
Eesti juhtiv 
turundusteemaline 
veebisait kajastab 
turunduse, reklaami, 
meediaplaneerimise 
ja suhtekorralduse 
valdkonna edulugusid, 
sündmusi ja suundumusi. 
Best Marketing on suurim 
turunduskonverentside 
ja -konkursside korraldaja 
Eestis.

Miks teeme? bestmarketing.ee on parim viis suunata reklaam otse  
turundustöötajateni.

Iseloomustus Veebisait sobib turundusinimestele vajalike teenuste pak-
kujatele: reklaamiagentuurid, meediaagentuurid, disaini-
bürood, internetiturundusagentuurid, suhtekorraldajad, 
audio-videoproduktsioonifirmad, fotograafid, trükikojad, 
üritusturundajad, turu-uurijad, telemarketingi pakkujad, 
ajalehed, ajakirjad, portaalid jt meediareklaamipinna pak-
kujad, tele- ja raadiokanalid, toitlustajad, restoranid jne. 
Turundusvaldkonna töötajate leidmise parim kanal. Best 
Marketingis avaldatud CV toob tagasi palju professionaal-
sete töötajate CVsid. Jõuka eraisikust tarbija tabamiseks 
väga sobiv kanal spordi- ja tantsuklubidele, ilu- ja vabaaja-
teenuste pakkujatele, automüüjatele, kindlustus-, liisingu- 
ja reisifirmadele. Sobib ka suure B2B kampaania osaks ning 
pikaajaliseks imagoreklaamiks.

Sihtgrupp/ 
lugejad

Sihtgrupi moodustavad kõik turundustöötajad. Turundus-
juhid, suhtekorraldajad, meediaplaneerijad, loovagentuu-
ride spetsialistid ja meediaettevõtete töötajad, kelle päde-
vuses on turundustegevus ja -kampaaniate korraldamine 
ning suunamine. Lai ring ettevõtjaid ja tippjuhte, kes ka-
sutavad turundusteenuseid ja kelle vastutusalasse kuulub 
ettevõttes turundus.

Sihtgrupi suurus on hinnanguliselt 7000 turundustöötajat. 
Hinnanguliselt kasutab veebisaiti ligi 90% turundajatest. 
(TNS EMOR OMU 2010 sügis)

Turupositsioon Ainuvalitseja. Valdav osa Eesti turundajaid loeb  
Best Marketingi uudiseid.

Külastusi (visits) kuus 40 500

Unikaalseid külastajaid 
(unique visitors)

kuus 22 000

Näitamisi (pageviews) 
kuus 92 000

Uudiskirjade arv 9600

Uudiskirja sagedus 
nädalas

1

Cätlin Puhkan
Best Marketingi veebireklaami müügijuht
tel +372 5331 5700
e-post catlin.puhkan@aripaev.ee

Marianne Liibert
Toimetaja 
tel 5563 5831
e-post marianne@bestmarketing.ee



Mõõdud on esitatud pikslites, laius × kõrgus.

Hindadele lisandub käibemaks.

Reklaamit av lehekülg või teenus peab vastama headele t avadele 
ning olema vast avuses reklaamija toodete, teenuste, infolehe või 
organisatsiooniliste võimalustega. Äripä eval on õigus keelduda
otseselt konkureeriva toote või teenuse reklaamist.

*Nõuded kujundusele leiad tehniliste tingimuste lehelt.

Hinnakiri kehtib alates 11.04.2019

Broneerimine

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

Panoraam 

Moodul 1 

Moodul 2

Moodul 3

Moodul 4

Tornbänner väike

Püsibänner (1 nädal)

Uudiskiri moodul 1 

Uudiskiri moodul 2

Sisuturundus  

Töökuulutus

Erilahendus kokkuleppel

1200 x 190 px

880 x 250 px

880 x 250 px

880 x 250 px

880 x 250 px

200 x 215 px

400 x 80 px

560 x 250 px

560 x 250 px

100 kB

50 kB

50 kB

50 kB

50 kB

50 kB

20 kB

20 kB

20 kB

195 €

150 €

110 €

90 €

70 €

70€

50 €

150 €

100 €

599 €

299 €

3

3

3

3

3

3

1

1

1

MÕ ÕT MAHT PÄE VA-
HIND

ROTEE RU-
VAIDHinnakiri

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

Moodul 1

Moodul 2

Moodul 3

Moodul 4

Panoraam

Tornbanner
3. veerus

Uudiskiri

Püsibänner

Püsibänner

Püsibänner

Uudiskiri
moodul 1

Uudiskiri
moodul 2

Tööstusuudised.ee

Tornbänner suur

Ühendtornbänner

200 x 400 px

200 x 645 px

50 kB

50 kB

110€

195 €

3

3



Three rotating banners. Banner á 100 euros. Banner exchange fee 10 euros.

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

345 x 125 px

345 x 125 px

345 x 125 px

345 x 125 px

345 x 125 px

345 x 125 px

55 kB

55 kB

55 kB

55 kB

55 kB

55 kB

39 €

39 €

39 €

39 €

39 €

39 €Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

The dimensions are indicated in pixels, width × height.

The prices do not include VAT.

The advertised page or service must comply with best practices,
and be in accordance with the products, services, newsletter or
organisational possibilities of the advertiser. Äripäev has the right to
decline to publish advertisements of competing products or services.
* The design requirements can be found on the technical requirements page.

Price list valid from April 11th 2019

Booking

Phone 667 0105, fax: 667 0200
E-mail: reklaam@aripa ev.ee 
ftp.aripa ev.ee/incoming/Rekl
www.aripa ev.ee/internetireklaam
ftp@ftp.aripa ev.ee

DIMENSIONS SIZE PRICE
per day

Price list

MOBIIL


