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L’Ofﬁciel Baltics – Baltijas valstīs
pirmais un vienīgais starptautiskais
glancētais žurnāls latviešu un krievu
valodā. Veltīts modei, skaistumam
un dzīvesstilam, veidots sadarbībā
ar starptautisko brendu L’Ofﬁciel,
elitārās sieviešu preses līderi.
Pateicoties sadarbībai ar
vadošajiem pasaules ekspertiem
modes un skaistuma, veselības un
mākslas, arhitektūras, dizaina un
gastronomijas jomā,
L’Ofﬁciel Baltics ir kļuvis par
trend-setter visās jomās, kas
saistītas ar modernu, par sevi
pārliecinātu un sekmīgu sieviešu
dzīvi.

L'Ofﬁciel Baltics žurnāla un
digitālās platformas vecākā galvenā redaktore,
modes eksperte Līga Zemture

Jalou Media Group ir
ģimenei piederoša
mediju grupa, kas
atrodas Parīzē,
starptautiskajā modes
galvaspilsētā.
L'Ofﬁciel, ar 27
starptautiskajiem
izdevumiem, pārstāv
vairāk nekā 80 valstis.
Francijā pirmais
žurnāla "L’Officiel de
la couture et de la
mode de Paris"
iznāca 1921. gadā.
Mūsdienās L’Officiel
ir Francijas respektablākais modes un stila
žurnāls. Latvija ir
divpadsmitā pasaules
valsts, kas izdod
L’Ofﬁciel.

Globāla Interneta platforma, kas apvieno
L'Ofﬁciel zīmolu
publicēts vienā tīklā 32 valstīs ...

Vienīgais starptautiskais modes un dzīvesstila digitālās
platformas medijs Baltijas valstīs. Lasāms trīs valodās,
latviešu, krievu un angļu valodā.
Pateicoties sadarbībai ar pasaules vadošajiem
speciālistiem modes, skaistuma, veselības, mākslas,
arhitektūras, dizaina un gastronomijas jomā, globālajai
platformai ir izveidojusies reputācija kā trend setterim
visās jomās, kas saistītas ar modernām, veiksmīgām un
pārliecinātām sievietēm un vīriešiem.
Tīmekļa vietne katru dienu tiek papildināta ar aktuālāko
saturu no viedokļu līderiem, slavenībām un modes un
dzīvesveida ekspertiem. Talantīgi redaktori, stilisti,
žurnālisti un citu profesiju pārstāvji tiek pieaicināti
sadarboties platformā kā autori saistītās rubrikās.
Tiešraides. Digitālais formāts jaunajā platformā
nodrošina iespēju pārraidīt tiešraides no modes skatēm,
filmēšanu aizkulises, intervijas notikuma vietās utml.

Kopš 2018.gada 8.marta
PREMIUM MEDIA, oﬁciālais žurnāla
L’OFFICIEL, izdevējs Baltijas valstīs,
ir izveidojis globālu digitālu platformu.
Vienīgais starptautiskais modes un
dzīvesstila digitālās platformas medijs
Baltijas valstīs:

LOFFICIELBALTICS.COM
LV | RU | ENG

Projekta galvenais mērķis ir
izcelt skaistumkopšanas industrijas
2019. gada labākos
produktus un pakalpojumus
un, kopā ar kompetentu komandu
un īpaši izvēlētu žūriju no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas,
sniegt lasītājiem un patērētājiem
savu vērtējumu par produktiem,
piešķirot balvas 20 nominācijās.

L’Officiel Baltics Beauty redaktore Ulla Vaite un viena no Latvijas labākajām
dermatoloģēm Anna Bērziņa — pēc īpaši izstrādātiem kritērijiem, balstoties
uz profesionālo pieredzi, vērtēs visu kategoriju un nomināciju produktus.
L’Officiel Baltics komanda L'Officiel Baltics žurnāla un digitālās platformas
vecākā glvenā redaktore, modes eksperte Līga Zemture, galvenā redaktore
Karina Evans, L’Officiel Baltics valdes locekle Aleksandra Novinska —
vērtēs visus produktus/pakalpojumus dažādās kategorijās un nominācijās,
sadalot atbildības īpaši izvēlētā žūrijā (38 sabiedrībā pazīstami cilvēki un
nozares speciālisti (saraksts turpinājumā) no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas).
Katru nomināciju vērtēs divi īpašās žūrijas locekļi digitālās platformas
lofficielbaltics.com un lofficielbalticsbeautyawards.com lasītāji,
L’Ofﬁciel newsletter (digitālo jaunumu) saņēmēji un L’Ofﬁciel Baltics
Instagram un Facebook sekotāji. Lasītāji/sekotāji balsoja par saviem
iecienītākajiem kosmētikas produktiem. Balsojums tiks atspoguļots īpašajā
L’Officiel Baltics Beauty Awards 2019 Beauty pielikumā.

