Reklamos kainos 2018 metams, galioja nuo 2018.02.20
Reklaminės medžiagos platinimas su leidiniu
Kaina sutartinė
Nuolaidos reklamai
Avansinė nuolaida (mokant 100% avansu nuo bendros sumos)
Kitos nuolaidos priklauso nuo užsakymo dydžio.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI MAKETAMS
Rezoliucija (Resoliution)
Maketo failas (File)
Spalvų skalė (Color scale)
Spalvų profilis (Color profile)
Taško išplitimas (Dot gain)
Juodos spalvos prisodrinimas (Black ink amount)
Bendras spalvos prisodrinimas (Total ink amount)
Juodas tekstas baltame fone ne mažesnis kaip
Baltas tekstas spalvotame fone ne mažesnis kaip
Sudėtinės spalvos šrifto dydis ne mažesnis kaip
Juodo teksto spalvos sudėtis CMYK

Laikraštinis popierius
170 – 200 dpi
*.jpg,*.tif, *.pdf, *.cdr
CMYK
LAIKRASCIUI_ISOnewspaper26v4.icc
20%
75%
220%
8 pt
10 pt
10 pt
C0 M0 Y0 K100

Rezoliucija (Resoliution)
Maketo failas (File)
Spalvų skalė (Color scale)
Spalvų profilis (Color profile)
Taško išplitimas (Dot gain)
Juodos spalvos prisodrinimas (Black ink amount)
Bendras spalvos prisodrinimas (Total ink amount)
Juodas tekstas baltame fone ne mažesnis kaip
Baltas tekstas spalvotame fone ne mažesnis kaip
Sudėtinės spalvos šrifto dydis ne mažesnis kaip
Juodo teksto spalvos sudėtis CMYK

Žurnalinis popierius
300 dpi
*.jpg,*.tif, *.pdf, *.cdr
CMYK
Zurnalui PSO_LWC_Standard_eci.icc
20%
75%
300%
8 pt
10 pt
8 pt
C0 M0 Y0 K100

5%

*5 mm užlaidos reikalingos tik moduliniams maketams dedamiems į žurnalą „Rasos“

SKILČIŲ PLOČIAI

Ūkininko patarėjas

1 skiltis

2 skiltys

3 skiltys

4 skiltys

5 skiltys

48 mm

100 mm

153 mm

205 mm

258 mm
Maksimalus reklamos plotas, jei užsakomas visas puslapis –
258x387 mm

Kaimo laikraštis

Rasos
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MAKETŲ UŽSAKYMAS IKI:
Ūkininko patarėjas
Kaimo laikraštis
Rasos
MAKETŲ PATEIKIMAS IKI:
Ūkininko patarėjas
Kaimo laikraštis
Rasos

Maksimalus reklamos plotas, jei užsakomas visas puslapis –
210x297 mm

4 dienos iki leidybos
7 dienos iki leidybos
7 dienos iki leidybos
2 dienos iki leidybos
4 dienos iki leidybos
4 dienos iki leidybos

UAB „Ūkininko patarėjas“, Gedimino g. 27, Kaune
Tel.: 8 37 209172, 209034
El. p. skelbimai@up.lt

Reklamos sk. vedėja
VILMA Sebeikaitė
Tel. 8 682 41601, el. p. reklama@up.lt

L. Lelevelio g. 6, 159 kab., Vilniuje
Tel. 8 52 391121
El. p. vilnius@up.lt

