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 Žurnalas „L’Officiel Lithuania“ yra 
pirmasis ir vienintelis tarptautinis 
mados žurnalas Lietuvoje, skirtas 
madai, grožiui ir gyvenimo būdui. 

Pradėtas leisti dar 1921 m. prancūzų žurnalas „L’Officiel“ 
šiandien turi per 20 redakcijų visame pasaulyje nuo mados 
sostinėmis tituluojamo Paryžiaus, Niujorko iki tolimosios 

Manilos ir Abu Dabio.

Lietuva prie pirmaujančio mados leidinio prisijungė 2010 m.
Šiandien „L’Officiel Lithuania“ sujungia šimtmečio tradicijas 

ir modernų požiūrį. 

Du kartus per metus išleidžiami specialūs leidiniai „L’Officiel 
Lithuania KIDS“ ir „L’Officiel Lithuania HOMMES“.
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Roko Darulio nuotrauka 
„L’Officiel Lithuania“, 2022 m. lapkritis
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ŽURNALAS
L’OFFICIEL 
LITHUANIA

• Prancūziškas stilius ir 
europietiškas rafinuotumas
• Tarptautiniai autoriai ir 
žinomi fotografai 
• Išskirtinės mados 
fotosesijos ir interviu
• Karščiausios naujienos, 
fotosesijų užkulisiai, 
aktualios temos, 
nuomonės ir tendencijos
• Populiariausi visuomenės 
veikėjai, kūrėjai, Lietuvos bei 
pasaulio įžymybės ir 
nuomonės formuotojai

 
SPECIFIKACIJA

Dydis: 215 x 285 mm
Kalba: lietuvių
Tiražas: 12 000 vnt. 
Vidutinė leidinio auditorija: 
30 000+
Puslapiai: 192+  psl.
Periodiškumas: 
10 numerių per metus. 
Mažmeninė kaina: 6,49 € 
Prekyboje: pirmąjį mėnesio 
ketvirtadienį.

TIKSLINĖ AUDITORIJA

• 25–45+ m. išsilavinusi, moderni, 
stilinga, smalsi miesto moteris;

• finansiškai nepriklausoma, 
turinti nuolatines ir stabilias paja-
mas; 

•orientuota į asmeninę harmoniją ir 
profesinę sėkmę;

• turinti išlavintą skonį, aktyviai be-
sidominti ne tik mada, bet ir kultūra, 
dizainu, architektūra, menais;

• lengvai bendraujanti, aktyviai daly-
vaujanti socialiniame gyvenime;

• daug keliaujanti ir besijaučianti pa-
saulio piliete. 

Vinco Čygo nuotrauka 
„L’Officiel Lithuania“, 2022 m. balandis
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ŽURNALO REKLAMOS ĮKAINIAI

REKLAMOS VIETA KAINA

Viršelis su atvertimu 3 000 €

Pirmas atvertimas 
(II viršelis + 1 puslapis)

2 000 €

Antras atvertimas 1 800 €

Trečias atvertimas 1 600 €

1 psl. (šalia turinio ar metrikos) 1 100 €

III viršelis 1 100 €

IV viršelis 2 200 €

2 psl. (atvertimas žurnalo viduje) 1 470 €

4 psl. (2 atvertimai žurnalo viduje) 2 000 €

6 psl. (3 atvertimai žurnalo viduje) 2 500 €

1 psl. 950 €

1/2 psl.  700 €

1/3 psl. 500 €

Produkto integracija (1/4 psl.) 440 €

Produkto integracija (Ekspertai reko-
manduoja, 1/3 psl.)

500 €

Skrajutės (ne didesnė kaip A6 formato) 
įdėjimas ant viršelio 0,45 €

Mėginuko įdėjimas ant viršelio 0,25 €

Mėginuko arba skrajutės 
platinimas žurnalo viduje

0,20 €

Mėginuko arba skrajutės įdėjimas į 
konkretų puslapį arba priklijavimas prie 

reklamos maketo
0,25 €

MĖGINUKŲ BEI SKRAJUČIŲ PLATINIMO ĮKAINIAI*:

*Platinimas galimas tik užsakius reklamos maketą.
Visi įkainiai nurodyti eurais be PVM.

Leidėjas pasilieka teisę keisti reklamos įkainius.