• Atspoguļojums L’Ofﬁciel

Baltics,lofﬁcielbaltics.com

un

lofﬁcielbalticsbeautyawards.com.
• Publikācijas žurnālā L’Ofﬁciel Baltics (Latvijā, Lietuvā,
Igaunijā) no 2019.gada augusta līdz 2020.gada martam:
Žurnāla L’Ofﬁciel Baltics izdevumā aug/sept 2019
jaunā Beauty Awards atklāšanas pasākuma
prezentācija;
Žurnāla L’Ofﬁciel Baltics izdevumā okt/nov 2019
dalībnieku nominācijas;
Žurnāla L’Ofﬁciel Baltics izdevumā feb/mar 2019 tiks
atspoguļogi uzvarētāji un žūrijas komentāri, kā arī
atskats par ceremonijas norisi.
• Publikācijas žurnāla L’Ofﬁciel Baltics speciālpielikumā
L’Ofﬁciel Baltics Beauty 2019 (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)
(L’Officiel Baltics Beauty 2019 tiks izdots kopā ar L’Officiel Baltics izdevumu
dec/janv 2019/2020):

L’Officiel Baltics Beauty žurnālā tiks atspoguļoti visi
L’Officiel Baltics Beauty Awards 2019 kandidāti, dalībnieki un
uzvarētāji.

L’Ofﬁciel Baltics Beauty Awards 2019
simbolikas izmantošana uzvarētāju
mārketinga materiālos.
Balvas ieguvējiem būs iespēja izmantot
L’Ofﬁciel Baltics Beauty Awards 2019
simboliku savos mārketinga materiālosuz iepakojumiem un reklāmas
materiāliem.
Izmantošana ir atļauta arī eksporta tirgos, bet
aizliegta klienta konkurentiem, kas darbojas
ar šo pašu produktu citos izplatīšanas tīklos.

Visiem dalībniekiem piedāvājam arī speciālu cenu reklāmas izvietošanai L’Ofﬁciel Baltics
žurnālā un digitālajā platformā lofﬁcielbaltics.com

SELEKTĪVĀ KOSMĒTIKA
SELEKTĪVĀ PARFIMĒRIJA
EKOLOĢISKĀ KOSMĒTIKA
FARMACEITISKĀ KOSMĒTIKA
PATĒRĒTĀJU KOSMĒTIKA
PROFESIONĀLĀ/NIŠAS KOSMĒTIKA
NIŠAS PARFIMĒRIJA
SPA UN SKAISTUMKOPŠANAS SALONI

Red Carpet Ready (Latvija)
Labākā sejas procedūra tūlītējai iedarbībai

Red Carpet Ready (Lietuva)
Labākā sejas procedūra tūlītējai iedarbībai

Red Carpet Ready (Igaunija)
Labākā sejas procedūra tūlītējai iedarbībai

Labākais SPA (Latvija)

Atpūtas zona | Atmosfēra | Ķermeņa kopšana | SPA-kosmētika

Labākais SPA (Lietuva)

Atpūtas zona | Atmosfēra | Ķermeņa kopšana | SPA-kosmētika

Labākais SPA (Igaunija)

Atpūtas zona | Atmosfēra | Ķermeņa kopšana | SPA-kosmētika

Labākās sieviešu smaržas
Nišas parfimērija | Selektīvā parfimērija

Labākā kosmētika ādas kopšanai

Acu krēms | Kosmētikas noņēmējs | Anti-aging krēms ap acīm | Anti-Aging dienas
krēms | Anti-aging naksts krēms | Anti-aging serums | BB / CC krēms | Dienas krēms |
Nakts krēms | Kopjošs lūpu balzams | Sejas maska | Pīlins sejai | Serums | Termālais
ūdens

Labākie dekoratīvās kosmētikas produkti

Sejai | Bronzeris | Hailaiteris | Korektors | Pūderis | Tonālais krēms | Vaigu blush

Labākie dekoratīvās kosmētikas produkti acīm
Acu ēnas | Laineris | Skropstu tuša | ОсCosmeti (???)
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p a s n ie d z a B a lt ija s sk aistu mk op šan as
i n d u s t r ija s s t a r p t a u tisk ās b alv as
L’Ofﬁciel Baltics Beauty Awards 2018.
2018. gada 12. j ūni j ā 11:00 vi es nī cā Gr and Po et H o t el
by Semar ah no t i ka bro kas t i s – prez ent āci j a, kur ā t i ka
at kl āt s gada gal venai s no t i kums B al t i j as
s kai s t umko pš anas i ndus t r i j ā – L at vi j as i z devni ecī bas
Premi um Medi a o rgani z ēt ai s pas ākums
L’Ofﬁciel Baltics Beauty Awards 2018.
P a s ā k u m a L’Ofﬁciel Baltics
Beauty Awards 2018 g alv e n ais
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ir

a p b a lv o t B a l t i j a s sk aistu mk op šan as
i n d u s t r i j a s l a b ā k os p ārstāv ju s u n in for mē t
p a r t ie m p a t ē rē t ā ju s.

L’Officiel Baltics īpašajā pielikumā L’Ofﬁciel Baltics Beauty Awards 2018
(Latvijā, Lietuvā, Igaunijā), kas tika izplatīts kopā ar žurnāla 100. jubilejas

numuru dec/janv 2018/2019: tika atspoguļoti visi dalībnieki un balvas ieguvēji ar žūrijas pārstāvju produktu novērtējumu.

STATISTIKAS FAKTI PAR
L’OFFICIEL BALTICS BEAUTY AWARDS 2018
DIGITĀLAJĀ VIDĒ

Instagram kopējā sasniegtā auditorija : +249 tūkstoši
Facebook kopējā sasniegtā auditorija : +85 tūkstoši

