
Miks teeme? konverentsi.ee on hea võimalus suunata reklaam otse 
ettevõtete tipp- ja keskastmejuhtidele.

Iseloomustus Veebisait sobib kontoritarvete ja -tehnika, tarkvara jms 
ning nendega seotud teenuste pakkumiseks sekretärile ja 
teistele bürootöötajatele. Veebisait on hea turustuskanal 
üritusturundajatele, toitlustajatele, reisifirmadele jt. Sekretäride 
ja bürootöötajate värbamise hea kanal. Sobib ka suure B2B 
kampaania osaks ning pikaajaliseks imagoreklaamiks.

Sihtgrupp/ 
lugejad

Tipp- ja keskastmejuhid

Turupositsioon Turupositsioonilt ainuvalitseja. Teisi arvestatavaid veebisaite 
bürootöötajatele pole.

Külastusi (visits) 
kuus 13 000

Unikaalseid  
kasutajaid kuus 9 000

Näitamisi  
(pageviews) kuus 68 000

Uudiskirja saajaid 11 500

Uudiskirja sagedus 
nädalas

1

Konverentsid.ee on 
juhtidele mõeldud 
teemaveeb, kus 
käsitletakse juhtimisega 
seotud küsimusi ja 
avaldatakse inspireerivaid 
lugusid. Seda selleks, et 
juhid oleksid homme 
paremad juhid kui täna.

Liina Leiten
konverentsid.ee juht
tel +372 518 4004 
e-post liina.leiten@aripaev.ee 

Kaspar Kitsing
Reklaamimüügi projektijuht
tel +372 5695 4979
e-post kaspar.kitsing@aripaev.ee



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

Panoraam 

Moodul 1 

Moodul 2

1140 x 180 px

1140 x 180 px

1140 x 180 px

100 kB

100 kB

100 kB

195 €

150 €

110 €

3

3

3

MÕ ÕT MAHT PÄE VA-
HIND

ROTEERUVAIDHinnakiri

Moodul 2

Panoraam

Tornbanner
avalehel

Uudiskiri

Uudiskiri
moodul 1

Uudiskiri
moodul 2

Tööstusuudised.ee

Tornbänner 300 x 600 px 50 kB 110€ 3

Uudiskiri moodul 1 

Uudiskiri moodul 2

Sisuturundus  

Töökuulutus

Töökuulutus koos võimendamisega Facebookis 

560 x 250 px

560 x 250 px

20 kB

20 kB

150 €

100 €

599 €

299 €

1

1

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

Facebooki võimendamine

549 €

Moodul 1
Retargeting Google'is (artikli lugejale)  

Erilahendus kokkuleppel   

400 €

400 €



Hinnakiri kehtib alates 11.04.2019

Broneerimine

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

Moodul 1

Moodul 2

345 x 250 px

345 x 250 px

55 kB

55 kB

39 €

39 €

MÕ ÕT MAHT
PÄE VA-
HINDHinnakiri

Moodul 1

Moodul 2

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.

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

MOBIIL


