Miks teeme?

Kohalik uudisveeb Lääne-Virumaa Uudised pakub kohalikele elanikele kvaliteetset ajakirjandust, mis keskendub
Lääne-Virumaa teemadele ja inimestele. Tegemist on
esimese Äripäeva kohaliku uudisveebiga. Eesmärk on
sarnased uudisveebid luua erinevatesse Eesti piirkondadesse.

Iseloomustus

Lääne-Virumaa Uudised on uuendusmeelne uudisveeb,
mis toob kohalikku ellu särtsu ja aitab kutsuda esile positiivseid muutusi.
Vahendame kogukonnale olulist, kasulikku ja inspireerivat infot kiiresti, ausalt ja kartmatult. Peame oluliseks info
vaba levikut, arvamuste paljusust, probleemide kartmatut
esiletoomist. Need märksõnad on eduka ja hästi toimiva
ühiskonna eelduseks.
Teemade valikul peame oluliseks mitmekesisust ehk kirjutame kõigest sellest, mis Lääne-Virumaa inimesi kõnetab.
Peame oluliseks, et Lääne-Virumaa inimestel oleks võimalik sõltumata ajast ja kohast saada operatiivselt kvaliteetseid uudiseid.

Sihtgrupp/
lugejad

Lääne-Virumaa Uudised sihtgrupi moodustavad kõik
Lääne-Virumaa elanikud, kellele läheb korda maakonnas
toimuv. Lisaks teiste Eesti piirkondade elanikud, kes on
Lääne-Virumaal sündinud ning kellel on jäänud alles side
oma sünnikohaga. Kokku on Lääne-Virumaal elanikke üle
58 000, meie sihtgrupi suuruseks on 40 000 inimest.
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Uudisveebi fookuses on kõik kohalikud elanikud või Lääne-Virumaalt pärit inimesed, kes on vanuses 24+ ning kes
kasutavad aktiivselt arvutit või mobiiltelefoni. Neid on
kokku 26 000.
Turupositsioon

Eristume konkurentidest sellega, et oleme turul ainus digiväljanne. Domineerival positsioonil on Virumaa Teataja,
mille fookus on viis korda nädalas ilmuval paberlehel.
Lisaks tegutseb Lääne-Virumaal veel tasuta väljaanne
Kuulutaja.
Esimesel tegevuskuul tehti meie veebi 32 400 külastust
ning kokku 65 000 sessiooni.
Näitamisi (pageviews) oli esimesel kuul kokku 105 612.
Uudiskirja tellijaid oli esimese kuu lõpuks 412. Uudiskiri ilmub 3 korda nädalas esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.
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100 kB

70 €

2

50 kB

90 €

2

1140 x 180 px
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