Dizaino darbai nuo 100 €

Teksto kūrimas nuo 100 €

REKLAMOS KŪRIMAS / PARENGIMAS 

RENGINIAI

REKLAMOS POZICIJOS,  MATMENYS 
IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Failo formatai .PDF, .tiff

Spalvingumas CMYK, greyscale

Rezoliucija Bitmap: 300dpi

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Viršelis su atvertimu

II, III, IV 
viršeliai /
puslapis

Pirmas, antras, trečias ir 
turinio atvertimai

416 (213 + 203) x 285 mm  
(+ 5 mm)

430 x 285 mm (+ 5 mm) 215 x 285 mm 
(+ 5 mm)

1/2 psl. 1/4 psl.1/3 psl. 1/4 psl.1/2 psl.

105 x 285 mm 
(+ 5 mm)

73 x 285 mm 
(+ 5 mm)

215 x 71 mm 
(+ 5 mm)

105 x 140 mm 
(+ 5 mm)

215 x 140 mm 
(+ 5 mm)

L’Officiel komandos organizuojamo 
renginio pagrindinis rėmėjas 

 10 000 €

L’Officiel komandos organizuojamo 
renginio rėmimas 

nuo 2 500 €
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APLIKACIJAMIKITA nuotrauka 
„L’Officiel Lithuania“, 2022 m. vasaris

„L’OFFICIEL LITHUANIA” pristato išmaniąją programėlę ir 
kviečia iš arčiau pamatyti žurnalo virtuvę, pirmiesiems susipažinti 

su aktualiausiomis mados naujienomis bei suteikia galimybę įsigyti 
naujausią elektroninį žurnalą už specialią kainą 1,19 €.

 
„Google Play” ir „App Store” rasite nemokamą „L’Officiel 
Lithuania” išmaniąją programėlę, leisiančią ne tik atsiversti 

„L’Officiel Lithuania” elektroninį žurnalą bet kurioje pasaulio vietoje, bet 
ir pamatyti ekskliuzyvinį žurnalo turinį, be to, kasdien rasite aktualiausias  

mados pasaulio naujienas ir naudingus patarimus. 
 

1 psl. 500 €

Straipsnis el. žurnale 750 €

Antrasis el. žurnalo viršelis 
ir fotosesija el. žurnale

8 000 - 10 000 € 

REKLAMOS ĮKAINIAI APLIKACIJOJE
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EL. REKLAMOS ĮKAINIAI

„Facebook“ arba „Instangram“
Žinutė / konkursas / naujiena  

(pasirinktinai) su grotažymėmis ir  
nuoroda į tinklalapį ar paskyrą. 

300 €

„Facebook“ ir „Instangram“
Žinutė / konkursas / naujiena  

(pasirinktinai) su grotažymėmis ir  
nuoroda į tinklalapį ar paskyrą. 

400 €

Užsakovo parengto straipsnio/
pranešimo spaudai publika-
vimas su nuoroda į tinklalapį 
ir pasidalinimu socialiniuose 

tinkluose FB ir IG 

450 €

1 savaitė 500 €

2 savaitės 800 €

3 savaitės 1 000 €

4 savaitės 1 400 €

REKLAMOS ĮKAINIAI SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

REKLAMOS ĮKAINIAI WWW.LOFFICIEL.LT 

REKLAMJUOSČIŲ ĮKAINIAI WWW.LOFFICIEL.LT 

Visi įkainiai nurodyti eurais be PVM.

Redakcija pasilieka teisę keisti reklamos įkainius, atsisakyti publikuoti straipsnius ir kitokius 
reklamos projektus, jeigu jie neatitinka tinklalapio koncepcijos. 

LOFFICIEL.LT REKLAMOS  
SPECIFIKACIJOS

Dydis: 
250 x 250 px

Dydis: 
320 x 50 px 

Dydis: 
320 x 82 px 

Dydis: 
970 x 250 px 

Dydis: 
160 x 600 px 

Dydis: 
728 x 90 px 

Dydis:  
300 x 600 

arba 160 x 600 px 

Platforma: Stalinis, planšetinis (reaguojantis) formatas: JPG, IMG, trečiųjų šalių žymos
Svoris: ne daugiau kaip 100 KB 

Stebėjimo ir nuorodos URL: visos nuorodos turi būti saugios «https» versijos.

Dydis: 
160 x 600 px 

Dydis: 
970 x 250 px 

Dydis: 
728 x 90 px 

Dydis:  
300 x 600 

arba 160 x 600 px 

Vidutinė 
mėnesio auditorija 

LOFFICIEL.LT
portale 

150 000+
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SEKITE MUS 
www.lofficiel.lt 

   lofficiellithuania         lofficiellithuania 

REKLAMOS UŽSAKYMAI
Ieva@lofficiel.lt, +370 655 56 926 

Dalia@lofficiel.lt, +370 613 96 386

LEIDĖJAS 
VŠĮ Mados akademija, Odminių g. 8-34, Vilnius LT-01122, Lietuva 


