
KONFERENCE

 “MĀJOKLIS 2023”

Konference “Mājoklis 2023” būs Latvijas lielākais, ilgtspējīgai mājokļu politikai un ēku
energoefektivitātei veltītais divu dienu pasākums, kas pulcēs vairāk nekā 1000 apmeklētājus
klātienē un tiešsaistē – namu pārvaldīšanas jomas profesionāļus, namu pārvaldīšanā
darbojošos uzņēmumus, dzīvokļu īpašnieku biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldību
un valsts iestāžu menedžmentu. Tā divu dienu garumā būs vieta, kur satikt domubiedrus,
sadarbības partnerus, dibināt biznesa kontaktus, uzzināt nozares būtiskākos jaunumus, rast
iedvesmu un risinājumus, lai Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte kļūtu labāka.

Konferences lūgtie viesi: Eiropas Sabiedrisko, kooperatīvo un mājokļu federācijas HOUSING
EUROPE dalībniece Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienība EKYL, ministriju, nozaru
asociāciju pārstāvji, Valsts kontrole, Rīgas enerģētikas aģentūra, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera, Altum, Rīgas dome, pašvaldības, viedokļa līderi. u.c. Konferences
rīkotājiem ir svarīgi, lai “Mājokļa 2023” saturs būtu vērtīgs un jaunām, jēgpilnām idejām
bagāts, tāpēc izņemot lūgtos (VIP) viesus, dalībai konferencē tiek rīkots konkurss. 

Namu pārvaldīšanas joma pēdējo gadu laikā saskaras ar arvien jauniem izaicinājumiem, kur
vakardienas risinājumi vairs neder, nemaz nerunājot par rītdienas vajadzībām. Konferencē
diskutēsim un meklēsim risinājumus tām izmaiņām nozarē, kuras pēdējos gadus ir bijušas
īpaši būtiskas. 

Konferences rīkošana un organizēšana tiks plaši atspoguļota medijos, tās organizēšanai
ir piesaistīti profesionāļi, kas garantē augsta līmeņa pasākuma kultūru. Pasākuma
moderators Jānis Endziņš(LTRK), tajā paredzētas uzstāšanās uz galvenās skatuves, dažādas
sekcijas, uzņēmēju stendi, intervijas, paneļdiskusijas, mediju telpa un arī pārsteigumi. 
 

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS
PIEDĀVĀJUMS

2023.gada 1.-2. jūnijs, ATTA Konferenču centrs, Krasta iela 60, Rīga un arī tiešsaistē



Konferences reklāmas piedāvājumā minētās cenas attiecas tikai uz reklāmas materiālu izvietošanu, to dizaina izstrādi un/ vai
izgatavošanu nodrošinot pakalpojuma pircējam.  Saskaņā ar Valsts valodas likuma 21. pantu reklāmā ietvertā informācija ir
jāsniedz latviešu valodā. Ja reklāmā tiek lietota arī svešvaloda, tekstam latviešu valodā ierādāma galvenā vieta, un formas vai

satura ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā.

1) Prezentācijas vieta Lobijā ar stenda (standarta*) izvietošanu - 75 euro/kv.m. +

100 euro dalības maksa. Norādītajā pakalpojumā ietilpst iespēja izvietot galdu,

2kv.m. lielu stāvstendu un 2 promo-cilvēku klātbūtne. Papildu cilvēku un/vai

atribūtu klātbūtne tiek saskaņota individuāli. 

2) Uzstāšanās sadarbības partneru seminārā Lobija K, L zālē (45 min) + 2 viesa

kartes par puscenu – 250 euro;

3) Stāvstendu (roll-up, x-banner u. c. veida) izvietošana bez prezentācijas – 100

euro;

4) Reklāmas materiālu (1 vienība) izplatīšana kopā ar konferences programmu un

prezentācijas materiāliem - 200 euro;

5) Pozicionējums digitālajos ekrānos Lobija K, L zālēs ( 60 min.) - 400 euro;

6) A1 formāta plakāti specializētos stendos Lobijā - 100 euro;

7) Uzņēmuma logo izvietošana konferences rīkotāju mājas lapā.

[*] Standarta stends – vienpusēja vai divpusēja atvēruma stends max 2kv.m.

CENA NORĀDĪTA PAR 1 DIENU

Lūdzu zvanīt par sadarbības jautājumiem un reklamēšanas iespējām: 20004011 (Ingārs)
29199108 (Dace), vai 26336636 (Svetlana) vai rakstīt uz epastu: info@majoklis.lv 
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