Miks teeme?

Kaubandus.ee on parim viis suunata reklaam otse
kaubandussektori spetsialistideni

Iseloomustus

Uudisveeb kaubandus.ee on ideaalne koht enese pildil
hoidmiseks ettevõtetele, mis pakuvad teenuseid ja tooteid kaubandusettevõtetele.
Võimalus kõnetada kaubandussektori juhte, rääkida
enda edukatest koostööprojektidest ja jagada väärtuslikke kogemusi. Seni on huvi tundnud järgmiste valdkondade esindajad: kassasüsteemid, turvateenused,
laod, riiulid, külmutusseadmed, pakendid, koolitus, tarkvara, tööriided, parasiitide tõrje, kliendikaardid, private
labeli toodete pakkujad. Samuti keskmise ja väikese
suurusega toiduainetootjad. Kaubandus.ee uudisveeb
on just see koht, kus silmajääda jaekettide juhtidele,
suuremate ja väiksemate hulgi- ja jaekaubandusettevõtete omanikele.

Sihtgrupp/
lugejad

Kaubandus.ee sihtgrupi moodustavad Eesti kaubandusvaldkonna tegev- ja keskastmejuhid. Kaubandusettevõtete juhid, tegevjuhid, ostujuhid, personalijuhid,
kvaliteedijuhid ja tootejuhid. Lai ring kaubanduses aktiivselt tegutsevatest ettevõtetest, sh ka poodide juhid,
turundus- ja müügijuhid.
Eestis töötab kaubandusega seotud ametites 80 000
inimest, ligi 6000 neist on vastutaval ametikohal – nemad ongi kaubandus.ee sihtgrupp. Ja need inimesed
teevad otsuseid kokku 15 miljardi euro eest aastas. Hinnanguliselt kasutab veebisaiti ligi 60% otsustajatest.

Turupositsioon

Ainuvalitseja. Teisi konkureerivaid B2B veebilehti
kaubandussektori spetsialistidele pole.

Külastusi (visits)
kuus

27 000

Unikaalseid
külastajaid kuus

20 000

Näitamisi kuus

48 000

Uudiskirjade arv

8 800

Uudiskirja
sagedus nädalas

1

Eesti kaubandusuudiste
veebisait
Kaubandus.ee
kajastab
kaubandusvaldkonna
uudiseid, edulugusid,
sündmusi ja suundumisi.
Tähelepanu all on
kaubandusjuhtide
töökohavahetused,
uued lahendused,
erinevad strateegiad,
nõuanded ja tulemused.

Cätlin Puhkan
Kaubandus.ee veebireklaami
müügijuht
tel 53 315 700
catlin.puhkan@aripaev.ee

Maarit Eerme
Toimetaja
tel 514 4884
e-post maarit@kaubandus.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

I 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

