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mūsu auditorja
VIRUTESTS.LV  auditorija

ir visi Latvijas vīrieši, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu

Mēs informējam par vīriešu veselību, atbalstām vīriešu veselības veicināšanas
pasākumus, organizējam veselībai veltītus pasākumus darba vietās un radām
iedvesmojošas veselības kampaņas vīriešiem.  Mēs sadarbojamies
ar citām nevalstiskajām organizācijām, lai sniegtu visaktuālāko informāciju.
Mēs esam bezmaksas informācijas platforma vīriešiem Latvijā.

mūsu portāls

Apmeklējums gadā                                   100 000 lietotāju 
Lapu skatījumu skaits gadā                    300 000 skatījumu
Facebook sekotāji                                     900 patīk
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Veselības tēmas
Dzīvo Veselīgāk
Veselības pārbaude

Mēs piedāvājam ekskluzīvu reklāmas vietu katrā virutests.lv sadaļā.
Izvēlieties sadaļu, kurā vēlaties izvietot reklāmu.
Iegūstiet ekskluzīvas tiesības uz reklāmas vietu sadaļā: 
taisnstūra baneris. Baneris novirza lietotāju tieši uz jūsu vietni.
 
Reklāma ir redzama visu izmēru ierīcēs, tostarp galddatoros, planšetdatoros
un mobilajās ierīcēs.
 
Mēs piedāvājam
reklāmas izvietojumu virutests.lv sadaļās, kuras veltītas konkrēta vecuma
vīriešiem aktuāliem veselības jautājumiem. Dalījums vietnē ir plānots pēc
vecuma diferencētai mērķauditorijai, proti, 20 – 29, 30 – 39, 
40 – 49, 50 - 59, 60 - 69, 70 gadi un uz augšu.

Reklāmas izvietošana ir pieejama jebkurā lapā šādās sadaļās:

Papildus reklāmas iespēja

Mēs piedāvājam reklāmu mūsu ikmēneša informatīvajā rakstā. 
Tas iekļauj:
Taisnstūra reklāma un blakus tai – teksta ievads.
Reklāma novirza tieši uz jūsu vietni. Reklāma ir redzama visu izmēru ierīcēs, tostarp
galddatoros, planšetdatoros un mobilajās ierīcēs.

reklāmas izvietojuma veidi
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piemērs sadaļās veselības tēmas/ dzīvo veselīgāk :
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reklāmas izvietojuma veidi
piemērs reklāmai sadaļā Veselības pārbaudes:
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reklāmas izvietojuma veidi
piemērs reklāmai ikmēneša informatīvajā rakstā:

reklāmas izcenojumi

Ekskluzīvs reklāmas baneris 460 x 460

Ekskluzīvs reklāmas baneris 460 x 460                           150 EUR/mēn. bez PVN

Veselības tēmas / Dzīvo Veselīgāk                                         100 EUR/ mēn. bez PVN

Veselības pārbaude pēc vecuma 1 vecuma grupā

Informatīvais raksts                                                                    150 EUR/mēn. bez PVN

Vairāk informācijas par reklāmas iespējām un izcenojumiem           
 +371 25606114 vai helmuts@movemberlatvija.lv


