
Ajakiri, mille kaudu jõuad inimesteni, kes toitu-
vad taimsest, hindavad looduslähedust ja loo-
made heaolu. Need on inimesed, kes peavad 
lugu toodetest ja teenustest, mis hoiavad ini-
meste tervist, keskkonda ja vähendavad looma-
de kannatusi.

Kui Sinu toode või teenus kannab endas sarna-
seid väärtushinnanguid, siis on reklaam ajakir-
jas Vegan just see, mis lugeja tähelepanu köi-
dab ja ta Sinu toote ning teenuse tarbimisele 
suunab. 

Kirjutame veganlusest kui elustiilist, kus toitumine on ainult jäämäepealne tipp

Juunis 2017 Tervise Arengu Instituudi (TAI) sei-
re ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurgaga 
peetud telefonivestluses selgus, et Eesti tervi-
seuuringu 2014 käigus küsiti vastajatelt ka seda, 
kas nad on taimetoitlased. TAI samas vestluses 
väljendatud hinnangu kohaselt on 2017. aasta 
seisuga Eestis taimetoitlasi alla 1% ehk siis alla 
13150 inimese. See protsent hõlmab ka vega-
neid. Oluliselt suurem protsent on aga inimesi, 

kes vegantoiduga katsetavad või tarbivad neid 
tervislikel põhjustel. Ühe USA-s läbi viidud uurin-
gu kohaselt ületab nende inimeste arv taimetoit-
laste arvu kuuekordselt. 

Facebooki grupi „Jah, see on vegan!“ liikmete 
arv on üle 22 000 inimese ja grupi „Eesti Vega-
nid“ liikmete arv on üle 8400 inimese.

Veganite ja taimetoitlaste arv Eestis

Ajakirja tiraaž on 5000. Sellest 4000 jagatakse 
tasuta Selveri poodides Partnerkaardi omanike-
le. 500 ajakirja saadetakse otsetellijatele ja 500 
leiab omale lugeja vegantoidukohtades. Kesk-
miselt loeb ühte ajakirja 3,5 inimest, mis teeb 
lugejate arvuks 17 500 inimest. Siia lisandub 
üle 5000 inimese, kes loevad ajakirja digitaal-

selt. See teeb lugejate arvuks kokku üle 22 500 
inimese. Kui veganite ja taimetoitlaste arvuks 
pidada orienteeruvalt 13 000 inimest, siis saab 
öelda, et ajakirjas Vegan on reklaamiga võimalik 
jõuda kõikide veganite, taimetoitlaste ja ka nen-
deni, kes ennast veganiks ei pea aga on sellest 
huvitatud.

Reklaam Ajakirjas Vegan jõuab kõikide veganite ja taimetoitlasteni
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Reklaamartikkel ajakirjas Vegan 
Reklaamartikkel ajakirjas on hea võimalus tut-
vustada enda ettevõtte teenuseid/tooteid, mis 
vajavad pikemat lahti seletamist. Lisaks on rek-
laamartikkel väga hea mainekujunduslik vahend, 
mille abil saate enda ettevõtte arenguid, väärtu-
si, visioone ja arvamusi avaldada. Reklaamartik-
leid eristab sisuartiklitest vaid väike märgis „rek-
laam” lehekülje servas. Ühele leheküljele mahub 

koos ühe pildiga ja pealkirjaga keskmiselt 2000 
tähemärki. Ajakirja Vegan ajakirjanikud toimeta-
vad ja kirjutavad vajaduse korral teie artikli ise.

Reklaamartikli hind: reklaamipinna hind + ku-
jundustasu 25 € + km + kirjutamise teenustasu  
75 € + km.

Reklaampostitus ajakirja Facebooki lehel ja Instagrammis

Ajakirja Facebooki lehel on üle 2500 ja Ins-
tagrammis üle 850 jälgija. Keskmiselt on ühe 
postituse ulatus Facebookis 1500 ja Instagram-
mis 500 inimest. 

Facebooki ja Instagrammi postituse hind kokku 
on 35 € + km.

