
Õhtulehe väljaannetes ilmuvad reklaamtekstid peavad selgelt eris-
tuma toimetuse artiklitest. Seetõttu peavad reklaamtekstid vastama 
järgmistele nõuetele:

1. Reklaamteksti ülanurgas peab olema vähemalt 10 pt suuruselt trükitäh-
tedega tekst REKLAAM, REKLAAMTEKST või KOMMERTSTEKST. Poliitilise 
reklaamteksti päises peab olema vähemalt 10 pt suuruselt trükitähtede-
ga tekst TASUTUD POLIITILINE REKLAAM. Kõnealune märge peab asetsema 
valgel või ühetoonilisel pinnal ja olema selgesti loetav ning tausta suhtes 
kontrastset värvi. See ei tohi paikneda fotol ega muul kirjul taustal.

2. Reklaamteksti kujundamisel on keelatud kasutada Õhtulehe sisu kujun-
damisel kasutatavaid või neile sarnanevaid kirjatüüpe. Samuti ei tohi kasu-
tada Õhtulehe sisu kujundamiseks kasutatavaid kujunduselemente.

3. Reklaamteksti kujundamisel tuleb kasutada Õhtulehe toimetuse artiklite 
veerujaotusest erinevat veergude jaotust.

4. Reklaamteksti peab ümbritsema vähemalt 1 pt must raam.

So ov ita m e

Et vältida sarnasusi Õhtulehe sisu ja reklaamteksti kujunduses, soovitame 
reklaamteksti pealkirjas kasutada antiikvatüüpi ehk seriifidega (serif) kirja-
tüüpe, tekstikirjana aga groteskkirja (sans serif).

Näi d i S

Õhtulehe nõuded reklaamtekstide kujundamiseks
PaN e täH e Le !

Reklaamiseadus
I PEATüKK
§3. Reklaami põhinõuded
(1) Reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis 
peavad olema sellised, mis üldsuse tavali-
se tähelepanu juures tagavad arusaamise, 
et tegemist on reklaamiga.
(2) Reklaamis peab sisalduma selgelt eris-
tatav teave reklaami avalikustaja kohta. 
Selline teave peab reklaamis sisalduma 
tekstina või Eestis registreeritud kauba-
märgi kaudu.

Eesti ajakirjanduseetika koodeks
6. Reklaam
6.1. Reklaam ja suhtekorraldusmaterjal 
olgu auditooriumi jaoks selgelt eristatud 
ajakirjanduslikust tekstist/pildist.

Reklaami ja ajakirjandusliku 
sisu eristamise hea tava
eesti ajalehtede Liidu liikmete ajakir-
jandusväljaanded lähtuvad reklaami 
avaldamisel ajakirjanduseetika koo-
deksist ning alljärgnevast heast tavast.

1. Reklaam ja suhtekorraldusmaterjal 
peab auditooriumi jaoks olema selgelt 
eristatud ajakirjanduslikust tekstist/pil-
dist.
2. Tuleb silmas pidada, et reklaamtekst ei 
tohiks olla pandud ajakirjanduslikku vor-
mi ega esitataks seda ajakirjanduslikus 
žanris, mis lugejat eksitada võib. Reklaa-
mi avaldamine uudisartiklina või interv-
juuna ei ole kooskõlas hea tavaga. Koos-
seisuline ajakirjanik ei tohi kirjutada rek-
laamtekste.
3. Reklaami avaldamisel ei piisa sellest, 
kui lehe ülaserva on muuhulgas märgi-
tud «reklaam, valimisreklaam või tasuline 
tekst». Iga konkreetne reklaam peab ole-
ma sõltumata lehe ülaservas olevast vii-
test selgelt lugeja jaoks eristatav.
4. Reklaam peab olema kujunduslike va-
henditega lugeja jaoks esimesel pilgul si-
sust eristatav. Reklaam tuleb avaldada 
ajakirjanduslikust sisust erinevas šriftis. 
Soovitav on kasutada ajalehe üldkujun-
dusest erinevaid kujunduselemente, näi-
teks ümbritseda tekst raamiga.
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 Suur föderaalne vandemeestekohus asus uurima 21-
aastase Washingtoni osariigist pärit naise süüdistusi 
maailmakuulsa illusionisti David Copperfieldi (pildil) vas-
tu, kirjutab Seattle Times. Noor naine kinnitas politseile 
ja hiljem FBI-le, et Copperfieldi abilised lähenesid talle 
jaanuaris, kui illusionist andis Kennewickis etendust, pa-
lusid tal koos perega minna eraldi välja valitud istmetele 
ja hiljem lavale. Seal tegi Copperfield naisele ettepane-
ku sõita juulis illusionisti omanduses olevale saarele ja 

