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Žurnalo „KELIAUK!“ turinys

Temos: kelionių kryptys, renginių apžvalga, įkvepiančios keliauti vietos tiek Europoje, tiek Lietuvoje ir visame pa
saulyje, interviu su keliautojais, įdomybės, tolimi kraštai, Gourmet kelionės, receptai, fotoreportažai, gidai po Lietuvą, 
Europą ir visą pasaulį, straipsniai apie maistą, keistenybes, knygų/filmų pristatymai, pokalbiai su žymiais žmonėmis, 
pažintys su mažai žinomais kraštais, istorija ir kt.

Platinamas: Lietuvos spauda, Narvesen prekybos vietose, RIMI, IKI, IKI Ekspress, Circle K, Maxima, Prisma. Prenume
ratoriai visame pasaulyje.

Žurnalo apimtis ir tiražas: apimtis 120 p., tiražas 5 000 egz. Kokybiškas popierius. Storas, spalvotas ir įdomus 
žurnalas su gausybe kerinčių nuotraukų!

Laikotarpis: leidžiamas kas ketvirtį.

Skaitytojas. Mūsų skaitytojas – įžvalgus, keliaujantis, socialiai aktyvus ir smalsus asmuo, savo grupės nuomonės 
lyderis. Tai projektas, atspindintis šiuolaikinio žmogaus keliones tiek temomis, tiek dizainu. Kelionės – tai žmonės, 
jų atradimai ir išgyvenimai, naujų kultūrų ir valstybių pažinimas, dar kartą išgyvenama pasaulio istorija. Kelionės yra 
neišsemiamos ir originalios. 

Mūsų filosofija. Žurnalo turinys originalus, kuriamas Lietuvos redakcijos ir jai talkinančių autorių.  Mums svarbu 
kokybiški tekstai, akį traukiančios nuotraukos, patarimai keliautojams, atsakingo ir darnaus keliavimo idėjos, naujienos 
iš viso pasaulio.



Žurnalo „KELIAUK!“ turinys

• Redakcijos puslapis;

• Teminiai puslapiai įvairiomis temomis – įdomu/nauja, kelionių kryptys, aktualios temos, istorija;

• Garsių žmonių/autorių skiltys – pristatomas pats autorius ir jo TOP kelionės;

• GOURMET kelionės;

• Receptai – pristatoma skirtingų šalių virtuvė, pvz., Baskų krašto virtuvė;

• Tolimi kraštai;

• Keliautojas;

• Fotokelionė – nuotraukų reportažas iš kelionių su aprašymais;

• Lietuvių autorių rekomenduojamos kelionių knygos; 

• Konkursai, dovanos, partnerių pasiūlymai.



Pasiūlymas 

Siūlome:

• Pristatyti jūsų svarbiausias naujienas, produktus ir veiklą mūsų kelionių žurnale „KELIAUK!“;
• Galimybę pirkti reklaminius puslapius;
• Galimybę kartu kurti turinio projektus;
• Galimybę anonsuoti jūsų būsimus renginius ir pan.;
• Galimybę platinti katalogus, bukletus ir kito pabūdžio informacinę medžiagą.
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Pavyzdžiai:

Jūsų namai Kauno miesto centre
VIEŠBUTIS  I  RESTORANAS  I  KONFERENCIJŲ SALĖS

PUSRYČIAI WIFI PARKINGAS BANKETAI KONFERENCIJOS

Maironio g. 21A, Kaunas, Lietuva

www.hofhotel.eu
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Kontaktai
Susidomėjote ar turite idėjų? 
Mielai susitiksime ir aptarsime.

Kreipkitės:
El. paštu: zurnalas@auksopieva.lt
Tel. +370 671 83492


