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MĒRĶAUDITORIJA 
Baltic Business Quarterly ir vienīgais starptautiskais biznesa žurnāls 

angļu valodā par Baltiju. Mēs sasniedzam lēmumu pieņēmējus 

ekonomikā, politikā un sabiedrībā, un ar lielāko daļu no viņiem 

mums ikdienā ir ciešs kontakts. Šādā veidā mēs piedāvājam Jums 

iespēju efektīvi sasniegt savu mērķauditoriju: 

 

• Vairāk nekā 460 AHK biedruzņēmumu vadītājus un 

darbiniekus Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Vācijā 

• Valsts institūciju pārstāvjus, vēstniecību, konsulātu, 

valstisku un nevalstisku organizāciju u.c. pārstāvjus 

SATURS 

• aktuāla un visaptveroša informācijas par Baltijas tirgu             

potenciālu 

• specifiska nozaru informācija 
• salīdzinoša, starpvalstu analīze par Igauniju, Latviju, 

Lietuvu un Vāciju 

•  intervijas ar vadošiem ekonomikas speciālistiem un 

politiķiem 

• izmaiņas likumdošanā un nodokļos 
• tīklošanās pasākumi un biedru ziņas 
• veiksmīgu uzņēmumu prezentācijas 

• informācija par Vācijas-Baltijas Tirdzniecības                            
• AHK organizēto projektu un pasākumu dalībniekus 

no Vācijas un Baltijas valstīm 

• Baltijas valstu lidostu biznesa centru un atsevišķu 

viesnīcu viesus 

• Pieejams Tallinas, Rīgas un Viļņas labākajos 

kioskos. 

• Nopērkams arī lietotņu veikalā un pakalpojumā 

Google Play kā arī e-grāmatā no 2018. gada 1. 

augusta 

 

                 kameras projektiem 

• izstāžu kalendārs 

 
TEHNISKIE PARAMETRI 
Tirāža:                  3.000 eksemplāri 
Periodiskums:   4 reizes gadā 
Valoda:                angļu 

Apjoms:               72-88 lappuses 

Izdevums                  Izdošanas datums       Redakcionālais / Reklāmas 
materiāls jāiesniedz līdz 

 

Ziema   1.12.2019                             15.11. / 23.11.  

Pavasaris   1.02.2019                            15.01. / 24.01.  

Vasara 15.05.2019                               1.05. / 8.05.  

Rudens                              01.09.2018                           15.08. / 17.08.

RELĀMAS LAUKUMU IZCENOJUMI (cenas norādītas EUR ar PVN)  
 

Formāts                                    Cena                                               Cena                                       4 Izdevumi                               4 Izdevumi  
                                                 (Pamatcena)                             (AHK Biedriem)                     (Pamatcena)                          (AHK Biedriem) 

REKLĀMAS LAUKUMU FORMĀTI  

 
Reklāmas vietā 
reklāmraksts?

1 lapa 
210x278 mm 

1/2 lapas 
210x139 mm (hor.) 

1/3 lapas 
210x93 mm (hor.) 

1/4 lapas 
210x70 mm (hor.) 

Vāka iekšpuse 
210x278 mm 

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

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

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

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

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

 

             2.175,- 
              (545,- Ietaupījums*) 

        1.630,- 
    (410,- Ietaupījums*) 

        1.400,- 
         (380,- Ietaupījums*) 

        1.170,- 
    (290,- Ietaupījums*) 

       3.070,- 
      (770,- Ietaupījums*) 

 
 
 
1 lapa 
210 x 278 mm 

 
 
 
1/2 lapas 
210 x 139 mm (hor.) 

Sazinietis 
ar mums! 

 
 
 
 

 
KONTAKTI 
 

Lars.gutheil@ahk
-balt.org

Vāks ārpuse 
210x278 mm 
 

1.800,- 
 

 1.440,- 
(360,- Ietaupījums*) 

    5.760,- 
(1.440,- Ietaupījums*) 

      4.600,- 
(1.160,- Ietaupījums*) 

 

 
1/3 lapas 
210x93 mm (hor.) 

 
1/4 lapas 
210x70 mm (hor.) 

 
+370 5 2131122

*Ietaupījums pret cenu 
(Pamatcena) 
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Baltijas valstu ekonomiskais apskats 

 

 

 

digitālais un drukātais izdevums 
 

 
 

IZDEVUMS 

 
Baltijas valstu ekonomiskais apskats ir brošūra vācu valodā 24-28 lpp. apjomā. Izdevums 

sniedz ideālu pārskatu par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgiem, kā arī: 

• pārskatu par vēsturi 
• ekonomiskos rādītājus 
• detalizētu karti un pārskatu par infrastruktūru, kā arī par plānotajiem infrastruktūras 

projektiem trijās valstīs 

• pārskatu par galvenajām nozarēm 
• SVID analīzi 
• investīciju un atbalsta iespējas 
• pirmos soļus uzņēmuma dibināšanā 
• pamatinformāciju par darba likumdošanu 
• kultūru īpatnības 

 
JŪSU PRIEKŠROCĪBAS 

INFORMĀCIJA PAR IZDEVUMU 

• Izdošanas datums:   2018.g. jūlijs (papildinātais izdevums) 
• Tirāža:                            1.500 eksemplāri 
• Formāts:                       digitāls un drukāts 
• Valoda:                          vācu 
• Apjoms:                        24-28 lappuses 

 

 
 
 
 
 
 
 
REKLĀMAS LAUKUMU FORMĀTI

Specifiska mērķauditorija 

Mērķgrupa ir uzņēmumi un investori no Vācijas, kuri interesējas par biznesa attīstības 

iespējām Baltijas valstīs. 

