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HINNAKIRI

Hindadele lisandub käibemaks 20%
Info ja reklaamide tellimine Assol Aru, tel 614 4042, 511 7631, e-post assol.aru@ohtuleht.ee

1 lk esikaas
2735 €

224x224 mm
235x235 + 5 mm

1 lk tagakaas
2390 €
1 lk tagasisekaas
1925 €

224x284 mm
235x297 + 5 mm

1 lk sisekülg
2100 €
1 lk esisisekaas
2225 €

224x284 mm
235x297 + 5 mm

1/3 lk 
890 €

72x284 mm
224x92 mm
79x297 + 5 mm 
235x99 + 5 mm

1/4 lk
690 €

110x140 mm
224x68 mm

1/2 lk 
1190 €

110x284 mm 
224x140 mm 
117x297 + 5 mm 
235x147 + 5 mm

1/6 lk 470 €
110x92 mm
224x44 mm

1/8 lk 370 €
110x68 mm
224x32 mm

POSTER
456x284 mm

470x297 + 5 mm
3800 €

Traditsiooniliselt annab Õhtuleht juuni lõpul välja erinumbri, mis on pühendatud suvele.

ÕHTULEHE TEEMAAJAKIRJA EELISED
 Ilmub kogu Õhtulehe tiraaži vahel. Õhtuleht on suurima tiraažiga 

päevaleht, 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.

 Ajakiri on kvaliteetsel kriitpaberil ja käepärases A4 formaadis.

 100 800 Õhtulehe lugejat elab väljaspool suurlinna.

 Oma ala asjatundjad-toimetajad ja kaasautorid-eriala spetsialistid 
tagavad hea sisu

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 235x297 mm

 Kriitpaberil ajakiri

 Maht 24–32 lk

Teemaajakirja näidis: 
https://issuu.com/ohtuleht/docs/suvepuhkus_juuni_2017

Suvepuhkus

AUTOABI ON 
TELEFONIKÕNE 
KAUGUSEL
684 444
SALVA KASKOKINDLUSTUSEGA 
ÖÖPÄEVARINGNE TASUTA  
AUTOABI ÜLE EUROOPA
▶ Liiklusõnnetuse korral konsultatsioon ja  

vormistamine sündmuskohal.
▶ Ootamatu tehnilise rikke korral konsultatsioon,  

tehniku kohaletulek, rikke kõrvaldamine.
▶ Sõiduki pukseerimine koos reisijate transpordiga.
▶ Rehvivahetus purunenud rehvi korral.
▶ Varuratta puudumisel pukseeritakse sõiduk remondikohta.
▶ Sõiduki käivitamine, kui aku on tühi.
▶ Kütuse toomine, kui see on ootamatult otsa saanud.
▶ Abi, kui sõiduki võtmed on kadunud või varastatud.

Küsi nõu asjatundjalt  
salva@salva.ee, tel 6 800 500  
või loe lähemalt www.salva.ee/autoabi

ÕHTULEHE AJAKIRI Reede, 30. juuni 2017

Suvel 
mine 

maale! 

POLE RANNAILMA? SIIS SEIKLE MATKARADADEL  

ilmub 28.06.18
ÕHTULEHE AJAKIRI


