VšĮ „Kantri medija“, Įmonės. kodas 304036776, Veiklos adresas M. K. Čiurlionio 80, Druskininkai,
a./s LT88 7300 0101 4305 1065, El. paštas: info@manodruskininkai.lt, skelbimai@manodruskininkai.lt; Tel.: 8 313
51008, 8 646 27272; www.manodruskininkai.lt

VšĮ „Kantri medija“, leidžianti didžiausio tiražo Dzūkijos regione (10 000 egz.),
spalvotą, UAB „Lietuvos ryto spaustuvė“ spausdinamą savaitraštį „Mano Druskininkai“,
kurio apimtis – 16 puslapių, platinamą Druskininkuose ir aplinkiniuose miesteliuose, taip pat
turinti naujienų portalą www.manodruskininkai.lt ir paskyrą „Mano Druskininkai“
socialiniame tinkle „Facebook“, siūlo Jums pasinaudoti galimybe skelbti savo įmonės
reklamą.
VšĮ „Kantri medija“ rūpi kiekvienas klientas, todėl kiekvienam galime pasiūlyti ir
įvairių individualių paslaugų pagal jų poreikius. Individualių paslaugų kaina derinama atskirai.
VŠĮ „KANTRI MEDIJA“ SIŪLOMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 2018 metams:
Reklama laikraštyje „Mano Druskininkai“:
Reklamos vieta
1 psl.
3 psl.
Tekstiniuose puslapiuose
(4- 12)
13-15 psl.

Plotas
1 cm²
1 cm²

Kaina (be PVM)
2 EUR
1 EUR

1 cm²

0.50 EUR

1 cm²
1 cm²
1 vnt.

0.35 EUR
1,15 EUR

Paskutiniame puslapyje
Sveikinimas
Tekstinis sveikinimas
Sveikinimas su nuotrauka
Reklaminis
ir
viešinimo 1 cm²
straipsnis (užsakovo parengtas)
1 cm²
Reklaminio,
viešinimo/informacinio straipsnio
parengimas ir spausdinimas
Užuojauta
(Įstaigoms, 1 vnt.
organizacijoms ir kolektyvams)
Privatiems
asmenims
(be
1 vnt.
eilėraščio)
Privatiems
asmenims
(su
1 vnt.
eilėraščiu)

8.26 EUR
11.85 EUR
0.15 EUR
0.30 EUR
8.26 EUR
2,48
4,13

1 cm²
0.15 EUR
Maketavimo paslauga, kai maketavimo plotas iki 100 kv/cm – 0.10 ct, kai maketavimo plotas
didesnis nei 100 kv/cm – 0.7 ct (Kaina (be PVM)).
Nekrologas

REKLAMOS INTERNETO SVETAINĖJE WWW.MANODRUSKININKAI.LT ĮKAINIAI:
Reklamos banerio paskelbimo www.manodruskininkai.lt kaina (be PVM):
Pirmojo puslapio viršuje: 1 mėnesis – 100 EUR; 1 savaitė – 40 EUR;
Pirmojo puslapio dešinėje pusėje: 1 mėnesis – 60 EUR; 1 savaitė – 20 EUR;
Kitose pozicijose: 1 mėnesis – 50 EUR; 1 savaitė – 20 EUR;
Reklaminio, informacinio straipsnio paskelbimo www.manodruskininkai.lt kaina (be PVM) – 25
EUR
Reklaminio vaizdo klipo sukūrimas ir paskelbimas www.manodruskininkai.lt ir „Facebook“
paskyroje „Mano Druskininkai“ – 30 sek. – 60 EUR (be PVM), 1 min. – 100 EUR (be PVM).
Vaizdo reportažo iš renginių sukūrimas ir paskelbimas www.manodruskininkai.lt ir „Facebook“
paskyroje „Mano Druskininkai“ – 1 min. – 40 EUR (be PVM).

Laikraščio „Mano Druskininkai“ skilčių išmatavimai:
1 skiltis – 5 cm

2 skiltys – 10 cm

3 skiltys – 15 cm

4 skiltys – 20 cm

5 skiltys –25.5 cm

Maksimalus reklaminio skelbimo plotis – 25.5 cm, maksimalus reklaminio skelbimo aukštis – 37
cm.
Techninės charakteristikos užsakomiesiems straipsniams bei reklamos maketams:
Reklamos maketai siunčiami JPG arba PDF formatu, užsakomieji straipsniai –WORD formatu,
nuotraukos – JPG formatu nemažintos.
Redaktorė – Laima Rekevičienė, Tel. 8 646 27272, el. paštas: info@manodruskininkai.lt
„Mano Druskininkai“ redakcija, M. K. Čiurlionio 80; Tel. 8 313 51008, 8 646 27272 (mob.)

Reklamos agentūroms ir užsakovams, sudariusiems metines sutartis, ir didesniems užsakymams
taikoma 25 proc. oficialių įkainių nuolaida.
Reklama turi atitikti taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus ir neprieštarauti LR įstatymams (alkoholio ir
tabako draudimo, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio ir t. t.).
Reklaminio skelbimo maketą ketvirtadienio numeriui reikia pristatyti prieš 3 dienas.