 
Neierobežota piekļuve 

 

 
 
 
1/1 lapa 
210 x 297mm 

 

 
 
 
1/2 lapas 
210 x 148 mm (hor.) 

 
 
 
Jūs vēlaties savu 

reklāmu 
pārtulkot vācu 

valodā? Mēs

Apskats ir pieejams un lejupielādējams no Vāciju-Baltijas Tirdzniecības kameras 

mājaslapas (www.ahk-balt.org), ko gada laikā apmeklē vairāk nekā 50.000 lietotāji, un tiek 

sasniegti vairāk nekā 230.000 mājaslapas skatījumi. 

 
Tiešs kontakts 

Ieinteresētajiem uzņēmumiem, kuri sazinās ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru, 

apskats tiek nosūtīts pa pastu vai pa e-pastu. 

Datu formāts: tif, pdf, eps, jgp (minimālā izšķirtspēja 300 dpi) 
 
 
 
 
 
 
REKLĀMAS CENA (EUR plus PVN) 

 
Formāts                                    Cena 

 

1/1 lapa                                     600,- 
 

1/2 lapa                                     400,- 

Jums labprāt 
palīdzēsim! 

 

 
 
 
 
 
KONTAKTI 
 

Lars.gutheil@ 
ahk-balt.org 
 
+370 5 2131122 
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Reklāmas baneris mājaslapā un ziņu izdevumā 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.AHK-BALT.ORG 

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras mājaslapu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jūsu 
baneris  Jūsu 

baneris 
 

 
 
 

AHKbalt ZIŅU IZDEVUMS 

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera 10 reizes gadā izsūta 

KOMBINĒJIET UN IETAUPIET 

Reklamēties vairākos kanālos vienlaicīgi? Nekādu 

problēmu! Izsakiet mums savas vēlmes, un mēs Jums 

sagatavosim atbilstošu piedāvājumu. 

Lars.gutheil@ahk-balt.org 

30% atlaide kopējam pasūtījumam virs € 5.000 

40% atlaide kopējam pasūtījumam virs € 10.000 
 
 
Sadarbības partneru meklēšana 

Jūsu uzņēmums meklē konkrētas sadarbības iespējas 
Vācijā, Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā? Mēs aicinām 
izmantot iespēju izvietot sadarbības piedāvājumu teksta 
sludinājuma veidā AHK mājaslapā un vienlaicīgi arī 
drukātajā izdevumā Baltic Business Quarterly.

www.ahkbalt.org katru mēnesi apmeklē vairāk nekā 9.200 
pārstāvji no Vācijas un Baltijas valstu ekonomikas un 

politikas aprindām un mājaslapas skatījumi mēnesī 

pārsniedz 26.000. 

 
Jūsu baneris ar salinkojumu uz Jūsu mājaslapu parādīsies 

AHK sākumlapā, kā arī populārākajās sadaļās „Uzņēmumu 

saraksts” un „Pasākumu kalendārs”. 

 
Datu formāts: gif, jpg, jpeg, tif, bmp, pcx, tga, png, pdf 

 
 
 

REKLĀMAS LAUKUMU IZCENOJUMI MĀJASLAPAI 
(cenas norādītas EUR ar PVN) 

elektronisku ziņu izdevumu vairāk nekā 1500 abonentiem. 
AHKbalt ziņu izdevums informē par jaunumiem 

ekonomikā, AHK un pie biedruzņēmumiem, kā arī par 

tuvākajiem pasākumiem un aktuālajiem sadarbības 

piedāvājumiem. 

 
Jūsu baneris ar salinkojumu uz Jūsu mājaslapu parādīsies 

ziņu izdevuma labajā pusē. 

 
Datu formāts: gif, jpg, jpeg, tif, bmp, pcx, tga, png, pdf 
 
 
 
REKLĀMAS LAUKUMU IZCENOJUMI ZIŅU IZDEVUMAM 
(cenas norādītas EUR ar PVN) 

• Jūsu sludinājums uz 3 mēnešiem tiks publicēts AHK 

mājaslapā sadaļā „Sadarbības piedāvājumi“ un 

katru mēnesi publicētajā ziņu lapā. 

• Jūsu sludinājums teksta veidā tiks publicēts arī 
drukātajā izdevumā Baltic Business Quarterly vācu 
vai angļu valodā (pēc Jūsu izvēles), sadaļā 
„Sadarbības piedāvājumi“ 

• Par papildu maksu iztulkosim Jūsu sludinājumu 

vācu, angļu, igauņu un lietuviešu valodās 

• Sludinājuma teksts nedrīkst pārsniegt 1.000 zīmes 

    (iesk. atstarpes) 
 
SLUDINĀJUMU IZCENOJUMI 
cenas norādītas EUR ar PVN)

Formāts 
160x600 pix 

Pamatcena             AHK biedru cena Formāts 
160x600 pix 

Pamatcena                      AHK biedru cena Pamatcena                      AHK biedru cena

 

12 mēneši                   1.800,-                           1.440,- 

6 mēneši                     1.100,-                               880,- 

3 mēneši                      650,-                                   520,- 
 

1 mēnesis                    400,-                                   320,- 

 
3 izdevumi                  360,-                                288,- 
 
 
1 izdevums                 150,-                                120,- 

Sludinājuma 
izvietojums 
 
Papildmaksa 
par katru 
tulkojumu 

 

80,-                                     64,- 
 

 
20,-                                         16,- 


