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AJAKIRI
Teataja on 6 korda aastas kõikidele
Kaubanduskoja liikmetele leviv ajakiri,
milles kajastatakse ettevõtjate jaoks olulisi
päevakajalisi teemasid. Nõu annavad
juristid, koolitajad ja teised spetsialistid.

LUGEJASKOND

hh Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurim 		

TEATAJA

VESTNIK (vene keeles)

Tiraaž

3600

600

Lugejaskond

9000+

1400+

Lehekülgede arv

40 lk

16 lk

Sihtgrupp

Saadame liikmesettevõtete juhtide
nimele ja jagame Kaubanduskoja
üritustel

Ilmumissagedus

6 korda aastas (veebruar, aprill, juuni,
august, oktoober, detsember)

ja mõjukaim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

hh Liikmeskonnas üle 3300 Eestis tegutseva ettevõtte.
hh Ülekaalus on väikese ja keskmise suurusega
ettevõtted erinevatest sektoritest.

hh Kaubanduskoja liikmete netokäive moodustab ca 42%
Eesti ettevõtete kogu netokäibest, nende omakapital
moodustab ca 39% kõigi ettevõtete kogu omakapitalist
ning puhaskasum 47% summaarsest puhaskasumist.
hh Kaubanduskoja regionaalsed esindused asuvad Tartus,
Pärnus, Jõhvis ja Kuressaares.

REKLAAM TEATAJAS

REKLAAM VESTNIKUS

REKLAAMI HINNAKIRI

REKLAAMI MÕÕTMED

TAVAHIND

HIND LIIKMELE

TAVAHIND

HIND LIIKMELE

Tagakaas

210 x 297 mm + 5 mm

515 €

395 €

325 €

250 €

Esikaane või tagakaane sisekülg

210 x 297 mm + 5 mm

475 €

365 €

195 €

150 €

1 lehekülg

210 x 297 mm + 5 mm

435 €

335 €

160 €

125 €

Duubel lehekülg

420 x 297 mm + 5 mm

850 €

650 €

320 €

250 €

1/2 lehekülg horisontaalne
või vertikaalne

210 x 146 mm + 5 mm
100 x 297 mm + 5 mm

270 €

205 €

100 €

75 €

1/3 lehekülg horisontaalne või vertikaalne

72 x 297 mm + 5 mm
210 x 98 mm + 5 mm

180 €

140 €

75 €

55 €

Insert (raskema trükise puhul hind kokkuleppel)

Trükis kuni 50 g

564 €

470 €

390 €

300 €

REKLAAM VEEBILEHEL

TAVAHIND

HIND LIIKMELE

E-Teataja (eestikeelne uudiskiri)

Toote või teenuse tutvustus
(kuni 500 tähemärki + pilt või logo)

Ilmub kord nädalas.
Saadetakse 7000 e-aadressile

340 €

170 €

E-Vestnik (venekeelne uudiskiri)
E-News (ingliskeelne uudiskiri)

Toote või teenuse tutvustus
(kuni 500 tähemärki + pilt või logo)

Ilmub kaks korda kuus.
Saadetakse 1000 e-aadressile

210 €

105 €

TEENUSED
Sisuturundusartikli
kirjutamise teenus

kuni 1 A4 lk 250 €

Reklaami kujundamine

15% reklaampinna
maksumusest

(kliendi materjalide alusel)

kuni 2 A4 lk 350 €

(hindadele lisandub käibemaks 20%)

TELLIMINE
Ander Sirbik
ander@menuk.ee
+ 372 565 1007

Kristiina Rauts-Nõmmik
kristiina@menuk.ee
+ 372 511 3302
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REKLAAMIDE
TEHNILISED TINGIMUSED
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PDF-formaadis
õiges mõõdus
värvilahutus on tegemata (composite)
failides sisalduvate piltide resolutsioon
(300 dpi) peab olema võrdne kahekordse
rastritihedusega (150 lpi)
värvilises reklaamis peavad kõikide
objektide ja piltide värvid olema CMYK kujul
(mitte SPOT, Lab, RGB ega muu)
kujundamisel tuleb vältida väikeste mustade
tekstide ja joonobjektide puhul mitmevärvi-musta
(rich black) kasutamist
suurte mustade pindade puhul tuleb kasutada
mitmevärvimusta (näiteks C:40; M:30; K:100)
lubatud värvisumma (total ink limit) kujundusel ja
seal sisalduvatel fotodel kuni 300%
must-valges reklaamis peavad kõik objektid ja
pildid olema grayscale või mustvalge bitmap kujul
(mitte SPOT, Lab, RGB ega muu)
üleservatrükiks peab saadetud reklaamil olema
täpselt 5 mm lõikevaru (bleed) igast lõikeservast
ehk välisäärest
kõik kujunduses olevad kirjatüübid (fonts) peavad
failis sisalduma (embed all fonts) või olema
vektoriks keeratud
failis ei tohi olla lõike-, registratsiooniega muid märke
fail ei tohi olla Acrobatis lõigatud crop-tööriistaga;
kõik lõikeääred (crop margins) peavad olema
väärtusega 0 (null)
soovitavalt olgu piltide transformatsioonid
(suurendusvähendus peegeldused jms) teostatud
Photoshopis, mitte kujundusprogrammis
Paber - LumiSilk 100 g/m2; LumiSilk 200 g/m2
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