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Sügis on kirevaim aastaaeg Eestis. Köögis loovad meeleolu sügisandidest tehtud toidud, elutoas annavad värvi 
sügisõunad, lastele valmistavad rõõmu tammetõrudest meisterdatud loomakesed, linnapilti ilmuvad trendikad 
eri värvi kummikud ja mantlid. Sügis loob meeleolu, mis hoiab meie tuju rõõmsana.

HINNAKIRI

1 lk
esikaas
290x290 mm
3230 €

1 lk 290x380 mm
2570 €

sisekaas
2780 €

tagakaas
2900 €

1/2 lk
290x188 mm
143x380 mm
1530 €

1/3 lk
290x124 mm
94x380 mm
1140 €

1/4 lk
143x188 mm
192x140 mm
290x92 mm
840 €

Poster 600x380 mm
4620 €

A4
192x284 mm
1770 €

1/12 lk
94x92 mm
320 €

1/6 lk
94x188 mm
192x92 mm
680 € 
1/8 lk
94x140 mm
143x92 mm
450 €

Hindadele lisandub käibemaks 20%
Info ja reklaamide tellimine Kristi Kõll, tel 614 4046, 5344 5028, e-post kristi.koll@ohtuleht.ee

ÕHTULEHE ERILEHE EELISED
 Ilmub kogu Õhtulehe tiraaži vahel. Õhtuleht on suurima tiraažiga päeva-

leht, keskmiselt 47 100 eksemplari (Eesti Ajalehtede Liit, november 2017).

 Õhtulehe vahele inserditult jõuab erileht kogu lugejaskonnani – 
206 700 inimeseni (Faktum Ariko AS, kevad 2017 lugejauuring).

 Suur tellijate hulk ja lai levivõrgustik katab kogu Eesti, huvi teemalisade 
vastu tõstab üksikmüüki keskmiselt 20%.

 Sündmuste ajakava annab kaalu ja lisab erilehele ajalist väärtust. 
Õhtulehe lugeja on trenditeadlik ja peab kultuurist lugu – igal nädalal 
leiab lehest kultuurikava, moenurga, fi lmi-, reisiküljed jne.

 Parim Eesti tabloid, ei jäta kedagi ükskõikseks – sõltumatu ja meelelahutuslik.

Lehe lugejatest:

 66% saab rahaasjadega suurepäraselt hakkama.

 38% meeldib ostlemine.

 68% jääb pärast maksete tegemist raha üle.

 66% eelistab osta kodumaist.

 71% usub, et kvaliteedi eest võib rohkem maksta.

 50% usub, et tuntud kaubamärgid on paremad.

TEHNILINE INFO
 Formaat 290x380 mm

 Parendatud ajalehepaberil erinumber

 Maht 12–16 lk

Erilehe näidis: 
https://issuu.com/ohtuleht/docs/sygis_oktoober_2017

SÜGIS
• ÕHTULEHE TEEMALEHT

Toimetaja: Ia Mihkels • Projektijuht: Kristi Kõll, tel 614 4046 • Trükikoda: Kroonpress • Väljaandja: AS SL Õhtuleht

LIIGESED ANNAVAD MÄRKU KUIDAS KANDA HOOAJA MOERÖÖGATUSI 
VALMISTA ROOSID TALVEKS ETTE INDIA KÖÖK TURGUTAB TERVIST

Teisipäev, 31. oktoober 2017

„Sügisel, kui turu 
köögi viljaletid on 
lookas, hakkab 
 mõte eriti hoogsalt 
jooksma.“
Restorani R14 peakokk Helen Andema

KAS OLED TALVEKS VALMIS?

Talvised sõiduolud erinevad märkimisväärselt 

suvistest ning lumiste ja libedate teeoludega 

tuleb ohutult sihtpunkti jõudmiseks varuda 

rohkem aega. 

Kas rehvid on vahetatud? Kas hea nähtavus on tagatud? Kas autost väljudes paistad silma?
Rehvide vahetamise aja otsustab 

iga autojuht ise vastavalt 

ilmastikuoludele, kuid lumisel ajal on

soovituslik sõita talverehvidega.

Ka kojamehi ning tuuleklaasi 

tuleb puhastada. Lisaks peab 

kontrollima, et autotuled on 

õigesti reguleeritud. 

Autos peab käeulatuses olema ohutusvest, et 

juht saaks seda hädapeatudes autost väljudes 

kanda. Hoia autos helkureid, et ka kaassõitjad 

oleksid autost väljudes märgatavad. 

NB!

AAAA ROOSID TALVEKS ETTTT

Robin Roots

ilmub 31.10.18
ÕHTULEHE ERILEHT


