
MOBILĀ PLATFORMA

Periods         Cena

Nedēļa 315.00 EUR
                         

Nedēļa 250.00 EUR

 IZVIETOJUMS: 
BANERIS: 
• statisks baneris 500x500px 
  (JPG, GIF)
• responsīvs HTML5 baneris, 
  kas pielāgojas ekrāna izmēram,
  vertikālā mala nav garāka 
  par horizontālo (horizontāla bilde 
  vai kvadrāts)

Rotācijā 3 klienti.
    

TEHNISKIE NOSACĪJUMI
• Banera svara ierobežojumi: 
GIF, JPG, PNG – līdz 70 kb
HTML5 – līdz 210 kb

• Mapei, kas arhivēta ZIP failā, jāsatur viens 
index.html pamatfails.

• Kompresējiet JPG un PNG. 
 (piem. https://tinypng.com) 

• Izmantojiet tekstu, kad vien iespējams: 
firmu logo, nosaukumi utt., kur nav pieļau-
jamas atsevišķu sastāvdaļu nobīdes un 
nevēlamas izmaiņas, jāievieto kā attēli, 
savukārt tekstu attēlošanai ieteicams lietot 
HTML kodu, izmantojot fontus.

Spēkā no 01.01.2019.

* Izņemot politisko reklāmu.

JAUNAJIEM KLIENTIEM – 
30% atlaide no pirmās darījuma summas*. 
Atkārtojuma un apjoma atlaides nesummējas.
Papildus noteikt SEZONAS ATLAIDI – 10% 
(janvārī, februārī, jūlijā, augustā), 
kas tiek piemērota papildus klienta apjoma atlaidei. 

Banera sagatavošanas  izmaksas ir atkarīgas 
no darba sarežģītības (25.00-50.00 EUR + PVN).

Pasaules ranga 18.vietā esošā Latvijas tenisiste, kura turnīrā izlikta ar 
19.numuru, otrdien ceturtdaļfināla mačā ar 6-2, 6-3 sagrāva 
planētas trešo raketi Stīvensu, kura pērn šajā turnīrā uzvarēja.

Tenisistes treneris Šmits pirms mača viņai sacīja, ka ceturtdaļfināla 
un pusfināla nozīmei nav būtiskas atšķirības. “Desmit minūtes pirms 

Sevastova pusfinālā cīnīsies pret titulēto Serēnu Viljamsu, kura WTA 
rangā ieņem 26.vietu un turnīrā izlikta ar 17.numuru. Abām 
tenisistēm tā būs pirmā savstarpējā cīņa karjerā.

m.LA.lv 
atvērtie raksti 

ZEM  
3. rindkopas

Pasaules ranga 18.vietā esošā Latvijas tenisiste, kura turnīrā izlikta ar 
19.numuru, otrdien ceturtdaļfināla mačā ar 6-2, 6-3 sagrāva 
planētas trešo raketi Stīvensu, kura pērn šajā turnīrā uzvarēja.

Tenisistes treneris Šmits pirms mača viņai sacīja, ka ceturtdaļfināla 
un pusfināla nozīmei nav būtiskas atšķirības. “Desmit minūtes pirms 

Sevastova pusfinālā cīnīsies pret titulēto Serēnu Viljamsu, kura WTA 
rangā ieņem 26.vietu un turnīrā izlikta ar 17.numuru. Abām 
tenisistēm tā būs pirmā savstarpējā cīņa karjerā.

m.LA.lv 
atvērto rakstu 

beigās 

Cenas norādītas bez PVN.

1. pozīcija

1. pozīcija

2. pozīcija2. pozīcija

ATLAIDES
Summa, EUR Atlaide
200–269 5%
270–399 10%
400–799 15%
800–1169 20%
1170–1499 25%
1500–1699 30%
1700–2399 35%
2400–2999 40%
3000 un vairāk 45%


