Miks teeme?

Ühendame müügi- ja ekspordivaldkonna otsustajad ja
jagame neile tööks vajalikku infot.

Iseloomustus

Äripäeva teemaveeb bestsales.ee on Eestis ainulaadne
võimalus saada otsekontakt müügi- ja ekspordivaldkonna otsustajatega ning müügitöötajatega. Eestis puudub
bestsales.ee analoog, sellise suurusega kogukonda muude meediakanalite kaudu kätte ei saa. Sihtrühma erilises
huviorbiidis on tehnoloogilised lahendused müügitöö
toetamiseks, müügialaste teadmiste ja oskuste täiendamine, andmebaasid ja müügitugi, juriidiline nõu. Samuti on
müügiorganisatsioonid kõige suuremad autode, kütusekaartide, sidevahendite ja arvutite kasutajad. Meie lugeja
reisib palju, näeb esinduslik välja ning on aktiivse, sportiliku eluviisiga otsides pidevalt midagi uut ja põnevat.
Eriline koht on bestsales.ee lehel personaliinfol. Müügijuhtide, müügitöötajate ja nende tugiisikute leidmiseks ei ole
Eestis paremat kanalit.

Sihtgrupp/
lugejad

Eestis tegutseb hinnanguliselt 6500 müügivaldkonna otsustajat. Bestsales.ee katab sellest sihtrühmast vähemalt
¾.

Turupositsioon

Alternatiivid puuduvad. Valdav osa Eesti müügivaldkonna
otsustajatest loeb bestsales.ee uudiseid.

Võtmenumbrid

Mai 2018

Uudiskirja tellijaid

8321

FB levi

üle 10 000 (engagements üle 15%)

Külastusi (visits)

27 700

Nädalas unikaalseid lugejaid veebis keskmiselt

6700

Unikaalseid külastajaid
(unique visitors)

Kanalid, mida saate oma
pakkumiste ja sõnumite
edastamiseks kasutada

Eesti juhtiv müügiuudiste
veebisait kajastab
müügivaldkonna
uudiseid, edulugusid,
sündmusi ja suundumisi.
Tähelepanu all on
müügipersonali
töökohavahetused.
BestSales on suurim
müügikonverentside,
-koolituste ja -konkursside
korraldaja Eestis.

24 400
Veebileht
Iganädalane uudiskiri
Facebook

Kerli Vau
Reklaamimüügi projektijuht
e-post kerli.vau@aripaev.ee
tel +372 550 2861

Aira Tammemäe
Bestsales.ee juht
e-post aira@bestsales.ee
tel +372 502 5548

Hinnakiri kehtib alates 11.04.2019

Mõõdud on esitatud pikslites, laius × kõrgus.
Hindadele lisandub käibemaks.
Reklaamitav lehekülg või teenus peab vastama headele tavadele
ning olema vastavuses reklaamija toodete, teenuste, infolehe või
organisatsiooniliste võimalustega. Äripäeval on õigus keelduda
otseselt konkureeriva toote või teenuse reklaamist.

Broneerimine
tel: 667 0105, faks: 667 0200
e-post: reklaam@aripaev.ee
ftp.aripaev.ee/incoming/Rekl
www.aripaev.ee/internetireklaam
ftp@ftp.aripaev.ee

*Nõuded kujundusele leiad tehniliste tingimuste lehelt.

Panoraam
Hinnakiri
Tornbanner
3. veerus

Püsibänner
Püsibänner
Püsibänner

Moodul 1

MAHT

PÄEVAHIND

(esilehel ja läbivalt kõigil lehtedel ülal)

1200 x 190 px

100 kB

195 €

3

Moodul 1

880 x 250 px

50 kB

150 €

3

Moodul 2

880 x 250 px

50 kB

110 €

3

Moodul 3

880 x 250 px

50 kB

90 €

3

Moodul 4

880 x 250 px

50 kB

70 €

3

Tornbänner 3. veerg

300 x 600 px

50 kB

110 €

3

Püsibänner (1 nädal)

400 x 80 px

20 kB

50 €

1

Uudiskiri moodul 1

600 x 250 px

20 kB

150 €

1

Uudiskiri moodul 2

600 x 250 px

20 kB

100 €

1

Panoraam

Sisuturundus

599 €

Töökuulutus

299 €

Ettevõtete tutvustus

149 €

Kasulikud lingid

pealkiri max 55 tm

50 € / kuu

Erilahendus kokkuleppel

Moodul 2

Vahelduvaid bännereid on kolm. Bänneri valmistamine 100 eurot. Bänneri vahetamise tasu 10 eurot.

Moodul 3
Uudiskiri
Tööstusuudised.ee

Moodul 4

ROTEERUVAID

MÕÕT

Uudiskiri
moodul 1

Uudiskiri
moodul 2

Hinnakiri kehtib alates 11.04.2019

Mõõdud on esitatud pikslites, laius × kõrgus.
Hindadele lisandub käibemaks.
Reklaamitav lehekülg või teenus peab vastama headele tavadele
ning olema vastavuses reklaamija toodete, teenuste, infolehe või
organisatsiooniliste võimalustega. Äripäeval on õigus keelduda
otseselt konkureeriva toote või teenuse reklaamist.

Broneerimine
tel: 667 0105, faks: 667 0200
e-post: reklaam@aripaev.ee
ftp.aripaev.ee/incoming/Rekl
www.aripaev.ee/internetireklaam
ftp@ftp.aripaev.ee

*Nõuded kujundusele leiad tehniliste tingimuste lehelt.

Moodul 1

Hinnakiri

MÕÕT

MAHT

PÄEVAHIND

Moodul 1

690 x 250 px

55 kB

39 €

Moodul 2

690 x 250 px

55 kB

39 €

Moodul 3

690 x 250 px

55 kB

39 €

Moodul 4

690 x 250 px

55 kB

39 €

Moodul 5

690 x 250 px

55 kB

39 €

Moodul 6

690 x 250 px

55 kB

39 €

Vahelduvaid bännereid on kolm. Bänneri valmistamine 100 eurot. Bänneri vahetamise tasu 10 eurot.

Moodul 2

Moodul 3

Moodul 4

