Eesti Päevaleht on Eesti meediamaastikul väärikas tegija, nii vanuselt kui ka
pädevuselt. Leht pakub aktuaalset ja kvaliteetset ajakirjandust nõudlikumale ja
intelligentsele lugeja, kes võib olla kindel, et on kursis kõigega, mis Eestis ja
maailmas oluline on. Sisult on leht päevakajaline, julge, intelligentne, sõltumatu,
rahvusvaheline, põhjalik, suunav ja õpetlik ning mänguliselt agressiivne.

„Eesti Päevalehe eesmärgiks on
olla vabariigi mõjukaim päevaleht,
kajastades tavapärasest teravamas
võtmes asjakohaseid ja olulisi
uudiseid, haaravaid teemasid ja
arvamusi, mis Eestis ja mujal
maailmas tähelepanu väärivad.“
URMO SOONVALD,
Eesti Päevalehe ja
Delfi peatoimetaja

Ainult olulisest!

Kes on Eesti Päevalehe lugeja?
Eesti Päevalehe lugeja on keskmisest intelligentsem inimene,
kes januneb sisukate uudiste, faktide, arvamuste, analüüsi ja
elu rikastavate ning oluliste sündmuste järele.
Lehe lugejaskond on 106 000.
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Allikas: Faktum & Ariko, Eesti lugejauuring 2020 kevad
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Reklaami hinnakiri

ö tulemusena
Aivar Pohlaku lobitö
pJalgpalliliidu juhi viis miljonit eurot.
ion
saab Lilleküla staad el Platini lubas peaminister
Mich
pUEFA president jaoks UEFA Superkarika finaali.
Taavi Rõivasele Eesti ionile lisakohad ja juurdeehistaad
a aastal.
pKui Eesti ehitab
l Eesti 100. sünnipäev
tised, toimub finaa

Ilmub esmaspäevast neljapäevani

Esikaas, põhileht

Põhileht, kriitpaber

275x225

275x94

88x50

3900 €

1800 €

600 €

205x295

275x62

275x50

3900 €

1400 €

3900 €

275x127

42x65

Tagakaas
275x315

2150 €

430 €

Kriitpaber

Esikaas
275x225

Tagakaas
275x315

1/1
275x345

5400 €

3700 €

3200 €

Kriitpaber: 80 g Novapress, valgesus 100%
ICC profiil: ISOcoated_v2_300eci.icc (FOGRA 39)

3100 €
• kiirbroneering (homsesse lehte) +15% hinnakirjakirjajärgsest hinnast
• reklaami paigutus sisuosa kindlal leheküljel +15% hinnakirjajärgsest hinnast
• kõigile hindadele lisandub käibemaks 20%
• Ekspress Meedia ASil on õigus keelduda reklaamitellimuse vastuvõtmisest, kui
reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab
otseselt EPL-i ärihuve (kahjustav EPL-i mainet, annab EPL-i lugejatele EPL-ist vale
informatsiooni, kahjustab EPL-i kaubamärki jms)
• pretensioonide esitamise aeg on 3 tööpäeva

Reklaampindade annulleerimine
Reklaamitellimust saab annulleerida, teatades sellest Ekspress Meediale
kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva enne reklaami ilmumist. Kui reklaamitellimust
soovitakse annulleerida lühema etteteatamisega, tuleb tasuda 80% reklaami
hinnakirjajärgsest hinnast.

Eesti Päevalehe reklaami hinnakiri
Reklaamipind

Mõõtmed (mm)

1 lk

A4

1/2 lk

1/3 lk

1/4 lk

1/5 lk

1/6 lk

1/8 lk

1/10 lk

275 x 345

180 x 258

275 x 160
134 x 345

275 x 127
88 x 345

134 x 160
275 x 94

134 x 127

88 x 160

88 x 127
134 x 94

88 x 94

1150 €

960 €

800 €

650 €

490 €

310 €

Põhileht

1600 €

Lk 5
Lk 7

2750 €

Vaba
paigutus

2500 €

1800 €

1450 €

Poster (576x345 mm) 3900 ¤

Reklaammaterjalide esitamise tähtajad:
• põhileht: 2 tööpäeva enne ilmumiskuupäeva kl 12
• erinumbrid: 10 päeva enne ilmumiskuupäeva kl 12
Reklaammaterjalide esitamise täjtaegade rikkumisel on trahv 3 € iga hilinenud minuti eest, kuid mitte rohkem kui
639 € hilinenud aja eest. Üle 24 tunni hilinenud materjalide puhul ei ole EPL-il kohustust reklaami avaldada.

Reklaammaterjalide lisamine
INSERDI KAAL

EPL KOGUTIRAAŽ

0-16 g

1995 €

33-48 g

2605 €

49-80 g

2915 €

17-32 g

2295 €

• inserdi kleepimine: 0,11 €/tk
• võimalus komplekteerida piirkonniti
• kehtib kliendi ja agentuuri mahulepingu soodustus
• kindla paigutusega kleepimisel lisandub hinnale 15%
• hindadele lisandub käibemaks 20%

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus.lehed.ee

Ekspress Meedia AS, Narva mnt 13, 10151 Tallinn
Reklaam ja info: tel 680 4500, e-post reklaam@ekspressmeedia.ee
reklaam.lehed.ee, ftp://leht@ftp.epl.ee

