LEVI:
•

TAIMETOIDUMESSI ERIVÄLJAANNE
Ajakiri Vegan Taimetoidumessi eriväljaanne kajastab aasta
oodatuima vegansündmuse põnevamaid teemasid ja parimaid
pakkumisi.
Taimetoidumess toimus esimest korda aastal 2011, eesmärgiga tutvustada taimetoitu ning sellega kaasnevat
põnevat elustiili. Nüüdseks on sellest kasvanud igaaastane suurim veganmess Baltikumis, mis eelmine aasta meelitas kohale üle 4000 külastaja ja huvilise nii Eestist kui
ka naaberriikidest. Mess toimub traditsiooniliselt novembri
esimesel nädalavahetusel tähistamaks ülemaailmset veganpäeva.
Ajakirja
puhul
on
tegemist
spetsiaalselt
Taimetoidumessi jaoks välja antava ajakirja Vegan eriväljaandega, mille eesmärk on tuua lugejateni põnevaimad messi teemad ja parimad osalejate pakkumised.
Ajakiri on trükitud taaskasutatud paberile ja selle maht on umbes 80 lehekülge, sisaldades kasulikku lugemist nii messile eelnevaks ajaks, kui ka hilisemaks. Eriväljaande vahendusel saate
tuua põnevaid pakkumisi hinnanguliselt 50 000 lugejani.

REKLAAMI HINNAKIRI:
TAGAKAAS:
210x297 mm
990€+km

1 LK:
210x297 mm
590€+km

SISEKÜLJED:
210x297 mm
790€+km

2 LK (DUUBEL)
420x297mm
990€+km
½ LK HORISONTAALSELT
VÕI VERTIKAALSELT
210x148mm või
105x297mm
390€+km

¼ LK
105x148 mm või
52x297mm
290€+km
Reklaami kujundamine: 25€+km
Reklaamteksti kujundamine: 50€+km (sh teksti
toimetamine, keeletoimetamine ning kujundamine)
Reklaamide esitamise tähtaeg: 16. oktoober 2017

•

•

5000 eksemplari jagatakse messile sisenejatele käest-kätte (tasuta)
Üle 40000 Boi4You ökopoe ja Biomarketi kliendi saavad lingi ajakirja elektroonilisele versioonile infokirja osana enne
messi
Ajakirja levitatakse organisatsioonide
Eesti Vegan Selts, Loomus ja Loomade
Nimel kaudu (Üle 5000 ajakirja elektroonilist väljaannet postitatakse organisatsioonide liikmetele), samuti sotsiaalmeedia vahendusel ja Taimetoidumessi
kodulehel

SISU:
•
•

Ajakiri on trükitud 297x210 mm taaskasutatud matile paberile ja selle
mahuks on 80 lehekülge
Elektroonilisele väljaandele on võimalik
lisada linke, mis viivad soovitud maandumislehele. Samuti video ja helifaile

TEEMAD:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kaanelugu maailma tugevaima vegani ja messi peaesinejaga Patrick
Baboumianiga (Saksamaa)
Persoonilugu Craig Tannock’iga (Šotimaa), kes on 90-ndate algusest
Glasgow’s kontserdikohti pidanud ja
alates 1994. aastast vegansöögikohti
rajanud
Ülevaade veganluse kasvust ja arengusuundadest
Veganperedest ja laste kasvatamisest
Veganspordist
Tehislihast
Retseptid
Praktilised nõuandelood
Eksponentide nimekiri ja messihalli
plaanid

KONTAKT
Reklaami müük:
Kristjan Aluoja
kristjan@ajakirivegan.ee
5688 8797
Ajakirja toimetaja:
Marimai Kesküla
marimai@ajakirivegan.ee
56876068

