
Kohalik uudisveeb Lää-
ne-Virumaa Uudised 
pakub kohalikele elani-
kele kvaliteetset ajakir-
jandust, mis keskendub 
Lääne-Virumaa tee-
madele ja inimestele. 
Tegemist on esimese 
Äripäeva kohaliku uu-
disveebiga. Eesmärk on 
sarnased uudisveebid 
luua erinevatesse Eesti 
piirkondadesse.

Miks teeme? Kohalik uudisveeb Lääne-Virumaa Uudised pakub koha-
likele elanikele kvaliteetset ajakirjandust, mis keskendub 
Lääne-Virumaa teemadele ja inimestele. Tegemist on 
esimese Äripäeva kohaliku uudisveebiga. Eesmärk on 
sarnased uudisveebid luua erinevatesse Eesti piirkonda-
desse.

Iseloomustus Lääne-Virumaa Uudised on uuendusmeelne uudisveeb, 
mis toob kohalikku ellu särtsu ja aitab kutsuda esile posi-
tiivseid muutusi. 

Vahendame kogukonnale olulist, kasulikku ja inspireeri-
vat 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 kirju-
tame kõigest sellest, mis Lääne-Virumaa inimesi kõnetab. 
Peame oluliseks, et Lääne-Virumaa inimestel oleks võima-
lik sõltumata ajast ja kohast saada operatiivselt kvaliteet-
seid 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. 

Uudisveebi fookuses on kõik kohalikud elanikud või Lää-
ne-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 di-
giväljanne. 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 il-
mub 3 korda nädalas esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. 

Ave Seinpere
Reklaamimüügi projektijuht
tel +372 56 61 2937
ave.seinpere@aripaev.ee

Toimetus
tel 58 189 242
toimetus@laanevirumaauudised.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 3 *

Moodul 4 *

1140 x 180 px

1140 x 180 px

1140 x 180 px

100 kB

100 kB

100 kB

195 €

90 €

70 €

3

2

2

MÕÕT MAHT
NÄDALA
HIND

ROTEERU-
VAID

Hinnakiri

Uudiskiri

Tornbänner 2 * 300 x 600 px 50 kB 90 € 2

Moodul 1 

Moodul 2

1140 x 180 px

1140 x 180 px

100 kB

100 kB

110 €

110 €

3

3

Tornbänner 1 300 x 600 px 50 kB 110 € 3

Uudiskiri moodul 1 

Uudiskiri moodul 2

Sisuturundus  

Töökuulutus

560 x 250 px

560 x 250 px

20 kB

20 kB

100 €

100 €

499 €

100 €

1

1

Bänneri valmistamine 100 eurot. Bänneri vahetamise tasu 10 eurot.

* kuvatakse ainult avatud artikli vaates.

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.
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ftp@ftp.aripaev.ee
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Hinnakiri

Uudiskiri

Tornbänner 2 * 300 x 600 px 50 kB 90 € 2

Moodul 1 

Moodul 2

1140 x 180 px

1140 x 180 px

100 kB

100 kB

110 €

110 €

3

3

Tornbänner 1 300 x 600 px 50 kB 110 € 3

Uudiskiri moodul 1 

Uudiskiri moodul 2

Sisuturundus  

Töökuulutus

560 x 250 px

560 x 250 px

20 kB

20 kB

100 €

100 €

499 €

100 €

1

1

Bänneri valmistamine 100 eurot. Bänneri vahetamise tasu 10 eurot.

* kuvatakse ainult avatud artikli vaates.



Hinnakiri kehtib alates 11.04.2019

Broneerimine

* kuvatakse ainult avatud artikli vaates.
Bänneri valmistamine 100 eurot. Bänneri vahetamise tasu 10 eurot.

Moodul 1

Moodul 2

345 x 250 px

345 x 250 px

55 kB 3

55 kB 3

50 €

50 €

Moodul 3 *

Moodul 4 *

345 x 250 px

345 x 250 px

55 kB 2

55 kB 2

39 €

39 €

MÕ ÕT MAHT ROTEERUVAID
NÄDALA
HINDHinnakiri

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

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
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e-post: reklaam@aripaev.ee
ftp.aripaev.ee/incoming/Rekl
www.aripaev.ee/internetireklaam
ftp@ftp.aripaev.ee

Panoraam 

Moodul 3 *

Moodul 4 *

1140 x 180 px
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1140 x 180 px

100 kB

100 kB

100 kB

195 €

90 €
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3

2

2

MÕÕT MAHT
NÄDALA
HIND

ROTEERU-
VAID

Hinnakiri

Uudiskiri

Tornbänner 2 * 300 x 600 px 50 kB 90 € 2

Moodul 1 

Moodul 2

1140 x 180 px

1140 x 180 px

100 kB

100 kB

110 €

110 €

3

3

Tornbänner 1 300 x 600 px 50 kB 110 € 3

Uudiskiri moodul 1 

Uudiskiri moodul 2

Sisuturundus  

Töökuulutus

560 x 250 px

560 x 250 px

20 kB

20 kB

100 €

100 €

499 €

100 €

1

1

Bänneri valmistamine 100 eurot. Bänneri vahetamise tasu 10 eurot.

* kuvatakse ainult avatud artikli vaates.


