Miks teeme?

Finantsuudised.ee on parim viis suunata reklaam otse
finantsjuhtideni.
Sobib ka suure B2B kampaania osaks ja pikaajaliseks
imagoreklaamiks.

Iseloomustus

Teemaveeb finantsuudised.ee on ideaalne koht enese
pildil hoidmiseks ettevõtetele, mis pakuvad teenuseid
ja tooteid ettevõtete finantsjuhtidele, finantsnõustajatele, pearaamatupidajatele, eelarvestajatele, audiitoritele.
Samuti ettevõtetele, kes tahavad olla pildis finantshuviliste inimeste jaoks.

Sihtgrupp/
lugejad

Finantsuudised.ee sihtgrupi moodustavad Eesti ettevõtete finantsjuhid, (pea)raamatupidajad, finantskontrollerid, finantsanalüütikud, finantskonsultandid,
ärikontrollerid, tegevjuhid, palgaarvestajad, audiitorid,
siseaudiitorid, finantsosakonna juhid, äriarenduse juhid,
juhatuse liikmed ja teised finantsteemadest huvitatud
inimesed.

Sihtgrupi suurus

Hinnanguliselt u 1500 finantsjuhti
ja 20 000 finantsteemadest huvitatut.

Turupositsioon

Ainus veebisait, mis on mõeldud spetsiaalselt finantsjuhtidele.

Unikaalseid
külastajaid kuus

10 000

Näitamisi kuus

16 000

Uudiskirja saajaid

10 500

Infolehe saajaid

320

Uudiskirja
sagedus nädalas

1

Juhtiv finantsuudiste
veebisait kajastab
majanduse, rahanduse,
ettevõtluse, maksunduse
ja äriseaduste olulisi
küsimusi.

Rain Jüristo
Projektijuht
tel 66 70 077
rain.jyristo@aripaev.ee

Bret Metsküla
Finantsuudised.ee juht
e-post bret@finantsuudised.ee
tel +372 5811 7860

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.
*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

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 €

Retargeting Google'is (artikli lugejale)

400 €

Facebooki võimendamine

400€

ROTEE RUVAID

Erilahedus kokkuleppel
Veebiseminar kuni 100. inimesele

1500 €

Veebiseminar kuni 500. inimesele

2 500 €

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

