
MEEDIAANDMED 2018/2019 

 Neli maad. Üks reklaamipartner.  1/3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

TIRAAŽ JA LEVITAMINE 

Trükiarv:      3.000 

Ilmumine:   kord kvartalis 

Keel:   inglise 

Maht:                     72-88 lehekülge 

•  

 

Väljaanne Ilmumisaeg Toimetamise lõpp/  
Reklaami vastuvõtu lõpp 

kevad  1.12.2019 15.11./ 23.11. 

suvi  01.02.2019 15.01. / 24.01. 

sügis 15.05.2019 01.05. / 8.05. 

talv 01.09.2018 15.08. / 17.08. 

 

KUULUTUSTE FORMAADID 

1/1 lehekülg 

210 x 278 mm 

 

1/2 lehekülge 
210 x 139 mm (hor.) 

  

1/3 lehekülge  
210 x 93 mm (hor.) 

 

1/4 lehekülge  
210 x 70 mm (hor.) 

 

 

Kuulutuse asemel 
sisuturundusartikkel? 

Võtke meiega 
ühendust!  

 
KONTAKT 

Lars.gutheil 
@ahk-balt.org 
+ 370 5 2131122 
 

TEEMAD 

• ajakohane ja põhjalik teave Balti riikide turgude 

võimaluste kohta  

• sektoripõhine informatsioon 

• võrdlevad, riikidevahelised analüüsid Eesti, Läti, Leedu 

ja Saksamaa kohta 

• intervjuud poliitika ja majanduse tipptegijatega  

• aktuaalne teave seaduse- ja maksumuudatuste kohta 

• ülevaated üritustest ja liikmete uudistest  

• ettevõtete tutvustused / edulood 

• ülevaated Saksa-Balti Kaubanduskoja tegemistest 

• messiinfo 

 

Baltic Business Quarterly  

REKLAAMKUULUSTE HINNAD (EUR + käibemaks) 

Formaat 
Ühe numbri hind                                                  

(tavahind) 
Ühe numbri hind          

(AHK liige) 
      4 väljaannet 
        (tavahind) 

4 väljaannet 
  (AHK liige) 

1/1 lehekülg 
210x278 mm 

850,- 680,- 
(sääst 170,- *) 

2.720,- 
(sääst 680,- *) 

        2.175,-  
     (sääst 545,- *) 

1/2 lehekülge 
210x139 mm (hor.) 

640,- 510,- 
(sääst 130,- *) 

2. 040,- 
(sääst 520,- *) 

       1.630,- 
      (sääst 410,- *) 

1/3 lehekülge 
210x93 mm (hor.) 

550,- 440,- 
(sääst 110,- *) 

1.760,- 
(sääst 440,- *) 

       1.400,- 
      (sääst 380,- *) 

1/4 lehekülge 
210x70 mm (hor.) 

460,- 365,- 
(sääst 95,- *) 

1.470,- 
(sääst 370,- *) 

       1.170,- 
      (sääst 290,- *) 

Kaaned (esisisekaas 
/tagasisekaas) 
210x278 mm 

1.200,- 960,- 
(sääst 240,- *) 

3.840,- 
(sääst 960,- *) 

      3.070,- 
    (sääst 770,- *) 

Kaaned (tagakaas) 
210x278 mm 

1.800,- 
 

1.440,- 
(sääst 360,- *) 

 

5.760,- 
(sääst 1.440,- *) 

     4.600,- 
(sääst 1.160,- *) 

Failide formaadid:  tif, pdf, eps, jgp (minimaalne resolutsioon 300 dpi) 

LUGEJASKOND 

Baltic Business Quarterly on ainus ingliskeelne rahvusvaheline Baltikumile 

keskenduv majandusajakiri. Väljaanne jõuab otse saksa-balti 

majanduskeskkonna strateegiliste otsustajateni majanduses, poliitikas ja 

kodanikuühiskonnas, kellega me tihedas kontaktis oleme. Nii saate 

pöörduda oma sihtrühma poole otse, efektiivselt ja ilma hajumisest 

tingitud kadudeta. Meie publikatsiooni lugejaskonda kuuluvad:  

• juhid ja töötajad, kes kuuluvad meie üle 460 firmaga 

liikmeskonda Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal 

• otsustajad ministeeriumites, saatkondades, konsulaatides, 

majandusinstitutsioonides ning teised informatsiooni 

edastajad ja vahendajad 

• Saksa-Balti Kaubanduskoja korraldatud liikmete ja 

projektidega seotud üritustel osalejad Saksamaal ja Balti 

riikides 

• Baltikumi lennujaamade ärisalongide külastajad ning Eesti, 

Läti ja Leedu valitud hotellide kliendid 

• Saadaval valitud müügipunktides Tallinnas, Vilniuses ja Riias. 

• Alates 01.08.2018 saadaval ka App Store’is ja Google Plays‘ e-

raamatuna. 

 

*sääst võrreldes ühe 
tavahinnaga numbri ostmisega 



MEEDIAANDMED 2018/2019 

 Neli maad. Üks reklaamipartner.  2/3 

 
  Balti riikide majandusprofiil 

Publikatsioon digitaalsel ja trükitud kujul 

PUBLIKATSIOON 

„Balti riikide majandusprofiil“ on 24-28-leheküljeline saksakeelne digitaalne ja 

trükiversioonis brošüür. Publikatsioon annab ideaalse ülevaate Eesti, Läti ja Leedu 

turust. Muuhulgas käsitletakse järgnevaid teemasid:  

• ajalooline ülevaade 

• majanduslikud andmed 

• detailne maakaart, mis annab ka ülevaate kolme riigi taristust ja 

plaanitavatest suurematest infrastruktuuriga seotud projektidest  

• ülevaade peamistest majandusharudest  

• SWOT-analüüs  

• investeerimis- ja toetuse saamise võimalused  

• ettevõtte asutamise peamised etapid  

• esmane teave tööõiguse kohta  

• kultuurilised eripärad  

 
 
TEIE EELISED 

Spetsiifiline sihtrühm  
Publikatsiooni sihtrühmaks on ettevõtted ja investorid Saksamaalt, kes kaaluvad 
oma tegevust laiendada Balti riikidesse.  
 