lubas neidu aidata modelliks saada. Saarel olevat 
Copperfield naise vägistanud, teda peksnud ning hiljem 
ära saates käskinud tal kõigest vaikida. Naine rääkis juh-
tunust oma pereliikmetele, kes käskisid tal politseile 
avalduse teha. Politsei olevat keeldunud, sest väidetav 
kuritegu pandi toime väljaspool Ühendriikide territoo-
riumi. FBI võttis asja uurida, sest naise reis algas ja lõppes 
USAs. Oktoobris otsisid FBI agendid läbi Copperfieldi ka-
sutada oleva laohoone ja hotelli Las Vegases. SLÕL

Kohus uurib, kas Copperfield vägistas noore naise

REUTERS

Sarkozy lemmik 
võltsis diplomi?
 Vaesest 
vähemus-
rahvuspe-
rest pärit 
Prantsuse 
justiitsmi-
nistrit 
Rachida Dati`d 
(pildil) süüdistatakse võltsimi-
ses. President Sarkozy lemmik, 
41aastane Dati olla ajakirja 
L`express kaaneloo andmeil 
1996. aastal Bordeaux`s magist-
rikraadi taotlema asudes väit-
nud, et tal on ühe juhtiva Eu-
roopa majanduskooli bakalau-
reusediplom, kuid tegelikult ol-
la ta kaks eksamit tegemata 
jätnud ja seetõttu ka diplomist 
ilma. SLÕL

Kas Litvinenko 
oli Briti luure agent?
 Laupäeval 
väitis Briti 
suurim tab-
loidleht 
Daily Mail, 
et Moskvas 
tegutsenud 
Suurbritannia 
vastuluureresident värbas tollal 
Venemaa Föderaalses Julgeole-
kuteenistuses töötanud Alek-
sandr Litvinenko (pildil) oma 
agendiks ja talle maksti 2000 
naelsterlingit kuus. Marina, 
Londonis tapetud Litvinenko 
lesk, kinnitas eile Sunday 
Telegraphile, et tegu on laimu-
ga. SLÕL

Argentina valib 
presidendiks naise
 Eilsete Argentina presidendi-
valimiste tulemused selgusid al-
les täna hommikul, kuid vara-
semad küsitlused on näidanud, 
et juba esimeses voorus võib 
võita Cristina Fernandez de 
Kirchner (pildil), praeguse pre-
sidendi abikaasa. Tema põhi-
konkurent on samuti naine, 
omaaegne iluduskuninganna 
Elisa Carrio. SLÕL

Kaks meest nõuavad 50 000 
naela (üle 1,25 miljoni Eesti 
krooni) video eest, millele olla 
jäädvustatud Suurbritannia 
kuningaperekonna liikme sek-
simine oma nõuandjaga. 
Scotland Yard vahistas mehed 
Londoni Hiltonis, kuhu nood 
olid tulnud koos videofilmiga 
arvates, et näitavad seda ku-
ninganna pereliikme nõusta-
jale.

30- ja 40aastane mees olid 
Buckinghami paleesse helistades 
ähvardanud paljastada ka selle, 
kuidas kuningapere liige andis 

oma abile ümbriku narkootiku-
midega. 

Neil olevat sellegi kohta video-
lindil tõendus ja hiljem olevat nä-
ha, kuidas abi ümbrikus olnud 
(kokaiini?) endale ninna tõm-
bab.

