TAIMETOIDUMESSI ERIVÄLJAANNE
Ajakiri Vegan Taimetoidumessi 2018 eriväljaanne kajastab aasta suurima ja 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 iga-aastane suurim veganmess Baltikumis, mis
eelmisel aastal meelitas kohale üle 5000 külastaja ja 100 osaleja nii
Eestist kui ka naaberriikidest. Suurt huvi messi vastu näitas ilmekalt
ka eelmise aasta järjekord sissepääsu ees, mis ulatus avamise hetkel
500 meetrini. Mess toimub traditsiooniliselt novembri esimesel nädalavahetusel tähistamaks ülemaailmset veganpäeva. Esmakordselt kestab mess see aasta kaks päeva ehk terve nädalavahetuse. Taimetoidumess on sel aastal pühendatud mere- ja mereloomade kaitsele.
Ajakirja puhul on tegemist spetsiaalselt Taimetoidumessi jaoks välja antava ajakirja Vegan eriväljaandega, mille eesmärk on tutvustada
veganelustiili ja tuua lugejateni põnevaimad messi teemad ja parimad
pakkumised. Ajakiri ilmub nädal aega enne messi. 5000 tiraažist 1500
jagatakse lugejatele Biomarketi ja Bio4You ökopoodide ning vegantoidukohtade vahendusel. 3500 ajakirja jagatakse külastajatele messi
kassas sisenemise eel. Lisaks levitatakse ajakirja digitaalsel kujul ka
sotsiaalmeedia vahendusel. Ajakirja maht on 84-100 lehekülge, sisaldades kasulikku lugemist nii messile eelnevaks ajaks, kui ka hilisemaks.
Eriväljaande vahendusel saate tuua põnevaid pakkumisi hinnanguliselt
35 000 lugejani.
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•
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•

SISU:
•
•

•
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•
•

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

Reklaami kujundamine: 35€+km
Reklaamide esitamise tähtaeg: 5. oktoober 2018

Ajakiri on trükitud 297x205 mm matile paberile ja selle mahuks on 84-100 lehekülge
Elektroonilisele väljaandele on võimalik lisada linke, mis viivad soovitud maandumislehele. Samuti video ja helifaile.

TEEMAD:
•

REKLAAMI MÕÕDUD:

1500 tasuta eksemplari jagatakse lugejatele nädal enne messi Biomarketi ja Bio4You
ökopoodide ning vegantoidukohtade klientidele.
3500 tasuta eksemplari jagatakse messile
sisenejatele käest-kätte.
Digitaalset ajakirja levitatakse messi korraldajate Eesti Vegan Seltsi ja Loomuse ning
ajakirja Vegan kodulehel ja sotsiaalmeedia
kanalites. Üle 5000 e-ajakirja saadetakse
uudiskirjana organisatsioonide liikmetele.

•
•

Kaanelugu messi peaesinejaga ja Sea
Shepherdi kapteni ning tegevjuhi Alex
Cornelisseniga.
Kaasaegne ülevaade kalastamise ja
tarbimiskultuuri mõjust mereelule.
Avame meie veealuste sõprade mitmekesise maailma ning anname ülevaate väljakutsetest, millega nad kaasaegses maailmas silmitsi seisavad.
Intervjuu veganiks hakanud väiketalunikuga
Gustaf Soderfeldtiga.
Taimsed asendused kalale ehk vegan „kalatoitude“ retseptid.
Praktilised nõuandelood.
Eksponentide nimekiri ja messihalli plaanid.

KONTAKT
Helena Ruudi
5558 8326
helena@ajakirivegan.ee