Piiramatu ulatus 
Majandusprofiil lisatakse Saksa-Balti Kaubanduskoja kodulehele (www.ahk-
balt.org), mida külastab aastas üle 50.000 kasutaja ja mida vaadatakse 230.000 
korda.  
 
Publikatsiooni edastamine Teie sihtrühmale 
Saadame Teie sihtrühmast väljavalitud huvilistele majandusprofiili digiversiooni 
otse e-kirjaga või trükiväljaande posti teel.  

KUULUTUSTE FORMAADID 

  1/1 lehekülg 210 x 297 mm 

 

1/2 lehekülg 210 x 148 mm (hor.) 

 

 

KUULUTUSTE HINNAD (EUR + käibemaks) 

Formaat Hind 

1/1 lehekülg 600,-  

1/2 lehekülg  400,-  

 

Soovite oma 
kuulutust lasta 
tõlkida saksa 

keelde? Aitame 
Teid sellega 
meelsasti!   

 

ANDMED VÄLJAANDE KOHTA 

• Ilmumisaeg:   juuli  (täiendatud versioon) 
• Trükiarv:   1.500  

• Formaat:   digitaalne ja trükiversioon  
• Keel:    saksa 
• Maht:   24-28 lehekülge 
 

KONTAKT 

Lars.gutheil 
@ahk-balt.org 
+ 370 5 2131122 
 

Failide formaadid: tif, pdf, eps, jgp (minimaalne resolutsioon 300 dpi) 
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WWW.AHK-BALT.ORG 

Saksa-Balti Kaubanduskoja kodulehekülge www.ahk-balt.org  

külastatakse kuus üle 9200 korra saades seega üle 26 000 

kliki. Kodulehte külastavad poliitika- ja majandustegelased 

Saksamaalt, Eestist, Lätist ja Leedust.    

Teie bänner lingituna Teie kodulehele ilmub AHK kodulehe 

avalehel ja sagedamini külastatavatel alalehtedel „Liikmete 

kataloog“ ja  „Ürituste kalender“.  

Bänneri formaadid: gif, jgp, jgep, tif, bmp, pcx, tga, png, pdf 

 

Reklaambänner kodulehel & uudiskirjas 
KOMBINEERIDES SÄÄSTATE 

Soovite avaldada reklaami mitmes kanalis? Suurepärane! 

Andke meile teada enda soovidest ning teeme Teile 

personaalse pakkumise.  

 Lars.gutheil@ahk-balt.org 

30% soodustust 5000 eurose tellimuse korral  

40% soodustust , kui tellimuse summa ülatab 10 000 eurot  

 

KUULUTUSTE HINNAD (EUR + käibemaks) 

 Tavahind 
Kaubanduskoja 
liikmetele 

Põhitasu 80,- 64,- 

Lisatasu 
tõlgitud keele 
kohta 

20,- 16,- 

 

REKLAAMKUULUSTE HINNAD uudiskirjas 
(EUR + käibemaks) 

Kestus 
160x160 pikslit 

Tavahind 
Kaubanduskoja 
liikmetele 

3 väljaanded 360,- 288,- 

1 väljaanne 150,- 120,- 

 

REKLAAMKUULUSTE HINNAD kodulehel 
 (EUR + käibemaks) 

Kestus  

160x600 pikslit 
Tavahind 

Kaubanduskoja 
liikmetele 

12 kuud 1.800,- 1.440,- 

6 kuud 1.100,- 880,- 

3 kuud 650,- 520,- 

1 kuu 400,- 320,- 

 

AHKbalt UUDISKIRI 

Saksa-Balti Kaubanduskoda saadab oma uudiskirja 10 korda 

aastas rohkem kui 1500’le tellijale. Uudiskiri kajastab aktuaalseid 

majandusuudiseid, Saksa-Balti Kaubanduskoja tegemisi ja 

üritusi ning meie liikmesettevõtete uudised ning pakkumisi.   

Teie bänner, lingituna Teie  kodulehele, avaldatakse parema 

tulba  ülemisel kolmandikul.  

Bänneri formaadid: gif, jgp, jgep, tif, bmp, pcx, tga, png, pdf 

 

Koostööpartnerite leidmine  

Teie ettevõte on kindlate koostöövõimaluste ja äripartnerite 

otsinguil Saksamaal, Eestis, Lätis või Leedus?  Avaldage oma 

otsimiskuulutus (maks. 1000 tähemärki koos tühikutega) või 

pakkumine meie kodulehe koostööfoorumis samaaegselt 

tekstireklaamiga meie majandusajakirjas AHKbalt aktuell. 

• Kuulutus avaldatakse kestusega 3 kuud meie koja 

kodulehel koostööpakkumiste rubriigis ning sellele 

viidatakse ka meie igakuiselt ilmuvas uudiskirjas 

• Tekstikuulutus ilmub Teie valitud keeles (saksa või 

inglise) paralleelselt ka ajakirjas AHKbalt aktuell 

ärikontaktide rubriigis 

• Väikese lisatasu eest võime Teie kuulutuse tõlkida 

vastavasse sihtkeelde (saksa, inglise, eesti, läti, leedu) 