Ajakirja jaotuskohad 

Kokku 51 Selveri poodi ja 18 vegantoidukohta
Kaardi link - bit.ly/AjakiriVeganJaotuskohad

Hinnad ja soodustused

Hind

Reklaam 
kahes 
numbris 
-10%

Reklaam 
kolmes 
numbris 
-15%

Reklaam 
neljas 
numbris 
-20%

Reklaam 
viies 
numbris 
-25%

Reklaam 
kuues 
numbris 
-30%

Tagakaas 600.00 € 540.00 € 510.00 € 480.00 € 450.00 € 420.00 €

Kaane siseküljed 500.00 € 450.00 € 425.00 € 400.00 € 375.00 € 350.00 €

1 lehekülg 400.00 € 360.00 € 340.00 € 320.00 € 300.00 € 280.00 €

1/2 lehekülg 250.00 € 225.00 € 212.50 € 200.00 € 187.50 € 175.00 €

1/3 lehekülg 180.00 € 162.00 € 153.00 € 144.00 € 135.00 € 126.00 €

1/4 lehekülg 150.00 € 135.00 € 127.50 € 120.00 € 112.50 € 105.00 €

Sotsiaalmeedia ja sisuturundus-
artikli paketi hind*

150.00 €

Hindadele lisandub käibemaks

* Sotsiaalmeedia ja sisuturundusartikli pakett sisaldab:
• ühte Facebooki postitust ajakirja lehel 
• ühte Instagrammi postitust ajakirja lehel
• kuni 3000-tähemärgise artikli kirjtuamist ja lihtsamate piltide tegemist ning ajakirja kodulehele 

postitamist 



Reklaamartikkel ajakirjas on hea võimalus tut-
vustada enda ettevõtte teenuseid/tooteid, mis 
vajavad pikemat lahti seletamist. Lisaks on 
reklaamartikkel väga hea mainekujunduslik va-
hend, mille abil saate enda ettevõtte arenguid, 
väärtusi, visioone ja arvamusi avaldada.

Reklaamartikleid eristab sisuartiklitest vaid 
väike märgis „reklaam” lehekülje servas. Ühele
leheküljele mahub koos ühe pildiga ja pealkirja-
ga keskmiselt 3000 tähemärki. Ajakirja Vegan 
ajakirjanikud toimetavad ja kirjutavad vajaduse 
korral teie artikli ise.

Reklaamartiklid ajakirjas „Vegan”

Kujundus:
Hind kokkuleppel

: CMYK
: 260-300 dpi

Valmisreklaami nõuded:
Värvimudel
Resolutsioon
Suurus A4, bleed 5mm
Formaadid: pdf, eps, ai, cdr

: word, rtf
: tif, eps, jpg, png

: eps, ai, pdf, cdr(mitte

Kujundamata reklaami algmaterjal:
Tekst
Pildid
Logod ja graaika
doc)

Reklaami saatmine:
kristjan@ajakirivegan.ee

Sugu*

Vanus*

Elukoht*

Tiraaž

4000

Lugejaskond

12 000 

Ilmumissagedus

4 korda aastas

Trükk 

täisvärviline
katmata paberil
liimköide

Formaat

A4

Maht

72-112lk + kaaned

Jaemüügihind

5,90€

* Lugejaproiil ajakirja Vegan
Facebooki lehe statistika järgi.

Reklaami esitamise 
kuupäevad:

Ajakirja ilmumise 
kuupäevad:

6. veebruar 2017 1. märts 2017

8. mai 2017 1. juuni 2017

7. august 2017 1. september 2017

6. november 2017 1. detsember 2017

Reklaamihinnad:
Tagakaas 890 € + km
Tagakaane sisekülg 690 € + km
Esikaane sisekülg 590 € + km
Sisulehekülg (A4) 490 € + km

Sisulehekülg (A5) 290 € + km

Sisulehekülg (A6) 150 € + km

*hindadele lisandub käibemaks
Pikemaajalise koostööhuvi korral 
tasub kindlasti eraldi pakkumist küsida.

Reklaamartikkel ajakirjas on hea võimalus tut-
vustada enda ettevõtte teenuseid/tooteid, mis 
vajavad pikemat lahti seletamist. Lisaks on 
reklaamartikkel väga hea mainekujunduslik va-
hend, mille abil saate enda ettevõtte arenguid, 
väärtusi, visioone ja arvamusi avaldada.

