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SKAITYTOJŲ RATAS 

Baltic Business Quarterly vienintelis žurnalas verslininkams 

anglų kalba Baltijos šalyse.   

Žurnalas tiesiogiai pasiekia sprendimus priimančius asmenis 

versle, politikoje bei pilietinėje visuomenėje. Mes Jums 

siūlome tiesioginį priėjimą prie Jūsų tikslinės grupės: 

• daugiau nei 460 įmonių - AHK narių vadovai ir 

darbuotojai Baltijos šalių regione ir Vokietijoje 

• už sprendimų priėmimą atsakingi asmenys 

ministerijose, ambasadose, verslo institucijose bei kiti 

svarbūs partneriai 

• įvairių renginių bei AHK projektų dalyviai 

Vokietijoje ir Baltijos šalyse 

• Baltijos šalių oro uostų VIP salių ir pasirinktų 

viešbučių svečiai 

• Galima nusipirkti spaudos kioskuose Vilniuje, 

Rygoje ir Taline  

• Nuo 2018.08.01 taip pat galima parsisiųsti iš App 

Store ir Google Play   

 

TEMATIKA 

• Aktuali ir išsami informacija apie verslo 
galimybes Baltijos šalyse 

• Informacija apie atskiras ūkio šakas 

• Lyginamosios Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Vokietijos analizės 

• Interviu su aukšto rango politikos bei 

verslo atstovais 

• Aktualūs mokesčių bei teisės pakeitimai 

• Informacija apie renginius ir narių naujienos 

• Sėkmingų įmonių pavyzdžiai 

• Informacija apie AHK veiklą 

• Parodų kalendorius 

 
TIRAŽAS IR PLATINIMAS 

Tiražas:                3.000 

Leidžiamas:       kas ketvirtį 

Kalba:                   anglų 

Apimtis:               72-88 puslapiai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leidimas                       Išleidimo data                Straipsnių / Skelbimų 

rengimo pabaiga 

Pavasaris                        16.03.2020                               02.03.2020 

Vasara                              10.06.2020                              27.05.2020 

Ruduo                              01.9.2020                                 18.08.2020 

Žiema                               01.12.2020                              16.11.2020

 

SKELBIMŲ KAINOS (EUR + PVM) 
 

Formatas                   Vieno skelbimo kaina             Vieno skelbimo kaina    
                                                  (Įprasta)                                    (AHK nariams) 

 
 
         4 skelbimai                                4 skelbimai 
      (Įprasta kaina)                           (AHK nariams)      

SKELBIMŲ FORMATAI  

 
Straipsnis 

vietoj 

skelbimo?
1 puslapis 
210x278 mm 

1/2 puslapio 
210x139 mm (hor.) 

1/3 puslapio 
210x93 mm (hor.) 

1/4 puslapio 
210x70 mm (hor.) 

Vidinis viršelio p. 
210x278 mm 

 850,-                                              680,-                                              2.720,- 
                                                               (Sutaupote 170,-*)                                        (Sutaupote 680,-*)                                         

 640,-                                            510,-                                              2.040,- 
                                                            (Sutaupote 130,-*)                                          (Sutaupote 520,-*)                                                                            

 550,-                                              440                                              1.760,- 
                                                                      (Sutaupote 110,-*)                                       (Sutaupote 440,-*) 

 460,-                                              365,-                                              1.470,- 
                                                              (Sutaupote 95,-*)                                          (Sutaupote 370,-*) 

1.200,-                                          960,-                                              3.840,- 
                                                              (Sutaupote 240,-*)                                         (Sutaupote 960,-*) 

           2.175,- 
           (Sutaupote 545.-*) 

              1.630,- 
          (Sutaupote 410,-*) 

             1.400,- 
          (Sutaupote 380,-*) 

             1.170,- 
          (Sutaupote 290,-*) 

               3.070,- 
           (Sutaupote 770,-*) 

 

 
1 puslapis 
213 x 270 mm 

 

 
1/2 puslapio 
213 x 135 mm (hor.) 

Susisiekite 

su mumis! 
 
 
 
 

KONTAKTAS 
Liva.melbarzde@
ahk-alt.org 
 

+371 6 732 0724 

Išorinis viršelio p. 
210x278 mm 
 

1.800,- 1.440,-                
(Sutaupote 360,-*) 

 

 

 

          5.760,- 

(Sutaupote 1.440,-*) 

 

 

  4.600,- 
(Sutaupote 1.160,-*) 

 
 
 

1/3 puslapio 
213x90 mm (hor.) 

1/4 puslapio 
213x67 mm (hor.)

*Sutaupote, lyginant su 
įprasta kaina 

mailto:Liva.melbarzde@ahk-alt.org
mailto:Liva.melbarzde@ahk-alt.org
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„Verslo aplinkos Baltijos šalyse apžvalga“ 

 

 

 
 

Skaitmeninis ir spausdintas leidinys 
 

 
 

LEIDINYS 

 
„Verslo aplinkos Baltijos šalyse apžvalga“ – tai 24-28-ių puslapių skaitmeninis leidinys 

vokiečių kalba. Leidinyje pateikiama Baltijos šalių rinkų apžvalga: 

• istorinė šalių apžvalga 

• ekonominiai rodikliai 

• išsamus žemėlapis ir visų Baltijos šalių infrastruktūros bei planuojamų projektų 

apžvalga 

• pagrindinių verslo sektorių apžvalga 

• SWOT analizė 

• investavimo ir finansavimo galimybės 

• įmonės steigimas 

• pirminė informacija apie darbo teisę 

• kultūriniai ypatumai. 

