150 eur.
» Atlaides:
 » mediju aģentūrām – 8 %;
 » pastāvīgiem Lilitas klientiem – 
       esošās apjoma atlaides;
» reklāmas pasūtīšanas un maketu 
   iesniegšanas termiņš: 25.05.2014.



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 
   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



Tiksimies
uz riteņiem!


