Žurnāls «Otkritij gorod» —
veidots ar prātu!

Mūsu misija
• Žurnāls «Otkritij gorod» ieņem unikālu nišu un ir lielākais
sabiedriski izzinošais izdevums krievu valodā Baltijas valstīs.
• Žurnāls iznāk reizi mēnesī. Vienā numurā tiek apkopots
interesantākais, kas noticis šajā periodā dažādās dzīves
sfērās.
• «Otkritij gorod» pēc abonēšanas datiem ieņem otro vietu
starp krievu valodā iznākošajiem ikmēneša izdevumiem
Latvijā. Abonentu skaits 2012. gada sākumā bija 2433.
Kopējā tirāža — 10 000 eksemplāru.

Mūsu nostāja
• «Otkritij gorod» ir žurnāls domājošiem cilvēkiem, tiem,
kuri nosaka dienas kārtību sabiedriskajā dzīvē, politikā,
ekonomikā, kultūrā.
• Pretstatā spožumam un reklāmai izdevums piedāvā
kvalitatīvu žurnālistiku.
• Žurnāls balstās uz autormateriāliem. Mums raksta ne
tikai Baltijas žurnālisti, bet arī viņu kolēģi no Krievijas,
Amerikas, Somijas u.c.

Tēmas un rubrikas
• Žurnāla saturs balstās uz trim vaļiem: «Sabiedrība un politika»,
«Ekonomika un bizness» un «Kultūra, sports un izklaide».
• Žurnāla vizītkartes ir rubrikas «Mēneša varoņi», «Intervija bez
lieciniekiem», «Lielā nauda», «Latvijas zīmoli», «ideju fabrika»,
«Skola», «XXI gadsimta medicīna», «Kultūras cilvēki», «Vēsture
bez labojumiem».
• Viens no populārākajām rubrikām ir «Ievērojamu cilvēku pilsēta» —
par slavenībām, kas nākušas no Rīgas, Viļņas un Tallinas.

Rezonanse un ietekme

• Žurnāls «Otkritij gorod» ir vienīgais no Latvijas izdevumiem, kas
ietilpst starptautiskajā pasaules ietekmīgāko izdevumu klubā
«Project Syndicate» ar tiesībām publicēt pasaules vadošo līderu
rakstus tādās jomās kā ekonomika, politika, zinātne.
• Žurnāla publikācijas izraisa jūtamu sabiedrības rezonansi: 5-6
materiāli no katra numura tiek citēti kā ziņu tēmas radiostacijās,
interneta portālos un ziņu aģentūrā LETA.
• Redakcijas viedoklis pastāvīgi izskan Latvijas un Krievijas
TV kanālos.

«Manuprāt,
noslēgtība rada
bailes un
aprobežotību,
bet atklātība izraisa
uzticēšanos un
labklājību. Lai mūsu
pilsētas vārti vienmēr
ir atvērti jaunām
idejām, ieguldījumiem,
draugiem no
dažādām valstīm.»
Tatjana Fasta,

žurnāla «Otkritij gorod» galvenā redaktore,
ilgus gadus vadījusi dienas avīzes «Telegraf»,
«Biznes&Baltija». Sarakstījusi grāmatu «Juris
Podnieks: vai viegli būt elkam?» Līdzautore
dokumentālajām filmām «Šūpļadziesma Jeļcinam»,
«Provokācijas anatomija». Nacionālās «Cicerona»
prēmijas laureāte par dokumentālo pētījumu
«Par ko klusēja Lavents».

«Lai pieņemtu
pareizos
lēmumus,
nepietiek lasīt
Twitter un ziņu
virsrakstus».

Vladimirs Vigmans,

žurnāla «Otkritij gorod» galvenā redaktora vietnieks.
Šo pašu amatu ieņēma dienas avīzēs «Telegraf»,
«Biznes&Baltija». Pasaules vicečempions
dambretē, starptautiskais lielmeistars. Līdzautors
dokumentālajām filmām «Šūpļadziesma Jeļcinam»,
«Provokācijas anatomija». Nacionālās «Cicerona»
prēmijas laureāts par dokumentālo pētījumu «Par ko
klusēja Lavents».

«Žurnāls «Otkritij
gorod» ir unikāls
projekts, kas
palīdzēs mūsu
uzņēmējdarbības
attīstībā.»

