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    Eesti Naine

Eesti Naine on nagu hea ja truu sõbranna, kellega pole kunagi igav ning kelle 
tulekut oodatakse. Sisult on ajakiri kui ajastu dokument, kus räägivad 
märgilised inimesed ja et see poleks lääge autahvel, kirjutavad neid lugusid 
märgilised ajakirjanikud. Teeme koostööd parimate fotograafidega, et ka 
välimuselt oleks väljaanne esmaklassiline.
Igas ajakirjanumbris esitleme kolme-nelja inimest, kes oma töö, loomingu, 
ellusuhtumise, väärtushinnangute ja elukäigu poolest mõjuvad inspireerivalt.
Igal kuul avaldame mitu suhete- ja kogemuslugu, ms aitavad vastust leida 
erinevatele elu käigus tekkivatele küsimustele. 2020. aastast oleme võtnud 
südameasjaks vaimse tervisega seotud murede kajastamisele ja teadlikkuse 
suurendamisele.
Lisaks ilmuvad Eesti Naise kaante vahel praktilised artiklid psühholoogia, ilu, 
moe, kokanduse, tervise, kultuuri ja reisimise valdkonnast.

LUGEJA PROFIIL:
Eesti Naise lugeja on 40-aastane ja vanem kõrgharidusega naine, kes on ametilt tippspetsialist 
ja teenib keskmisest kõrgemat sissetulekut. Paljud lugejaist elavad oma majas või ridaelamus. 
Eesti Naise lugejate hobideks on looduses liikumine, raamatute lugemine ning reisimine. Ta 
hindab elukestvat õpet, kvaliteeti, kodumaist toodangut ning vastutustundlikku ja eetilist 
käitumist. Armastab teatrit, kino ning raamatuid lugeda.

REKLAAMI HINNAKIRI *
Tagakaas (210x280 mm)

Esiduubel (lk 2-3, 420x280 mm)

Duubel (420x280 mm)**

Esisisekaas, (lk 4, 210x280 mm)

Tagasisekaas (210x280 mm)

1 lk (210x280 mm)**

1/2 lk (102x280 või 210x137 mm)**

1/3 lk (72x280 või 210x90 mm)**

1/4 lk (90x121 mm)**

Uudis

*   Hindadele lisandub käibemaks.
** Esimese 20% hulgas ilmuva ajakirja kogumahust lisandub reklaami hinnale 35%.
** Enne keskosa ilmuva reklaami hinnale lisandub 20%.

3600 €

4000 €

3000 €

2700 €

2400 €

1800 €

1100 €

900 €

700 €

320 €

MIKS EESTI NAINE?
Ajakiri Eesti Naine on vanim naisteajakiri Eestis, mis tähistab 2021. aastal oma 97. sünnipäeva. 
Eesti Naine on suurima lugejaskonnaga naistele suunatud kuukiri - Eesti Lugejauuringu
2020 a. kevad andmetel  120 000.
Eesti Naise lugejaskond on haritud ja ostujõuline, kes hindab kvaliteeti ja sisukust.
Eesti Naine on usaldusväärne ajakiri, mille taga seisab pikkade traditsioonidega tugev bränd.
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