Reklāmas izveidošana pasākumu bukletā
“Drīzumā Valmierā. Beverīnas, Burtnieku, Beverīnas Kocēnu novadā”
Bukleta raksturojums:
 Bukletā apkopota informācija par kultūras, sporta un izziņas pasākumiem Valmierā, kā arī
Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas novados.
 Tiek izdots reizi mēnesī, 12 reizes gadā;
 Tirāža: 3000 eksemplāri;
 Mērķauditorija: Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji, pilsētas viesi;
 Valoda: latviešu;
 Buklets tiek drukāts, pieejams arī elektroniski www.visit.valmiera.lv;
 Materiāls tiek izvietots Valmieras Tūrisma informācijas centrā, Valmieras pilsētas
pašvaldības ēkā, Valmieras izglītības iestādēs, tirdzniecības vietās, degvielas uzpildes
stacijās, ēdināšanas vietās, tūristu mītnēs, populāros apskates objektos – kinoteātrī
“Gaisma”, Valmieras Drāmas teātrī, Valmieras muzejā, Valmieras Kultūras centrā,
Vidzemes Olimpiskajā centrā, Valmieras integrētajā bibliotēkā, Valmiermuižas alus
darītavā, atpūtas kompleksā “Avoti”, TC “Valleta”, Valmieras pilsētas pārstāvniecībā
Rīgā, kā arī Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu Tūrisma informācijas punktos un
vairākās novadu tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietās.

Reklāmas tehniskie noteikumi:
 Izklājums – horizontāls jeb ainavas skats;
 Izmērs – 90x60mm vai 90x120mm;
 Augstas izšķirtspējas reklāma (no 500 KB);
 Krāsas: CMYK;
 Noformējumā neizmantot vairāk kā trīs dažādus teksta fontu veidus;
 Pieļaujamie formāti: .jpg, .pdf,.eps.
Reklāmas teksts:
 Jābūt viegli salasāmam uz tumša vai gaiša fona;
 Reklāmas vēstījumam jābūt viegli uztveramam, bez garām un sarežģītām teikuma
konstrukcijām;
 Tekstuālā daļa nepārsniedz 30% no kopējā laukuma lieluma;








Teksts ir latviešu valodā un atbilst literārās valodas normām un Valsts valodas likuma
prasībām;
Reklāmas tekstā nedrīkst lietot vārdu savienojumu “Drīzumā Valmierā”, kas atbilst arī
izdevuma nosaukumam. Atsevišķi vārdi var tikt lietoti;
Reklāmas iesniedzējs atbild par sniegtās informācijas precizitāti, atbilstību patiesībai;
Nesatur erotiska vai pornogrāfiska rakstura informāciju, kā arī informāciju par
apreibinošām, narkotiskām vielām;
Nesatur nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida kurinošus elementus/informāciju;
Teksts nav vērsts uz demokrātiskas valsts iekārtas, sabiedriskās drošības un kārtības
apdraudējumu.

Cena:
 Viena laukuma cena: 21 EUR/mēnesī. Cena norādīta ar PVN.
 Divu laukumu cena: 42 EUR/mēnesī. Cena norādīta ar PVN.
Atlaides netiek piešķirtas.
Reklāmu maketēšana netiek nodrošināta.
Apmaksa:
Par pakalpojumu tiek sastādīts rēķins. Tas jāapmaksā 10 dienu laikā no rēķina sastādīšanas
datuma.
Rēķins par pakalpojumu saņēmējam tiek nosūtīts uz e-pastu vai pa pastu uz adresi, ko
pakalpojuma saņēmējs iepriekš norādījis.
Ja apmaksa netiek veikta noteiktā laikā, bukleta izdevējs var uzņēmuma reklāmu atkārtoti
materiālā neizvietot.
Reklāmas iesūtīšanas kārtība
Uzņēmums vai iestāde saņem uzaicinājumu iesūtīt reklāmu pasākuma bukletam “Drīzumā” līdz
noteiktam datumam, kas katru mēnesi var atšķirties, ņemot vērā svētku dienas un brīvdienas.
Reklāma jāatsūta uz e-pastu baiba.misina@valmiera.lv vai tic@valmiera.lv. Reklāma jāiesūta
katru mēnesi.
Informācija par reklāmas izmaiņām jānosūta uz e-pastu baiba.misina@valmiera.lv vai
tic@valmiera.lv ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc iesūtīšanas termiņa beigām.
! Reklāmas, kuru makets neatbilst iepriekš minētajiem noteikumiem, netiek pieņemti
publicēšanai.
Plašāka informācija par reklāmas izvietošanu pasākumu bukletā “Drīzumā Valmierā. Beverīnas,
Burtnieku, Kocēnu novadā” pa tālruņiem, 26332213, 64207177, e-pastu
baiba.misina@valmiera.lv , tic@valmiera.lv vai klātienē Valmieras Tūrisma informācijas centrā,
Rīgas ielā 10.

