Miks teeme?

Metsamajandusuudised.ee pakub efektiivseimat viisi jõuda
oma spetsiifilise toote või teenusega täpselt õige tarbijani.
Ühtlasi on see hea kanal leidmaks endale keskastme- või
tippjuhti. Sobib hästi ka suure B2B-kampaania korraldamiseks ja
pikemaajaliseks ettevõtte tuntuse kasvatamise kanaliks.

Iseloomustus

2019. aastast läks käima Äripäeva uus teemaveeb
metsamajandusuudised.ee, mis annab ülevaate
metsakasvatusest, metsamajandamisest, puidutööstusest,
puiduturust, jahindusest jt metsanduse teemadel.

Sihtgrupp/
lugejad

Metsamajandusuudised.ee sihtgrupi moodustavad
puidutööstuse ettevõtted (puitmajade tootjadad, puidust
ehitusdetailide tootjad, mööblitööstust, vineeritööstus,
puitmassi tootjad, liimpuidu tootjad jne), metsakasvatajad,
metsaomanikud, jahindussektor, energiatootjad
biomassist, metsatehnika müüjad, metsanduse
haridusasutused, keskkonnaorganisatsioonid, metsanduse
esindusorganisatsioonid.

Külastusi (visits)
kuus

17 200

Unikaalseid
kasutajaid kuus

13 500

Unikaalseid
kasutajaid nädalas

3 800

Näitamisi
(pageviews) kuus

32 500

Uudiskirja saajaid

300

Uudiskirja sagedus
nädalas

1

Juhtiv metsandusuudiste
veebileht kajastab
esmaspäevast
reedeni kõike olulist
metsakasvatusest,
metsa majandamisest,
puidutööstusest,
jahindusest jt metsandust
puudutavatest teemadest.

Bruno Aleksander Domingues
müügijuht
brunoaleksander.domingues@aripaev.ee
tel 5666 4616

Toomas Kelt
metsamajandusuudised.ee juht
toomas.kelt@aripaev.ee
tel 507 2816

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

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

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