Aleksandrs Vidjakins,

SIA «Hercogiste Media» direktors.
Masu saziņas līdzekļu jomā darbojas kopš
90. gadu sākuma. Ieguvis darba pieredzi
avīzēs «SM-segodņa», «Biznes&Baltija»,
«Telegraf».
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Auditorija
• Žurnāla mērķauditorija ir rīcības cilvēki, kuri nosaka dienas kārtību dažādās
dzīves sfērās. Tie ir politiķi, uzņēmēji, diplomāti, augstākā un vidējā ranga
vadītāji, speciālisti, studenti. Tie, ko mēdz dēvēt par vidusšķiru.
• Sadalījums pa dzimumiem: 63% — vīrieši, 37% --sievietes.
• Ienākumu līmenis: vidējs (85%) un virs vidējā (15%).
• Izglītība: augstākā (39%), vidējā speciālā (35%), vidējā (26%).
• Nacionālais sastāvs: 57% krievvalodīgie lasītāji, 23% — latvieši,
12% — lietuvieši, 8% — igauņ.

1100 Ls + PVN

600 Ls + PVN

Reklāma žurnālā
• Piedāvājam daudzveidīgs nestandarta iespējas reklāmu
un PR tekstu izvietošanai.
• Reklāmas maketus un PR tekstus veido profesionāla
žurnālistu, mākslinieku un fotogrāfu komanda.
• Elastīga cenu veidošanas sistēma.
• Īpaša attieksme pret pastāvīgajiem klientiem.

350 Ls + PVN

Izplatīšana

Latvija
• Žurnāls ir pieejams lielākajos tirdzniecības tīklos (SKY
Baltija, MAXIMA, RIMI, Stockmann), Preses serviss,
Narvesen Baltija, Plus Punkts, TIPO-94 kioskos. Latvijas
pasta nodaļās visā valstī, lidostas «Rīga» VIP zālē un VIP
terminālī, aviosabiedrības airBaltic Business lounge lidostā
«Rīga», čārtera lidsabiedrības Smartlynx airlines reisos,
viesnīcās Radisson Blu Hotel Latvija, Hotel Islande, kafejnīcu
Monte Kristo tīklā, privāto klīniku «Veselības centrs-4» tīklā,
klīnikā «Bikur Holim», salonos Laima Lux, Maija, Koala.

Lietuva
• Preses kioskos (Viļņa, Kauņa).
Igaunija
• Preses kioskos Rautakirja Estonia AS
(1400 tirdzniecības vietu).
Krievija
• Latvijas vēstniecībā KF.
• Centrālajā mākslas darbinieku namā
(CMDN).
• Rīgas pārstāvniecībā Maskavā.

Abonēšana
• Saskaņā ar Preses izdevēju asociācijas datiem
žurnāls «Otkritij gorod» ieņem otro vietu abonentu
skaita ziņā starp krieviski iznākošajiem žurnāliem
Latvijā. Kopējais abonentu skaits 2012. gada
sākumā — 2433
• Abonenti izmanto īpašu atlaižu karti Smart card, kas
piedāvā dažādas atlaides un priekšrocības. Smart
card saņem visi žurnāla «Otkritij gorod» abonenti.

Īpašās akcijas
• Žurnāla paspārnē veidojas aktīvu un domājošu cilvēku
apvienība. Sadarbībā ar aģentūru LETA un žurnālu «Kapitāls»
ir izveidots «Smart club». Tā ir neformāla sanākšanas vieta,
kur var apmainīties ar viedokļiem, idejām un izveidot jaunus
kontaktus.
• Žurnāls «Otkritij gorod» veiksmīgi apgūst Krievijas un
NVS valstu tirgus. 2012. gada janvārī Maskavā, Centrālajā
mākslas darbinieku namā (CMDN) notika žurnāla radošais
vakars «No Latvijas ar mīlestību».
Fotoattēli no mūsu akcijām (žurnāla prezentācija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Smart club atklāšana Lielajā ģildē, vakars Maskavā)

Mūsu kontakti
Izdevējs: SIA Hercogiste media
Telefons: 67332350
Fakss: 67332352
E-pasts: redakcija@freecity.lv
Adrese: Elizabetes, 31а, birojs № 10,
Rīga, Latvija, LV-1010

Galvenā redaktore Tatjana Fasta, fast.tatjana@freecity.lv
Galvenā redaktora vietnieks Vladimirs Vigmans, vigman.vladimir@freecity.lv
Direktors Aleksandrs Vidjakins, aleksandr.vidjakin@freecity.lv
Reklāma: Renata Jasone, renata.jasone@freecity.lv
Izplatīšana un abonēšana: redakcija@freecity.lv
Mārketings: Diāna Lapo, diana.lapo@freecity.lv
Birojs Lietuvā: Tatjana Kamorska, b-b@post.omnitel.net
Birojs Igaunijā: Andrejs Artemjevs, freecityestonia@gmail.com
Birojs Ziemeļeiropas un Skandināvijas valstīs: Konstantīns Ranks,
konstantins.ranks@gmail.com