Kokaiiin lipsum ümbrikus
Väljapressimislugu algas 2. au-
gustil, kui Buckinghami paleesse 
helistas end ainult eesnimega 
esitlenud mees. Ta ütles, et tema 
teada on palees inimene, kes kan-
nab kuninganna monogrammiga 
varustatud ümbrikus ringi ko-
kaiini ja jagab meelemürki teiste-

ga. Tal olevat ka video, millel üks 
nõunikest on (oraal)seksi-
vahekorras kuningaperekonna 
liikmega. Helistaja nõudis, et sek-
sivideol kujutatud pereliige helis-
taks talle, ja jättis mobiiltelefoni-
numbri.

Järgnenud telefonikõnede jook-
sul selgus, et sama kuningapere-
konna liige olevat jäädvustatud 
videole hetkel, kui ta ulatab ko-
kaiiniümbriku oma abile.

Mees lohutas, et mingit olulist 
pahandust ei tõuse. «Keegi ei näe 
videot! Ma hoian seda turvaliselt 
oma korteris,» kinnitas helistaja 
ja nõudis 50 000 naela vaevatasu.

Kuningaperekonna liige teatas 
salapärastest telefonikõnedest 
Scotland Yardile. Meestele helis-
tas seepeale detektiiv, kes ütles, et 
ta on kuninganna perekonna ju-
riidiline nõuandja ning tahab vi-
deot näha, enne kui otsustab, kas 
maksta selle eest raha või mitte.

Kohtunik andis vaikimisnõude
Kohtumisele Hiltonis ilmus nii-
siis Scotland Yardi detektiiv, kel-
le kaaslased kõrvaltoast kõike fil-
misid. Kohe pärast kohtumist võe-
ti mehed kinni ning kohus andis 
loa neid vahi all pidada. Ühtlasi 
määras kohtunik, et ühtegi nime 

ei tohi avalikustada, nagu ka sei-
ku, mis võiksid vihjata kuninga-
perekonna liikme isikule.

Endine Buckinghami palee 
pressisekretär ütles BBCle, et ku-
ninglikus perekonnas on ligi 40 
liiget ja väheste andmetega, mis 
olid Sunday Timesi käsutuses, ei 
saa selgeks, kellega neist võis ol-
la tegu. 

«Üllatav, et septembri algul ol-
nud lugu tuli päevavalgele alles 
kuus nädalat hiljem ja mitte mõ-
nes tabloidlehes, vaid Sunday Ti-
mesis. Nüüd on raske öelda, kas 
tegu on tõega või lihtsalt järje-
kordse kurja nõelatorkega Eliza-

Seks Briti kuningakojas
KUNINGAPEREKONNA NOOREMAD JA OLULISEMAD LIIKMED: (vasakult) Essexi krahv ja krahvinna, Walesi prints Charles, printsid Harry ja William, printsess 
Beatrice ja Yorki hertsog. AFP/SCANPIX

REKLAAMTEKST

SL Õhtulehe nõuded reklaamteksti kujundamiseks
Ud eum dolorperci bla feu feum iusto 
cortion sendre dionse ver sendit vulla 
feu facinci liquip et vel inis nummodo-
lore tate feugue min ut lorer alit in ut-
pat lutat, quat wisi eu feuip er adigna 
adit atis nulland ignibh et autetue te 
feuisi tis nim dolobor tionull ummolor 
eraessisi.
Xer iriure vel ullandit vulla augiamet 
dolesenisl ut la feugue magna faccum 
dolor si blandrem am, sectet lore 
feu facing exer accum dolor sustisc 
illuptat lut dolum iureet nullaore 
mincip et, sum nonsequissi blaore 
mod tio consequat niat, quisl iustrud 
dolortin venismodigna ad et luptation 
velis ex et, venit, veliquamcon henim 
num ea cons augait ipis ad modolore 
dolor aut la feum doloborperos nis 
atum dit in utat la augue tin velenim 
nulput aliquipis elit accumsa ndiamet 

