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Lemmikloom pakub meile armastust, sõprust ja seltsi. Vastu soovib ta kodu, toitu ja hoolitsust. 
Erilehes anname nõu, kuidas muuta meie lemmikute elu veelgi paremaks ning mugavamaks.

HINNAKIRI

1 lk
esikaas
290x290 mm
2740 €

1 lk
290x380 mm
2200 €

tagakaas
2405 €

1/2 lk
290x188 mm
143x380 mm
1300 €

1/3 lk
290x124 mm
94x380 mm
865 €

1/4 lk
143x188 mm
192x140 mm
290x92 mm
790 €

1/6 lk
94x188 mm
192x92 mm
620 € 

1/8 lk
94x140 mm
143x92 mm
385 €

1/12 lk 
94x92 mm 
250 €

1/24 lk 
94x44 mm
175 €

ÕHTULEHE ERILEHE EELISED

 Ilmub kogu Õhtulehe tiraaži vahel. Õhtuleht on suurima tiraažiga päeva- 
leht, keskmiselt 45 400 eksemplari (Eesti Ajalehtede Liit, aprill 2018).

 Õhtulehe vahele inserditult jõuab erileht kogu lugejaskonnani – 231 430 
inimeseni (Faktum Ariko AS, kevad 2018 lugejauuring).

 Õhtulehel on suur levivõrk ja hea katvus nii maal kui ka linnades.

 60% lugejatest on kodus lemmikloom (Kantar Emor Atlas 2018).

 Sisuturundus-artiklite avaldamise võimalus.

 Oma ala asjatundja-toimetaja ja kaasautorid – eriala spetsialistid – 
tagavad hea sisu.

LEMMIKLOOMAD KODUS

Erilehe näidis: https://issuu.com/ohtuleht/docs/lemmikloom_aprill_2018

ilmub 4.10.18
ÕHTULEHE ERILEHT

4. OKTOOBRI TEEMAD
  Millal kulub ära lemmikloomakindlustus?

 Hoia oma lemmikul silma peal.

 Mida jälgida lemmiklooma soetades,  
et ostuga mitte petta saada.

 Lemmiku tervisekontroll.

 Kui palju röövib aega akvaariumi hooldamine.

 Millega toita pisinärilistest lemmikloomi.

 Kassi-koera igapäevahügieen  
kui sageli pesta, küüsi kärpida,  
harjata, hambaid puhastada jmt).

 Õige toit noortele lemmikutele.

TEHNILINE INFO
 Formaat 290x380 mm

 Ajalehepaberil erinumber

 Maht 8–12 lk

 Reklaamide broneerimine ja materjalide  
esitamine 7 tööpäeva enne ilmumist

 Valmisreklaamide esitamine hiljemalt  
3 tööpäeva enne ilmumist

Hindadele lisandub käibemaks 20%
Info ja reklaamide tellimine  
Marko Kross, tel 614 4107, 501 4473, e-post marko.kross@ohtulehtkirjastus.ee

32%

44%

6%

5%

26%

34%

5%

7%

Koer

Kass

Hamster või
närilised

Mõni muu
lemmikloom

Õhtulehe lugeja

Eesti keskmine

4. OKTOOBRIL ON ÜLEMAAILMNE LOOMADE PÄEV


