Laikraštis leidžiamas nuo 2011 metų

Susipažinkime!
Laikraštis „HoReCa LT“ – tai specializuotas, reklaminis/informacinis leidinys, skirtas
HoReCa sektoriaus klientams (B2B): maitinimo, apgyvendinimo, pramogų bei SPA paslaugas
teikiantiems subjektams. Šis laikraštis yra vienintelis HoReCa verslui Lietuvos rinkoje.
Laikraščio skaitytojai - HoReCa/SPA personalas atsakingas už pirkimus, meniu sudarymą:
savininkai, vadovai, pirkimų vadybininkai, virtuvės šefai, technologai ir kt.
“HoReCa LT” misija – informuoti klientus apie Jūsų produkciją, paslaugas bei naujienas
skirtas HoReCa sektoriui.
Laikraštyje nuolat spausdinama: specializuota reklama apie produktus ir paslaugas;
informuojama apie vykstančius renginius/parodas Lietuvoje ir užsienyje; patarimai įvairiais
HoReCa verslo veiklos klausimais (marketingo, pardavimų, teisės, finansų, IT ir kt.)

Platinimas
1. „HoReCa LT“ – nemokamas laikraštis, platinamas:
- viešbučių, restoranų, barų kavinių ir kitų viešųjų maitinimo bei
apgyvendinimo ir SPA įstaigų biuruose/buveinėse (administracijai);
- mokslo įstaigose (kurios ruošia maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų
specialistus);
- specializuotų parodų metu.
2. Laikraštis platinamas 3000 vnt. spausdintu tiražu+6000 vnt. el.versija
naujienlaiškiu.
3. Kiekvienas leidinys pristatomas adresuotam gavėjui. Tai užtikrina, jog
kiekvienas laikraščio egzempliorius nepasiklys, ir bus adresuotas tik HoReCa
administracijai/ personalui.
4. Platinamas: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Marijampolė,
Druskininkai, Birštonas, Ignalina, Trakai, Alytus ir kt.
5. Laikraštis leidžiamas du kartus per metus: pavasarį ir rudenį.
6. „HoReCa LT“ galima nemokamai skaityti: www.horecaguru.lt portalo skiltyje
“HoReCa LT”.

Laikraščio skiltys
Jūsų reklama
• Prekės/Produktai:

• Patarimų skiltis

- Maistas;

HoReCa verslui

- Gėrimai;

- Įranga;
- Higiena;
- SPA;
- Kita

• Paslaugos

• HoReCa renginiai ir
parodos
• HoReCa skelbimai

Reklama laikraštyje
• Pristatydami savo produktą/paslaugą ar įmonę, Jūs
pasieksite svarbiausius viešojo maitinimo,
apgyvendinimo, SPA ir pramogų sektoriaus valdantį
personalą;
• Leidinio platinimas (tik adresuotiems gavėjams)
užtikrina, jog Jūs būsite pastebėti tikslinio Jūsų
prekių/paslaugų užsakovo.

• Minimaliomis išlaidomis Jūs pasieksite daugiau nei
5000 potencialių verslo klientų;
•Papildomai, nemokamai ir neribotą laiką Jūsų reklama
leidinyje HoReCa LT bus pasiekiama visiems klientams
internetinėje versijoje:
http://www.horecaguru.lt/laikrastis-horeca-lt
O taip pat portalo Horecaguru.lt naujienų rubrikoje,
naujienlaiškiu išsiunčiamas klientams į pašto dėžutes.
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1

3

2

5

4

6

7

Reklaminių plotų įkainiai 2015*
(1)

240 Eur/828,67 Lt

1 puslapis, 180x240 mm

2 puslapiai ( 2 po 180x240 mm )

410 Eur/1415,65 Lt

(2) ½ horizontalaus puslapio, 180x118 mm

150 Eur/517,92 Lt

(3)

½ vertikalaus puslapio, 87x240 mm

160 Eur/552,45 Lt

(4)

1/3 horizontalaus puslapio, 180x76 mm

140 Eur/483,39 Lt

(5) 134x68 mm

120 Eur/414,34 Lt

(6) 87x68 mm

110 Eur/379,81 Lt

(7)

80 Eur/276,22 Lt

41x68 mm

Papildomos paslaugos: maketavimas, straipsnių rašymas
Reklaminės produkcijos platinimas kartu su laikraščiu ar kitos
reklamos formos

*Kainos nurodytos be PMV.

Pagal susitarimą
Pagal susitarimą

Kontaktai

Dėl reklamos kreipkitės:
Mob.tel.: 8601 194022
El. paštas: jurgita@horeca-guru.lt

