Miks teeme?

Palgauudised.ee koondab kokku olulise palgainfo nii
statistika, maksunduse kui tööõiguse poole pealt, hõlbustades nii oluliste otsuste langetamist ja aidates kaasa
tööjõumaksude korrektsele arvestamisele. Palgauudised.
ee on parim viis suunata reklaam otse palgaarvestajale,
raamatupidajale või personalispetsialistile, kes tegeleb
ettevõttes palga ja töökorralduse teemadega. Veebisait
sobib äritarkvara, personaliarvestuse ning nendega
seotud teenuste pakkumiseks. Hea kanal palgaarvestaja,
raamatupidaja ja personalispetsialisti värbamiseks. Sobib
ka suure B2B kampaania osaks ning pikaajaliseks imagoreklaamiks.

Sihtgrupp/
lugejad

Sihtgrupp on palgaarvestajad, raamatupidajad, personalispetsialistid, osakonnajuhid, vahetusevanemad ja teised,
kes tegelevad ettevõttes tööaja, palga- ja puhkusearvestusega. Lisaks on lugejateks raamatupidamisteenuse pakkujad, kelle teenuste hulgas palgaarvestus.

Turupositsioon

Teisi arvestatavaid palgauudiste veebisaite pole.

Külastusi (visits) kuus

6200

Unikaalseid külastajaid
(unique visitors)
kuus

4800

Näitamisi (pageviews)
kuus

10 000

Uudiskirjade arv

1100

Uudiskirja sagedus
nädalas

1

Eesti ainuke palguudiseid
kajastav portaal pakub
lugemist ja värskeid
ülevaateid palgastatistika,
töötasude, tööturu
arengute, tööõiguse
ja töökorralduse
aktuaalsetel teemadel.

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

Külli Reino
Palgauudised.ee toimetaja
tel 66 70 405
e-post kylli@palgauudised.ee

Hinnakiri kehtib alates 11.04.2019

Broneerimine

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.

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

*Nõuded kujundusele leiad tehniliste tingimuste lehelt.

Panoraam

Tornbanner
avalehel

Moodul 1

Hinnakiri

MÕ ÕT

MAHT

PÄE VAHIND

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

799 €

Töökuulutus

399 €

Töökuulutus koos võimendamisega Facebookis

549 €

Facebooki võimendamine

400 €

Retargeting Google'is (artikli lugejale)

400 €

ROTEE RUVAID

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

MÕ ÕT

MAHT

PÄE VAHIND

Moodul 1

345 x 250 px

55 kB

39 €

Moodul 2

345 x 250 px

55 kB

39 €

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

Moodul 1

Moodul 2

