MuzikasPasaule.lv reklāmas piedāvājums
1 Misija
Projekta MūzikasPasaule.lv misija ir atbalstīt Latvijā radītu mūziku. Popularizēt mazāk zināmus un jau
popularitāti ieguvušus mūziķus un kolektīvus. Informēt lasītājus par mūzikas aktualitātēm un izglītot tos,
kuri vēlas iekarot Latvijas mūzikas industriju.
Mērķis : Kļūt par vadošu mūzikas portālu Latvijā, kurā pieejama visplašākā informācija par Latvijas
mūzikas industriju.

2 Statistika
2.1 SOCIĀLIE MEDIJI





Facebook: vairāk kā 3200 sekotāji - https://www.facebook.com/Muzikaspasaule
Youtube: vairāk kā 1200 sekotāji - https://www.youtube.com/channel/UC_hdWt_LT2ev_g8rfELe2Q
Twitter: vairāk kā 1200 sekotāji - https://twitter.com/muzikaspasaule
Draugiem.lv: gandrīz 500 draugu - http://www.draugiem.lv/muzikaspasaule.lv

2.2 APMEKLĒJUMS
2015. gadā portālu apmeklēja gandrīz 70000 unikālo apmeklētāju, kas ir vidēji apmēram 6000 mēnesī,
Lapu skatījumi attiecīgi gandrīz 140000, kas ir aptuveni 11500 mēnesī.

3 Reklāmas piedāvājumi
3.1.1 Raidījums “Aizskatuve”
MuzikasPasauleLv sadarbībā ar JL Projekti mūzikas menedžments veido raidījumu "Aizskatuve".
Piedāvājam iespēju būt par raidījuma galveno atbalstītāju vai izvietot savus produktu reklāmu raidījuma
laikā.
Raidījumi apskatāmi mūsu lapā vai mūsu youtube kanālā:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJKSMZkgrwNcqW61pJYJSaS3_j3pqenQO
Par produktu reklāmas izvietošanas izmaksām, rakstiet uz muzikaspasaule@muzikaspasaule.lv vai
zvaniet: 29404125

3.1.2 Reklāmraksti
Iespējams izvietot reklāmrakstu - sponsorēto rakstu, ko publicēsim parastā ziņu rakstu vietā. Kā arī
izvietojot īpašā sadaļā pie izceltajiem rakstiem. Raksta saturu iespējams veidot, konsultējoties ar
MuzikasPasaukle.Lv komandu vai pašiem atsūtot jau gatavu tekstu. Taču arī šajā gadījumā
MuzikasPasaule.Lv var lūgt pamainīt tekstu tā, lai tas atbilstu mūzikas portāla satura vadlīnijām. Par
raksta izvietošanas izmaksām, rakstiet uz muzikaspasaule@muzikaspasaule.lv vai zvaniet: 29404125

3.1.3 Kalendārs
Dažādu pasākumu rīkotājiem piedāvājām vietu pasākuma kalendārā.
-

Viens pasākums kalendārā – 20eiro
Mēneša abonements (Neierobežots skaits pasākumu) – 50 eiro
Kopā ar vietu kalendārā izvietojam arī afišu ar saiti uz jūsu resursu (Poz-7 blakus kalendāram)

3.1.4 Banneri
Piedāvājam izvietot reklāmas bannerus. Izvietojuma pozīcijas redzamas sadaļā “Reklāmlaukumu
pozīcijas”. Visās pozīcijās vienlaicīgi rotācijā atrodas ne vairāk kā 3 banneri. Banneru formāts - (swf, gif,
jpg).
Nr. Nosaukums

Apraksts

1

SPONSOR

2
3

SPONSORMINI
BIG

Komplekts: BIG + TOPFRIEND + FRIEND
Komplekts: BIG + FRIEND

4

BIG-Start

5

TOPFRIEND

Banneris tiek rādīts visās
sadaļās. Visiem
apmeklētājiem.
Banneris tiek rādīts tikai
sākumlapā. Visiem
apmeklētājiem
Banneris tiek rādīts visās
sadaļās. Visiem
apmeklētājiem.

Izmēri

Izvietojums
Poz-1; Poz-3 vai Poz-4;
Poz-5 vai Poz-6;
Poz-1; Poz-5 vai Poz-6;

Cena
nedēļā
250 eiro
200 eiro

1200x150px visas lapās uzreiz zem
Menu (Poz-1)

150 eiro

1200x150px Sākumlapā zem sadaļas
Galerijas (Poz-2)

100 eiro

250x250px;
250x300px;
250x400px;
250x500px;

120 eiro

visās lapās labajā augšējā
stūrī. (Poz-3 vai Poz-4)

6

FRIEND

Banneris tiek rādīts visās
sadaļās. Visiem
apmeklētājiem.

7

MINI

Banneris tiek rādīts visās
sadaļās. Visiem
apmeklētājiem.

250x250px;
250x300px;
250x400px;
250x500px;
250x100px;

visās lapās labajā un
kreisajā malā. (Poz-5 vai
Poz-6)

100 eiro

visās lapās labajā un
kreisajā malā. (Poz-5 vai
Poz-6)

50 eiro

3.2 Pasākumu afiša – pasākumiem kuriem ieeja par brīvu
Piedāvājam izvietot afišas bannerus pasākumu rīkotājiem, kas organizē publiskos mūzikas pasākumus,
kuros ieeja ir par brīvu. Afišas var izvietot Poz-7 un Poz-2 (Poz-2 ja uz afišas ir MuzikasPasaule.lv logo)

3.3 Citas iespējas
MuzikasPasaule.Lv vienmēr ar prieku uzklausīs Jūsu īpašās vēlmes; domas un pārdomas; piedāvājumus
un izaicinājumus, lai kopīgiem spēkiem un prātiem – piedāvātu Jums īpaši izstrādātus reklāmas
redzējumus. Rakstiet: muzikaspasaule@muzikaspasaule.lv vai zvaniet: 29404125

4 Banneru piemēri
4.1 BIG, BIG-START (1200x150px)

4.2 FRIEND (250x500px)

4.3 FRIEND (250x300px)

4.4 MINI (250x100px)

4.5

4.6

Reklāmlaukumu pozīcijas.

