Miks teeme?

bestmarketing.ee on parim viis suunata reklaam otse
turundustöötajateni.

Iseloomustus

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

Sihtgrupp/
lugejad

Sihtgrupi moodustavad kõik turundustöötajad. Turundusjuhid, suhtekorraldajad, meediaplaneerijad, loovagentuuride spetsialistid ja meediaettevõtete töötajad, kelle pädevuses on turundustegevus ja -kampaaniate korraldamine
ning suunamine. Lai ring ettevõtjaid ja tippjuhte, kes kasutavad turundusteenuseid ja kelle vastutusalasse kuulub
ettevõttes turundus.

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

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

Hinnakiri kehtib alates 11.04.2019

Mõõdud on esitatud pikslites, laius x 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.
*Nõuded kujundusele leiad tehniliste tingimuste lehelt.

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

Panoraam

Tornbanner
avalehel

Moodul 1

Hinnakiri

MÕÕT

MAHT

PÄEVAHIND

Panoraam

1140 x 180 px

100 kB

195 €

3

Moodul 1

1140 x 180 px

100 kB

150 €

3

Moodul 2

1140 x 180 px

100 kB

110 €

3

Tornbänner

300 x 600 px

50 kB

110 €

3

Uudiskiri moodul 1

560 x 250 px

20 kB

150 €

1

Uudiskiri moodul 2

560 x 250 px

20 kB

100 €

1

Sisuturundus

599 €

Töökuulutus

299 €

Facebookis boostimine

100 €

ROTEERUVAID

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

Moodul 2

Uudiskiri
Tööstusuudised.ee

Uudiskiri
moodul 1

Uudiskiri
moodul 2

MOBIIL
Mõõdud on esitatud pikslites, laius x 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.
*Nõuded kujundusele leiad tehniliste tingimuste lehelt.

Hinnakiri kehtib alates 11.04.2019

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

Hinnakiri

MÕÕT

MAHT

PÄEVAHIND

Moodul 1

345 x 125 px

55 kB

39 €

Moodul 2

345 x 125 px

55 kB

39 €

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

Moodul 1

Moodul 2