Reklaamartikleid eristab sisuartiklitest vaid 
väike märgis „reklaam” lehekülje servas. Ühele
leheküljele mahub koos ühe pildiga ja pealkirja-
ga keskmiselt 3000 tähemärki. Ajakirja Vegan 
ajakirjanikud toimetavad ja kirjutavad vajaduse 
korral teie artikli ise.

Reklaamartiklid ajakirjas „Vegan”

Kujundus:
Hind kokkuleppel

: CMYK
: 260-300 dpi

Valmisreklaami nõuded:
Värvimudel
Resolutsioon
Suurus A4, bleed 5mm
Formaadid: pdf, eps, ai, cdr

: word, rtf
: tif, eps, jpg, png

: eps, ai, pdf, cdr(mitte

Kujundamata reklaami algmaterjal:
Tekst
Pildid
Logod ja graaika
doc)

Reklaami saatmine:
kristjan@ajakirivegan.ee

Sugu*

Vanus*

Elukoht*

Tiraaž
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Lugejaskond
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Ilmumissagedus

4 korda aastas

Trükk 

täisvärviline
katmata paberil
liimköide

Formaat

A4

Maht

72-112lk + kaaned

Jaemüügihind

5,90€

* Lugejaproiil ajakirja Vegan
Facebooki lehe statistika järgi.

Reklaami esitamise 
kuupäevad:

Ajakirja ilmumise 
kuupäevad:

6. veebruar 2017 1. märts 2017

8. mai 2017 1. juuni 2017

7. august 2017 1. september 2017

6. november 2017 1. detsember 2017

Reklaamihinnad:
Tagakaas 890 € + km
Tagakaane sisekülg 690 € + km
Esikaane sisekülg 590 € + km
Sisulehekülg (A4) 490 € + km

Sisulehekülg (A5) 290 € + km

Sisulehekülg (A6) 150 € + km

*hindadele lisandub käibemaks
Pikemaajalise koostööhuvi korral 
tasub kindlasti eraldi pakkumist küsida.

Reklaamartiklid ajakirjas „Vegan”

Kujundus:

Valmisreklaami nõuded:
Värvimudel
Resolutsioon

Formaadid

Kujundamata reklaami algmaterjal:
Tekst
Pildid
Logod ja graaika

Reklaami saatmine:

Sugu*

Vanus*

Elukoht*

Tiraaž Lugejaskond

12

Ilmumissagedus

Trükk 

Formaat

Maht

Jaemüügihind

* Lugejaprofiil ajakirja Vegan
Facebooki lehe statistika järgi.

Reklaami esitamise 
kuupäevad:

Ajakirja ilmumise 
kuupäevad:

Reklaamihinnad:

6
5
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*hindadele lisandub käibemaks
Pikemaajalise koostööhuvi korral 
tasub kindlasti eraldi pakkumist küsida.

Reklaami esitamise 
kuupäevad:

Ajakirja ilmumise
kuupäevad:

01.08.2018 17.08.2018

26.09.2018 12.10.2018

28.11.2018 14.12.2018

Lugejaprofiil Mõõdud

1 lk
205x297 mm

1/2 lk
205x148 mm, 102x297 mm

1/3 lk
205x99 mm, 70x297 mm

1/4 lk
205x75 mm, 52x297 mm

Valmisreklaami nõuded:
Värvimudel: CMYK
Resolutsioon: 260-300 dpi
Formaat: .pdf, .eps, .ai, .cdr
Bleed e lõikevaru: 5 mm

Kujundamata reklaami algmaterjal:
Tekst: word, .rtf
Pildid: .tif, .eps, .jpg, .png
Logo ja graafika: eps, .ai, .pdf, .cdr (mitte .doc)

Kontakt
Kristjan Aluoja
5688 8797
kristjan@ajakirivegan.ee

Helena Ruudi
5558 8326
helena@ajakirivegan.ee

Tiraaž

5000

Lugejaskond

22 500

Trükk

täisvärviline
katmata paber
liimköide

Maht

96 - 128 lk + kaaned

Formaat

205 x 297 mm

Hind

2.49 €
Partnerkaardiga tasuta

Ilmumise sagedus

6 korda aastas


