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Politiskās reklāmas izcenojumi 2022. gada
14. Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodam
Madonas reģiona laikraksts „STARS” iznāk latviešu valodā otrdienās,
trešdienās, piektdienās. Metiens — robežās no 3800 līdz 4000 eksemplāri.
Laikraksta lapas augstums 36,5 cm, kopējais platums — 25 cm (vienas slejas
platums — 4,5 cm, 2 slejas — 9,6 cm, 3 slejas—- 14,5 cm, 4 slejas — 20 cm,
5 slejas — 25 cm).
SIA „Laikraksts STARS” politiskās reklāmas publicēšanai
laikrakstā „STARS” un www.estars.lv noteiktas šādas cenas:
* 1 cm2 cena melnbaltai reklāmai iekšlapās (izņemot 2. lpp.)
0,80 EUR + PVN 21%
APJOMA ATLAIDE, ja piesaka visu lappusi:
* cena par vienu lappusi (melnbalta, 900 cm2) — 600 EUR + 21% PVN,
* 1 cm2 cena krāsainai reklāmai 1,00 EUR + PVN 21%,
1 cm2 cena 1. lappusē (ne vairāk kā 200 cm2)
* melnbaltai reklāmai 1,50 EUR + PVN 21%,
* krāsainai reklāmai 2 EUR + PVN 21%
Pēdējā lappusē
* melnbaltai reklāmai 1,00 EUR + PVN 21%,
* krāsainai reklāmai 1,50 EUR + PVN 21%

1 cm2 cena 2. lappusē:
* melnbaltai reklāmai 0,90 EUR + PVN 21%
Cena par reklāmas izgatavošanu 15.00 EUR + PVN 21%
Visus reklāmas laukumus iepriekš saskaņot.
Reklāmas banneru ievietošanas cenas www.estars.lv interneta mājas
lapā:
* reklāmas baneris „mazais” (150 x 100 px) 30 EUR + PVN 21% nedēļā
* reklāmas baneris „centrs” (468 x 60 px) 50 EUR + PVN 21% nedēļā
Reklāmām, kuras tiek pieteiktas pēc 1. septembra, tiek piemērots koeficients
1,3.
Aģentūrām politiskajai reklāmai atlaides netiek noteiktas.
Reklāmas materiālu izplatīšanas cenas kopā ar laikrakstu „Stars"
līdz 20 g — 0,15 EUR par eks.
līdz 30 g — 0,20 EUR par eks.
līdz 40 g — 0,28 EUR par eks.
Sludinājumu un reklāmas nodaļas vadītāja Aija Adamoviča, t. 64821540; epasts reklama@e-madona.lv; stars@e-madona.lv. Maketētājs Māris Pidiks,
e-pasts marisp@e-madona.lv
Laikraksta „Stars” valdes
priekšsēdētāja
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