
Mis on ajakiri  
Toit & Trend
Uuenenud toidu- ja elustiiliajakiri Toit&Trend 
on hea abiline köögis ning usaldusväärne 
nõuandja kaupluse riiulite vahel. Ajakirja peam-
ine magnet on isuäratavad ja professionaalsete 
koduperenaiste järeleproovitud retseptid, mida 
iseloomustab uudis himu ja katsetamisjulgus, 
aga samas lugupidamine väärikate traditsioon-
ide vastu. 

Informatiivsed artiklid on mõeldud lugeja 
teadmiste täiendamiseks uute toiduainete 
ja jookide vallas, aga ka kokanduse tehnilise 
poole pealt. Lisaks sellele annab Toit & Trend  
asjalikku nõu peresuhete, tervise, kodu sis-
ustamise ja korrashoiu ning lemmikloomade 
teemal. Meele lahutuslikule poolele annavad 
sära isikuusutlus, ostlemisküljed ja eriprojektid.

Reklaami hinnakiri
1 lk 215 x 275 mm 1400 €
1/2 lk 112 x 275 mm või 215 x 140 mm 950 €
1/3 lk 71 x 275 mm või 215 x 91 mm 600 €
2/1 lk 430 x 275 mm 2200 €
Tagakaas 215 x 275 mm 2400 €
Sisekaaned 215 x 275 mm 1780 €
Tootenupuke 225 €

Teenused
Reklaamartikli kirjutamise teenus
• Kuni 1 lk  A4 180 € + km
• Kuni 2 lk  A4 250 € + km

Reklaami kujundamine 15% reklaampinna 
maksumusest.

Ajakirjas reklaamitakse Rimi kaupluste 
sortimendis olevaid tooteid.

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Reklaami kujundamisel lisandub  
kujundustasu 15%.

Ajakiri

Lugeja iseloomustus
Ajakirja Toit & Trend lugeja on eeskätt 20–55aastane naine, vähemal 
määral ka mees, kes hindab head toitu ja harmoonilist kodukeskkonda. 
Ta on kiire elutempoga ning eelistab teha oma igapäevased sisseostud 
kodulähedasest poest.  Ta on keskmise või sellest suurema sissetuleku-
ga ning peab lugu kvaliteetsest kaubast. Lugeja on aktiivse eluhoiaku-
ga pereinimene, tal on hobid või spordiharrastus, ta armastab külalisi 
võõrustada ja reisida. Talle on tähtis tervislik eluviis, sh tervislik toitu-
mine, ning ta tunneb huvi mahe- ja talutoidu vastu.

Ilmumissagedus: 6 korda aastas
(4. jaanuar, 1. märts, 2. mai, 3. juuli,  
4. september, 3. november)
Tiraaž: 10 000 – 24 000
Formaat: 215 x 275 mm
Levi: Rimi parimatele klientidele tasuta, Rimi
kliendikaardiomanikele soodushinnaga, üksikmüügis
Väljaandja: Rimi Eesti Food AS koostöös Menu Meedia OÜ-ga.
Ajakirja toimetus: Tiina Laanem, Heidi Vihma, Esta Hainsalu

Reklaami tellimine
Ander Sibrik
Tel. +372 565 1007
ander@menuk.ee


