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MTB 
RITEŅBRAUKŠANA



Vai MTB riteņbraukšana nav 
populārākais sporta veids Latvijā? 
Iespējams, vēl ne, tomēr tai ir visas 
iespējas par tādu kļūt. Vismaz, redzot 
strauji progresējošo tūkstošu 
dalībnieku skaitu dažādā ranga MTB 
sacensībās, treniņbraucienos, pilsētu 
ielās un lauku novados, par šādu 
prognozi noteikti var runāt.

Turklāt ne jau katram būtu jācīnās 
par vietu SEB maratona pirmajos 
koridoros. MTB ir labākais veids, kā 
apceļot Latviju, un vienlaikus tas ir arī 
pietiekami piemērots transport-
līdzeklis gan laukos, gan pilsētā.

Tomēr ar velosipēda iegādi un 
apņemšanos pievērsties veselīgam 
dzīvesstilam vēl ir par maz. Ir būtiski 
gan apgūt braukšanas iemaņas apvidū, 
gan izvēlēties pareizu ekipējumu un 
apģērbu. Nevar noliegt, ka katram, kurš 
kaut cik nopietni sācis nodarboties ar 
riteņbraukšanu, ir vēlme uztūnēt savu 
divriteni vieglāku, ātrāku un drošāku. 
Arī tam ir nepieciešams vismaz 
minimāls zināšanu daudzums, jo 
rezerves daļu un aksesuāru 
piedāvājums ir ārkārtīgi plašs.

Tieši tādēļ «Aģentūra Lilita» sadarbībā 
ar vadošo riteņbraukšanas žurnālu 
izdevēju pasaulē «Immediate Media» 
ir nolēmusi izdot tieši MTB 
riteņbraukšanai veltītu bookazine 
sērijā «Lilit bibliotēka».



Vienreizējs žurnāls «MTB riteņbraukšana» 
iznāks šī gada 25. maijā A4 formātā. Tas 
būs 160 lpp. biezs un nopērkams visos 
lielākajos preses tirdzniecības tīklos 
(«Rimi», «Narvesen», «Maxima», «Sky» u. c.), 
kā arī ar piegādi mājās, pasūtot
www.abonesana.lv. Tāpat tas tiks 
izplatīts sadarbībā ar sporta preču 
veikaliem un lielākajos MTB pasākumos.

Galvenās žurnāla tēmas ir: pareiza 
braukšanas tehnika, treniņu metodes 
un gatavošanās sacensībām, pareiza 
inventāra izvēle dažādiem budžeta 
līmeņiem. Tāpat būs padomi par pareizu 
uzturu, to, kā izvairīties no traumām un 
saglabāt motivāciju treniņiem. Iekļausim 
arī apskatus par MTB dzīvi Latvijā, kā arī 
populārāko velomaršrutu aprakstus 
īsākiem un garākiem pārbraucieniem. 
Par žurnāla galveno redaktoru piekritis 
būt populārais autožurnālists un 
daudzgadējais MTB braucējs Normunds 
Avotiņš.

Izvietojot reklāmu «MTB riteņbraukšana», 
Jūs ne tikai sasniedzat unikāli precīzu 
mērķauditoriju, harmoniski integrējot to 
augstākās kvalitātes saturā, bet arī 
atbalstāt šāda tipa izdevumu iznākšanu 
un pieejamību plašām MTB fanu masām. 
Turklāt Jums prezentācijas nolūkiem būs 
iespēja iegādāties neierobežotu skaitu 
žurnāla eksemplāru par cenu 1 EUR/eks.



www.lilita.lv

IespējamIe 
reklāmas laukumI 

cena
bez pVn

atVērums 890 eur

a4 580 eur

½ reklāmas blokā 380 eur

¼ reklāmas blokā 220 eur

1/8 reklāmas blokā 150 eur

• atlaIdes:
 –mediju aģentūrām – 8%;

 –pastāvīgajiem «aģentūra lilita» klientiem – esošās apjoma atlaides.

• reklāmas pasūtīšanas un maketu IesnIegšanas 
   termIņš – 18.05.2015.

• Žurnāla Iznākšana –25.05.2015.

Uz visiem jautājumiem atbildēs «Aģentūra Lilita» Reklāmas nodaļa!


