


Stockmann  on  asutatud 1862. aastal 
Soomes,  Eestisse tuli Stockmann 1993. 

aastal. Tallinnas Liivalaia tänaval asuv  
kaubamaja avati 1996. aasta aprillis, kus 
sellest ajast alates on esindatud lai valik 

kvaliteetseid brände nii moe-, ilu-, kodu- kui 
toidukaupade kategooriatest.

Stockmann pakub oma aktiivseimatele 
püsiklientidele info ja inspiratsiooni osas 

lisaväärtust regulaarse püsikliendikataloogi 
ja ilukataloogi näol.

Stockmann



Moodsa linnaelaniku esimese  
inspiratsiooniallikana püüdleme 
alati selle poole, et pakkuda  
väikeseid detaile, tundmatuid 
maitseid, veel katsetamata  
välimusi ja avastamata kohti – 
kogemusi, mis muudavad  
tavalised asjad erakordseks.

Oleme olemas selleks, et tuua 
kliendi argipäeva elamusi.

Muuda  
argipäev 
elamuseks! 



Stiilne ja praktiline, mugav  
ja atraktiivne – kõik need on  
elementaarsed soovid, mida 
tänapäeva inimene ühelt
rõivakomplektilt ihkab.  
Et mitu oleks ühes: minna  
tööle, ärilõunale, õhtusele
jalutuskäigule või sõbraga  
kohtuma. Ja väike stiilne  
aktsent teeb päeva eriliseks.

Alati  
moodne



Olgu selleks argipäevatooted, parfüümid 
või eksklusiivkosmeetika, Stockmanni 
iluosakonnast leiavad kliendid
enda lemmikud ajatust punasest 
huulepulgast kuni hooaja trenditoodete 
ja looduskosmeetika kaubamärkideni.
 

Kirgastav  
ilu



Just enda maiste järgi sisustatud  
kodu on see, mis inspireerib, mis loob 
sooja ja turvalise tunde. Stockmanni  
koduosakonnast leiab laia valiku  
igapäevaseid kodutarbeid ning erilisi  
disaintooteid, et muuta oma kodu  
kindluseks ning kodune argipäev eriliseks.

Linnaliku  
elustiili 
inspiratsiooni 
allikas



Stockmanni kaubamaja toiduosakonnal 
Stockmann Delikatessil on ilmselt koht iga 
tallinlase südames. Stockmann Delikatessi 
alati värske ja kontrollitud kvaliteediga 
tootevalik aitab muuta ka argipäeva eriliseks 
sündmuseks!

Hõrgud 
naudingud



Meid loevad:
Individuaalsed 
šoppajad, kes 

eelistavad 
kvaliteeti ja on 
avatud uuele.

Tõelised 
šopahoolikud,  

kes investeerivad  
oma tervisesse  
ja garderoobi.

Pereinimesed, 
kes on 

hõivatud kodus 
ja tööl, on 

perekesksed.

Luksuse otsijad, 
kel on kõrged 
nõudmised 

kvaliteedile ja kellele 
on olulised sõbrad ja 

perekond.
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KLIENDID PIIRKONNITI

KULUTAB STOCKMANNIS KUUS

KLIENTIDE RAHVUS

KLIENTIDE SUGU KLIENTIDE VANUSStockmanni klient - 
kes ta on?
• hindab kvaliteeti
• keskmisest suurema 

sissetulekuga



Oleme inspireerija, 
motivaator ja keegi, kes 

sütitab kujutlusvõime.
Oleme allikas.

Ahvatlevad ja 
inspireerivad 

püsikliendipakkumised 
ning stilisti ja 

sisekujundaja nõuanded 
ja soovitused parimaks 

ostmiseks.  



Digilahendused
• Pakkumine kodulehel spetsiaalses rubriigis  
• FB postitus: 100 € kord

PAKETT 
• ostes paketi print + digi, maksad prindi hinnale 

lisaks 10% ja saad kõik digipositisioonid.



Püsikliendi pakkumiste kataloog
• SIHTGRUPP: premium ostjate sihtgrupp Eestis,  

aktiivne klient, kes on sooritanud oste viimase 12 kuu jooksul
• KESKKOND: püsiklient on harjunud ostma kataloogi 

pakkumisi ja soovitusi järgides, seda kinnitavad 
ostunumbrid

• TIRAAŽ JA LEVI: nimeline postitus, tagastus puudub, 
garanteeritud levi, üks suuremaid tiraaže Eestis;

REKLAAMI HINNAKIRI
    Mõõdud Hind
Tagakaas    190 x 255 mm + 5 mm bleed  2000 €
Esisisekaas     190 x 255 mm + 5 mm bleed  1400 €
Tagasisekaas   190 x 255 mm + 5 mm bleed  1400 €
1/1 lk    190 x 255 mm + 5 mm bleed  1200 €
1/3 lk    64 x 255 mm + 5 mm bleed  550 €
Duubel     2 x (190 x 255 mm + 5 mm bleed ) 2000 €
Tootetutvustus (1 toode)  138 x 90 mm 250 €
Insert    kokkuleppel 0,5 € tk
Insert + kile   kokkuleppel 0,8 € tk 

• Kataloog ilmub: 6-7 x aastas
• Tiraaž: 45 000 - 55 000

• Maht: 52 lk
• Formaat: 190 x 255 mm

REKLAAM 
Kristiina Rauts-Nõmmik 
Stockmanni ajakirjade reklaami projektijuht
+372 5113 302
kristiina@menuk.ee

TOIMETUS 
Evelin Kivilo-Paas, toimetaja
Maret Einmann, toimetaja
Anu Hammer, disain



Ilu ajakiri
• SIHTGRUPP: premium ostjate sihtgrupp Eestis, aktiivne 

klient, kes on sooritanud oste viimases perioodis
• KESKKOND: püsiklient on harjunud ostma kataloogi  

pakkumisi ja soovitusi järgides, seda kinnitavad 
ostunumbrid

• SUURIMA TIRAAŽIGA iluajakiri Eestis
• Toetab Stockmanni Ilupäevi, mis on saanud heaks 

traditsiooniks ilumaailmas

• Ajakiri ilmub: 2 x aastas
• Tiraaž: 35 000

• Maht: 52 lehekülge
• Formaat: 190 x 255mm

REKLAAMI HINNAKIRI
    Mõõdud Hind
Tagakaas    190 x 255 mm + 5 mm bleed  2000 €
Esisisekaas     190 x 255 mm + 5 mm bleed  1400 €
Tagasisekaas   190 x 255 mm + 5 mm bleed  1400 €
1/1 lk    190 x 255 mm + 5 mm bleed  1200 €
1/3 lk    64 x 255 mm + 5 mm bleed  550 €
Duubel     2 x (190 x 255 mm + 5 mm bleed ) 2000 €
Tootetutvustus (1 toode)  138 x 90 mm 250 €
Insert    kokkuleppel 0,5 € tk
Insert + kile   kokkuleppel 0,8 € tk 

REKLAAM 
Kristiina Rauts-Nõmmik 
Stockmanni ajakirjade reklaami projektijuht
+372 5113 302
kristiina@menuk.ee

TOIMETUS 
Evelin Kivilo-Paas, toimetaja
Maret Einmann, toimetaja
Anu Hammer, disain




