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REKLAAMPIND  SUURUS - PX  HIND / nädalas  HIND / 4nädalat
Suurbänner   728 x 90   260€    780€

Panoraam   980 x 120   312€    936€

Paraadbänner /suur 980 x 400   1310€   3930€
Suurbänner, panoraam ja paraadbänner on nähtaval terves veebikeskkonnas.

Torn 1   140 x 350   176€    528€

Torn 2   140 x 350   164€    492€

Torn 3   140 x 350   148€    444€

Torn 4   140 x 350   130€    390€

Torn 5   140 x 350   113€    339€

Torn (erilahendus)  160 x 600   237€    713€

Torn    200 x 900   313€    939€
Reklaampinnad nähtaval sisulehekülgedel.

Küljebänner 1-3  300 x 250   216€    648€

Suur küljebänner  468 x 400   258€    774€
Küljebännerid on nähtavad ka mobiilis.

Tikker   1600 x 45   201€ /päevas  660€ /nädalas

Esilehe reklaam  750 x 1041   244€ /päevas  900€ /nädalas

BÄNNERID MOBIILIS
Paraadbänner  300 x 300   120€    360€

Panoraam   300 x 150   75€    225€
Bännerid nähtaval ainult mobiilis.

REKLAMIIDE VARIANDID - tallinna24.ee

Tähelepanu! Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Kaikki Tallinnasta kellon ympäri!



TEHNILISED TINGIMUSED

Etelä-Suomen Media ja selle alluvuses tegutsevad firmad järgivad netireklaamides selle valdkonna üldisi standardeid.

Reklaami sisu võib saata GIF-, JPG-, HTML- või flash-versioonis. Lisaks on vajalik URL-aadress, kuhu reklaam lingitatakse. Html- 
ja flash-materjalist on vaja toetuseks ka GIF-versiooni. Reklaami link peab avanema uues aknas. Reklaamija peab seda testima 
ja kontrollima erinevate enamkasutatavate otsingumootorite abil (Internet Explorer, Firefox, Crome, Safari jt). Kui reklaami 
esitatakse täg-i abil, siis võib reklaami esitada vaid sellise mootori ja  kasutusvariandi abil, mis on testitud. Kui reklaami avane-
mine hilineb, siis võib oletada, et sellel on ilmnenud tehnilisi või sisulisi probleeme. Etelä-Suomen Media ei taga, et kampaania 
algab soovitud ajal. Ta ei vastuta ka reklaami alguse vigase informatsiooni eest, kuid püüab sellele aegsasti tähelepanu juhtida. 
Etelän Suomen Medial on õigus eemaldada ettekirjutustele mittevastava sisuga reklaam. Reklaami jätkatakse, kui vajalikud 
parandused reklaami sisus on tehtud. Kui reklaami sisu tekitab kampaania ajal tehnilisi probleeme, on Etelä-Suomen Medial 
õigus asendada see GIF-versiooniga ja kõrvaldada reklaam lehelt. Kampaania hinna sisse käib nädala kohta üks kord reklaami 
üles riputamine. Täiendav reklaami muutmine ja parandamine maksab 100€/kord ja käibemaks 24%.

REKLAAMI SISU SAATMINE
Valmis reklaam saadetakse hiljemalt 5 tööpäeva ja toormaterjal 7 päeva enne kampaania algust. Reklaam riputatakse üles 
kampaania algamise päeval kell 10.00. Teenuse osutaja ei vastuta reklaami või materjali hilinemisega seotud kampaania 
hilinemise pärast. Erandite puhul lepitakse kokku.
Reklaamimaterjal saadetakse e-posti teel: verkkoaineisto@media.fi

E-kirja teema lahtrisse tuleb märkida, millisele netilehele reklaami soovitakse. Reklaami sisu saates, tuleb alati edastada 
järgmised andmed:
-Reklaamija nimi ja kontaktandmed
-Millisele meediale (netileht/reklaamivariant) Näiteks: Tallinna24.ee/suurbänner
-Kampaania aeg
-Kampaania nimi
-Kampaania www-aadress, millega reklaam on seotud
-Materjali saatja kontaktandmed/firma/kontaktisik

BÄNNERITE MAHT (failide suurus)
Suurbänner   40px  Panoraam  40px
Paraadbänner /väike  80px  Paraadbänner /suur 80px  
Torn    60px  Torn 1-5  40px
Torn (erilahendus)  40px  Küljebänner 1-3  40px
Suur küljebänner  40px  Tikker   40px
Esilehe reklaam  300px  Mobiil: paraadbänner 40px
Mobiil: panoraam  30px

MATERJAL BÄNNERI VALMISTAMISEKS.
Materjal, juhised või näidis reklaami tegemiseks saadetakse digitaalselt. Töö sisaldab:
- Lihtsa bänneri tööajaga 2 tundi
- Valmis bänneri, JPG-, GIF- sealhulgas GIF-toetusversiooni.
- Õiguse kasutada bännerit ka tulevikus
Täiendavad tööd lisatasu eest vastavalt bänneri tegemise hinnakirjale.

HELIREKLAAM
Reklaamides on võimalik kasutada heli kahel erineval moel: 1. Mouse-overina, kus heli algab 2 sekundit pärast seda, kui 
reklaami külastaja vibib kursoriga reklaamil. Heli katkeb, kui kursor lahkub reklaamilt. 2. Heli käivitub, kui klikkida ”Kuula”-
aknal ning lõpeb ”Lõpeta”-aknas klikkides.

KAMPAANIAST LOOBUMINE
Kui reklaamikampaaniast loobutakse 7 päeva enne kampaania algust, ei teki ostjale kampaaniakulusid. Alla seitsme päeva 
kampaaniast loobumisel on kulusid 50% kampaania hinnast. Alla 2 päeva tuleb maksta 100 % kampaania hinnast.

KAEBUSED
Reklaamikampaaniat puudutavad kaebused tuleb saata müügijuhile kirjalikult hiljemalt 8 päeva enne kampaania lõppemist. 
Etelä-Suomen Media korvamiskohustus võib piirduda kampaani hinnaga.

KONKURENTIDE REKLAAMIMINE
Konkurentide nähtavust Etelä-Suomen Media netiteenustes ei piirata. Andmeid eri konkurentide samaaegsest kampaa-
niast ei anta teada kolmandatele osapooltele.
See johtub järgmisest:
1. Kliendi ja meedia usalduslike suhete tõttu
2. Netireklaami piiratud võimaluste tõttu
(Kampaanial ei ole teisi reklaamivõimalusi)
Samaaegsus Etelä-Suomen Media netiteenustes ei põhjusta viimasele korvamiskohustust.


