
Miks teeme? sekretar.ee on parim viis suunata reklaam otse sekretärile või 
bürootöötajale.

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

Sihtgrupi moodustavad sekretärid, assistendid, juhiabid, 
büroojuhid – kõik, kelle pädevuses on otsustada kontoritarvete 
vajaduse, reisikorralduse ja büroo toimimise oluliste küsimuste 
üle. 
Sihtgrupi suurus on hinnanguliselt 15 000 sekretäri ja 
juhiabi.

Turupositsioon Turupositsioonilt ainuvalitseja. Teisi arvestatavaid veebisaite 
bürootöötajatele pole.

Külastusi (visits) 
kuus 40 000

Unikaalseid  
kasutajaid kuus 25 000

Näitamisi  
(pageviews) kuus 60 600

Uudiskirja saajaid 6 900

Uudiskirja sagedus 
nädalas

1

Ainus veebisait, mis 
edastab tööga seotud 
infot ning uudiseid 
sekretärile ja teistele 
bürootöötajatele.

Cätlin Puhkan
Veebireklaami müügijuht 
tel 667 0148, 5331 5700
catlin.puhkan@aripaev.ee 

Birgit Aljaste
sekretar.ee ärijuht
tel 5373 8733
birgit.aljaste@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

MÕÕT MAHT
PÄEVA-
HIND

ROTEERU-
VAID

Hinnakiri

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

Facebookis boostimine

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.

Erilahendus kokkuleppel

100 €

Moodul 1



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 125 px

345 x 125 px

55 kB

55 kB

39 €

39 €

MÕÕT MAHT
PÄEVA-
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