 
PRIVALUMAI 

LEIDINIO DUOMENYS 

 

Tiražas:                         1.500 

Formatas:                     skaitmeninis ir spausdintas 

Kalba:                             vokiečių 

Apimtis:                        24-28 psl. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SKELBIMŲ DYDŽIAI

Tikslinė grupė 

Leidinio tikslinė grupė – Vokietijos verslininkai ir investuotojai, kurie domisi verslo plėtra 

Baltijos šalyse. 

 
Neribotos galimybės 

 

 
 
 
1/1 psl. 
213 x 270mm 

 

 
 
 
1/2 psl. 
213 x 135 mm (hor.) 

 
 

 
Norite 

skelbimo 
vokiečių kalba? 

Mes mielai 
Jums

Apžvalga talpinama Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) interneto puslapyje 

(www.ahk-balt.org), kuris kasmet sulaukia daugiau nei 50.000 lankytojų ir apie 230.000 

puslapių peržiūrų. 

 
Informacijos sklaida 

Į AHK besikreipiančios susidomėjusios įmonės leidinį gauna paštu arba el. paštu. 

 Formatai: tif, pdf, eps, jpg (min. 300 dpi raiška) 
 
 
 
 

SKELBIMŲ KAINOS (EUR be PVM) 

 
Formatas                                 Kaina 

 

1/1 psl.                                       600,- 
 

1/2 psl.                                       400,- 

išversime! 
 
 
 
 

KONTAKTAS 
 

Liva.melbarzde@ 
ahk-balt.org 
+371 6 732 0724 

mailto:Liva.melbarzde@ahk-balt.org
mailto:Liva.melbarzde@ahk-balt.org
mailto:Liva.melbarzde@ahk-balt.org
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Reklaminiai skydeliai internetinėje svetainėje ir 

 

 

 

naujienlaiškyje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.AHK-BALT.ORG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jūsu 
baneris  Jūsu 

baneris 
 

 
 
 

AHKbalt NAUJIENLAIŠKIS 

DERINTI IR TAUPYTI 

Reklama keliose priemonėse? Be problemų! 

Pasidalinkite su mumis savo pageidavimais ir gausite 

asmeniškai Jums pritaikytą pasiūlymą. 

Liva.melbarzde@ahk-balt.org 

30% nuolaida nuo didesnės nei 5.000 € sumos 

40% nuolaida nuo didesnės nei 10.000 € sumos 
 

 
Verslo kontaktų paieška 

Jūsų įmonė ieško konkrečių verslo galimybių ir kontaktų 

Vokietijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje? Paskelbkite apie 

tai (max . 1.000 ženklų su tarpais) mūsų internetiniame 

puslapyje kartu su skelbimu mūsų verslo žurnale Baltic

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų internetinį puslapį 

www.ahk-balt.org kiekvieną mėnesį aplanko daugiau nei 

9200 lankytojų, jis sulaukia apie 26000 peržiūrų iš Vokietijos 

ir Baltijos šalių politikos ir verslo atstovų. 

 
Jūsų reklaminis skydelis su tiesiogine nuoroda į Jūsų 

svetainę pasirodys AHK pirmame puslapyje bei dažniausiai 

lankomose rubrikose „Įmonių sąrašas“ ir „Renginių 

kalendorius“. 

 
Duomenis pateikti formatu: gif, jpg, jpeg, tif, bmp, pcx, tga, 

png, pdf 

 
Reklaminių skydelių KAINOS internetinėje 
svetainėje (EUR + PVM) 

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai naujienlaiškį 

leidžia 10 kartų per metus. Jis pasiekia daugiau nei 1500 

skaitytojų. Naujienlaiškyje pristatome aktualias 

ekonomikos temas, AHK ir narių naujienas, būsimus 

renginius , skelbiame kontaktus, ieškančius verslo parnerių. 

 
Jūsų reklaminis skydelis su tiesiogine nuoroda į Jūsų 

svetainę pasirodys viršutiniame dešiniojo stulpelio 

trečdalyje. 

 
Duomenis pateikti formatu: gif, jpg, jpeg, tif, bmp, pcx, tga, 

png, pdf 

 
REKLAMINIŲ SKYDELIŲ KAINOS naujienlaiškyje (EUR + 

PVM) 

Business Quarterly. 

• Skelbimas trims mėnesiams bus patalpintas 

internetinio puslapio rubrikoje „Partnerių paieška“ 

ir susietas su mūsų kas mėnesį leidžiamu 

naujienlaiškiu. 

• Tuo pat metu skelbimas pasirodys spausdinto Baltic 
Business Quarterly žurnalo rubrikoje „Verslo 
kontaktai“. 

• Už nedidelį mokestį Jūsų skelbimą 

išversime į vokiečių, anglų, estų, latvių ar 

lietuvių kalbas. 
 

 

 
SKELBIMŲ KAINOS 
(EUR + PVM)

Formatas 
728x90 Pixel 

Įprasta kaina                   Kaina AHK 
nariams 

Formatas 
160x600 Pixel 

Įprasta kaina                Kaina AHK 
nariams 

Įprasta kaina                   Kaina AHK 

nariams

12 mėn.                        2.100,-                            1.680,- 

6 mėn.                          1.300,-                            1.040,- 

3 mėn.                             810,-                                650,- 
      1 mėn.                                      450,-                        360,- 

3 leidimai                    360,-                               288,- 
 
1 leidimas                   150,-                                 120,- 

Pagrindinis 
skelbimas 
Priemoka 
už vertimą į 
kitą kalbą 
 

80,-                                       64,- 
 
20,-                                         16,- 


