2018. gadā fokusējieties tikai
uz klientiem, kas māk pelnīt pat krīzē!
jaunums !

FORBES LATVIJA JAUNAIS
GALVENAIS REDAKTORS –
pasaules līmeņa žurnālists
Elmars Murtazajevs, kas 6 gadus nostrādājis par galveno redaktoru un tā vietnieku Forbes
Krievija. Viņa vadībā žurnāla
projekti kļūs arvien pārliecinošāki un iedvesmojošāki.

Par FORBES Latvija
Formāts: 205 x 265 mm
Biezums: 96-128 lpp.
Valoda: latviešu
Cena kioskos: 4,49 Eur
Abonenti: 4400
Vidējā tirāža: 17 000
Auditorija: 80 000
 Periodiskums: Katru otro mēnesī (gada abonenti
saņem visus 12 žurnālus)
Ir pieejama arī FORBES digitālā versija uz iPad un Tab, kā arī Forbes
online portāls – www.forbes.lv/online, lai īpaši paspilgtinātu reklāmu
žurnālā!

Visas cenas dotas EUR
bez PVN (21%)
1 iekšlapa (pirmajās 10 lapās)
1 iekšlapa
4. vāks
3. vāks
2. vāks
1. atvērums kopā ar otro vāku
atvērums (pirmajās 10 lapās)
atvērums
2/3 lapas (vertikāli)
1/2 lapas (horizontāli)
1/3 lapas (vertikāli)

CENU
LAPA
2018
Derīga no: 01.06.2018

FORBES dibinājis amerikāņu žurnālists B. C. Forbss pirms 90 gadiem. Šodien FORBES ir visuzticamākais biznesa mediju zīmols
pasaulē. Žurnāls iznāk vairāk nekā 36 valstīs: ASV, Krievijā, Polijā,
Horvātijā u. c., un to lasa vairāk nekā 30 miljoni biznesa lēmumu
pieņēmēju.
FORBES Latvija ir dibināts 2010. gadā un 4 gadu laikā kļuvis par līderi Latvijas biznesa presē. Tas piedāvā jaunas biznesa idejas, raksta
par uzņēmēju veiksmēm un sakāvēm, sniedz neatkarīgus padomus
investīcijās un iesaka svaigas idejas naudas pielietojumam. Žurnālu
FORBES abonē kompāniju īpašnieki un vadītāji, lai rastu spilgtākas
biznesa idejas. Ar reklāmu žurnālā FORBES Jūs sasniedzat vairāk
nekā 80 000 vadošo uzņēmēju un lēmumu pieņēmēju Latvijā.

Atlaižu sistēma
2 - 3 publikācijas
4 - 6 publikācijas
7+ publikācijas

5%
10%
25%

pan baltic atlaide*
atlaide par 100% priekšapmaksu par
darījumu (sākot no 2 izvietojumiem)
atlaide par ikmēneša priekšapmaksu

7%
10%
5%

* Atlaide ir spēkā, ņemot vērā vienādu publikāciju skaitu Latvijas un Igaunijas FORBES.

Tehniskās specifikācijas
2561
2049
3842
3330
3586
4917
4098
3415
1476
1229
922

Žurnāls tiek maketēts ar IBM PC. Reklāmas pieņem tikai elektroniski – CD,
sūtot pa e-pastu vai uz FTP serveri: ftp://ftp.pelican-m.com//@FORBES/
REKLAMAS (login: reklama_only; password: rekl1234). Lūdzam vispirms
sazināties ar mūsu reklāmas nodaļu. Reklāmas jāiesniedz EPS (CS2) formātā,
kas ģenerēts ar Adobe Illustrator, vai arī Press Quality PDF. Maketam jābūt
CMYK krāsu telpā, 300 dpi izšķirtspējā. Fontiem jābūt pārvērstiem līknēs.
krāsu pārklājums nedrīkst būt lielāks par 300%.

– 205 mm x 265 mm
ar apgriežamo daļu – 215 mm x 275 mm
atvērums – 410 mm x 265 mm
ar apgriežamo daļu – 420mm x 275 mm
1/2 lapas (horizontāli) – 205 mm x 132,5 mm
ar apgriežamo daļu – 215 mm x 142,5 mm
1/3 lapas (vertikāli) – 67,6 mm x 265 mm
ar apgriežamo daļu – 77,6 mm x 275 mm
2/3 lapas (vertikāli) – 135 mm x 265 mm
ar apgriežamo daļu – 145 mm x 275 mm
i lapa

Žurnāls
pārdošanā

Maketu nodošanas
termiņš

Jūnijs / Jūlijs

08.07.

20.06.

Augusts / Septembris

07.09.

20.08.

Oktobris / Novembris

05.11.

20.10.

Decembris / Janvāris

08.01.

20.12.

FORBES Latvija izdevējs SK Media SIA, Brīvības gatve 214b, Rīga, LV-1039, tel. +371 67383499, fakss: +371 67383099, http://www.forbes.lv
Reklāmas pieteikums: advert@forbes.lv. SK Media Group ir ekskluzīvs FORBES izdevējs Latvijā, Igaunijā un Somijā.

