
Reklāmas veidi un tarifi

Reklāmas komplekti

Kods Nosaukums Cena, LVL 
neietverot PVN

Limits1 Komplektā ietilpstošie reklāmas 
elementi

XC-R13-P1 Reklāmas izvietošana 
uz sezonu

320.00
(līguma  termiņš 

2013.12.31)

10 • Banneris sākumlapā
• Logo foruma lapās
• Sludinājumi forumā
• RSS jaunumi

XC-R13-P2 Reklāmas izvietošana 
uz noteiktu laiku

60.00/mēn. 10 • Banneris sākumlapā (novietots zem 
XC-R13-P1 banneriem)
• Sludinājumi forumā

XC-R13-PR Reklāmraksts 180.00 3 • Reklāmraksta izvietošana uz 3 
mēnešiem

1 Maksimālais pieejamais komplektu skaits

Reklāmas elementi un to tehniskās prasības

Nosaukums Apraksts Tehniskās prasības

Banneris Grafisks reklāmas banneris vai 
uzņēmuma logo XC.lv sākumlapā

• Formāts: GIF/PNG/JPG
• Izmērs: 200x80px
• Svars: max. 30 KB

Logo Grafisks uzņēmuma logo XC.lv 
foruma galvgalī

• Formāts: GIF/PNG
• Izmērs: 98x28px

Sludinājumi forumā Sludinājumu izvietošana foruma 
sadaļā “Sludinājumi” un pasūtītāja 
tēmā sadaļā “Veikali”

• Konts XC.lv sistēmā

RSS jaunumi XC.lv sākumlapā tiek attēlots vismaz 
viens jaunākais ieraksts no 
uzņēmuma RSS ziņu avota.

• RSS funkcionalitāte uzņēmuma 
mājaslapā vai citur izvietota RSS ziņu 
padeve.

Reklāmraksts Raksts tiek izvietots uz 3 mēnešiem, 
pēc tam dzēsts no sistēmas.

• Formāts: .doc vai .odt
• Latviešu valoda
• Attēlu skaits – max 20 gab.

Atlaides ar velosportu saistītiem uzņēmumiem

Vēloties īpaši atbalstīt velosportam draudzīgos uzņēmumus, XC.lv ir izstrādājusi atlaižu politiku: 
Atlaižu līmenis Nosacījumi

25% • Uzņēmums ir MTB vai šosejas riteņbraukšanas sacensību, komandu vai 
individuālu profesionālu riteņbraucēju sponsors 2013. gada sezonā.
• Uzņēmumam pieder sava riteņbraukšanas komanda, kuras dalībnieki 2013. 
gada sezonā startē SEB MTB maratonu vai BMC MTB maratonu posmos.

50% • Uzņēmuma pamata darbības veids ir velosipēdu un riteņbraukšanas 
inventāra tirdzniecība un serviss.

75% • Uzņēmums ir MTB vai šosejas riteņbraukšanas sacensību vai sacensību 
seriāla posma organizators 2013. gadā.

Dokuments ir spēkā no 2013. gada 5. februāra un darbojas līdz Biedrības jauno Reklāmas veidu un tarifu 
apstiprināšanai.
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