ad min henibh ea feugue consequam 
ilit la coreraesto dunt digna consenit 
alis dion vel exeraes sequam veliquisi.
Onsectet lobor autet, con velis ectem 
iureet auguerit, sis dolore modolorem 
verit ing estinisi tincidunt wisis alit 
dolendipsum vel ullum alismod olum-
san eu faccum dunt acil deliscil in ea 
consecte modion verostrud mincipit 
adio elenim quatue vel eummy niam, 
quamet ip euissectet vullam vulput la 
facip etue magnismolore conum quis 
dipit wis nummolendre dipis nulput-
pat velessim dolute velisim nummy 
nibh ero odolorem augiat adiamco 
nsecte dip exer se cortio dunt in 
heniat. Duisi tio od te commy num 
ver ing elit aliquis modolore modigna 
ad delisl dit loboreet acincipis alit 
autat. Metum dignit alissi tio erostrud 
digniat alisi.

Uptat irilit lore faccummy nulla facilla 
commolo reriure con veros nons aliqui 
tatue venit at. Amet lamet, qui te ting 
exer ing etummolortin utpate magna 
facinis cincilis alit utpat ullaor susto 
do consecte facipissent alis endreet 
ea faccumm oloboreet acin et, quisis 
numsan utatie duipsummy nit, core 
tatue magna faci te dipis at.
Lore feu faccum zzriustin hendre 
modoloreet vercilit dolore cor sim 
exeriure eugait velent lut alis nim 
dolore molor susci ea feugiam, cons 
nisl dolore con ut accummy nulla 
consendrem quatum zzriliquatio od 
tat delit ut veliquam iuscidunt lan vel 
ut velisl eugue tat eum am volumsa 
ndionulput aciliquam, quat vendreros 
nim zzrit ent eui bla faccum incidunt 
venibh er inis nullaorem dionsequat 
lorpero odipit dui blam ing et, ver 

sum zzrit ipismol ummodio conumsan 
ullaore rcipsustrud tat aut lumsan-
dip eum velit ex euis nostisit lan ut 
aciduip suscidui blan ulla feugiatet, 
veraesed minis augait, sed del ent 
voloreet at loreet, volore dolesto con 
ullutpat utet, vel enibh et eugue del 
et at at.
Tionsequatis nulla faccummy nosto 
odolorem vel enismodolore magnis 
nim qui blametum illa facing et, sus-
cips uscilluptat. Patin utpat niat. Ute 
dunt irit vulla feu facil irit non endit 
dolum zzriurem vel incing esto ercilisl 
dolore tem erciliq uismolor ad do 
dolorercil doloreraesto diat.
Cumsan eraesse quatummolore feum 
dolut nostrud ese venit nummodolore 
minit ametueros exeraessi.
At. Am, cor sum at velissit esto 
odolortio ea faccum init lorperiustie 

minis dolore eum iriustin ute magna 
facilit et, volore molobortio odolor 
suscips uscidunt ute elendrem zzril il 
estinim ipismod ea facincidunt alit lor 
aciliquisi.
Oloreet lumsan utat wisl ip elit nullum 
ipsustissim at nonsed min vel irilit 
vercipi smodio od tatisciduisl ut atum 
irit, quam augue dolutet praessi.
Facil utat nullaore conse magna cor-
percinim ver amconsed tie ting el do 
consequisl del ut lorem dolorem quat.
Sed etum zzrilla oreros adignim ip 
ex et wisi ero od eu feugait adipit 
augue feum vel ipsum ipsumsan vulla 
corpercil et nisi blandrem ipsumsan ut 
vel er autat, quis del illa core eugiam 
ip et, voleniam iurer irillandip estrud 
eniamco nullaore velisl et iure coRud 
er sed tem quatuerate tetum velit ut 
iurem et lamet alit il eugait er.

 Õigesti paigutatud märge REKLAAMTEKST.

 Õhtulehe pealkirjas kasutatavast kirjatüü-
bist erinev šrift reklaamteksti pealkirjas.

 Õhtulehe tekstikirjast erinev kirjatüüp.

 Reklaamteksti ümbritseb 1 pt must raam.

 Õhtulehe toimetuse artiklite veerujaotu-
sest erinev veergude jaotus.










