
KIRJUTAME VEGANLUSEST KUI ELUSTIILIST,  
KUS TOITUMINE ON AINULT JÄÄMÄEPEALNE TIPP
Kui sinu ettevõtte teenused või tooted kannavad endas väärtust, 
mis haakub inimestega, kes toituvad taimsest, hindavad loo-
duslähedust ning keskkonnasäästlikkust, siis on ajakiri Vegan 
parim kanal oma sõnumi edastamiseks.

VEGANITE JA TAIMETOITLASTE ARV EESTIS
2018. aasta oktoobris MTÜ Loomus ja Eesti Vegan Seltsi poolt tel-
litud Kantar Emori uuringust selgub, et:

● iga neljas Eesti inimene ehk 26,5% kõigesööjatest Eesti elanikest
on vähendanud loomsete toodete osakaalu oma menüüs ja 9,2%
plaanib seda teha tulevikus.

● loomsete toodete tarbimisel paistavad naised silma suurema ak-
tiivsuse ja valmisolekuga loomsete toodete tarbimist vähendada.
1,8% on loomsetest toodetest juba loobunud kas osaliselt või täie-
likult.

● 19,7% Eesti elanikest, kes käivad väljas söömas, tellib toidukohas
alati või tihti taimset toitu.

● 3,2% Eesti noortest vanuses 15–24 eluaastat on veganid. Vega-
nite osakaal selles vanuserühmas on enam kui viis korda kõrgem
veganite arvust kogu Eesti elanikkonnast (0,6%). 1,2% Eesti ela-
nikkonnast peab end taimetoitlaseks. See protsent on samuti
kõige kõrgem 15–24-aastaste noorte seas (3,6%). Seega, liha ei
söö 1,8% Eesti elanikest ning 6,8% Eesti noortest vanuses 15–24
aastat.
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REKLAAM AJAKIRJAS VEGAN JÕUAB KÕIKIDE 
VEGANITE JA TAIMETOITLASTENI
Ajakirja tiraaž on 8000. Sellest 7000 jagatakse tasuta Selveri poo-
dides Partnerkaardi omanikele. 700 ajakirja saadetakse otsetellija-
tele ja 300 leiab omale lugeja vegantoidukohtades. Keskmiselt loeb 
ühte ajakirja Eestis 4 inimest, mis teeb ajakirja Vegan lugejate 
arvuks 32 000 inimest. Viimase uuringu kohaselt on veganite ja 
taimetoitlaste arv Eestis elanikkonnast orienteeruvalt 1,8% ehk 23 
828 inimest. Nii saab öelda, et reklaam ajakirjas Vegan jõuab 
kõikide veganite, taime-toitlaste ja ka nendeni, kes loomsete toodete 
tarbimist vähendavad.

REKLAAMARTIKKEL AJAKIRJAS VEGAN
Reklaamartikleid eristab sisuartiklitest vaid väike märgis 
„reklaam” lehekülje servas. Ühele leheküljele mahub koos ühe pildi 
ja pealkirja-ga keskmiselt 2000 tähemärki. Ajakirja Vegan 
ajakirjanikud toimeta-vad ja kirjutavad vajaduse korral teie artikli ise.

Reklaamartikli hind: reklaamipinna hind + kujundustasu 25 € + km + 
kirjutamise teenustasu 50 € + km.

alla 25 a
9.0%

26 - 35 a
20.8%

36 - 45 a
22.5%

Mehed
21%

Naised
79%

Võru mk 1%
Viljandi mk 4%
Valga mk 1%
Tartu mk 14%
Saare mk 2%
Rapla mk 2%
Pärnu mk 5%
Põlva mk 1%
L-Viru mk 4%
Lääne mk 2%
Järva mk 1%
Jõgeva mk 4%
I-Viru 3%
Hiiu mk 2%

Harju mk 54%

45 - 55 a
19.5%

üle 55 a
28.1%

LUGEJAPROFIIL PARTNERKAARDI ANDMETEL

Ajakirja tiraaž on 12 000. Sellest 11 000 jagatakse tasuta Selveri poo-
dides Partnerkaardi omanikele. 700 ajakirja saadetakse otsetellijatele 
ja 300 leiab omale lugeja vegantoidukohtades. Keskmiselt loeb ühte 
ajakirja Eestis 4 inimest, mis teeb ajakirja Vegan lugejate arvuks 48 
000 inimest. Viimase uuringu kohaselt on veganite ja taimetoitlaste 
arv Eestis elanikkonnast orienteeruvalt 1,8% ehk 23 828 inimest. Nii 
saab öelda, et reklaam ajakirjas Vegan jõuab kõikide veganite, taime-
toitlaste ja ka nendeni, kes loomsete toodete tarbimist vähendavad.

Reklaamartikli hind: reklaamipinna hind + kujundustasu 
45 € + km + kirjutamise teenustasu 150 € + km.

Reklaamartikleid eristab sisuartiklitest vaid väike märgis „reklaam” le-
hekülje servas. Ühele leheküljele mahub koos ühe pildiga ja pealkirjaga 
keskmiselt 2000 tähemärki. Ajakirja Vegan ajakirjanikud toimetavad ja 
kirjutavad vajaduse korral teie artikli ise.
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AJAKIRJA JAOTUSKOHAD
72 Selveri poodi
9 Biomarketi ökopoodi
5 Bio4You ökopoodi
Ökosahver
Valete ökokaubad

REKLAAMI 
ESITAMISE 
TÄHTAEG

AJAKIRJA 
ILMUMISE 
KUUPÄEV

Veebruar 2021 22.01.2021 05-10.02.2021
Aprill 2021 16.04.2021 27.04.2021
Juuni 2021 21.05.2021 05-10.06.2021
August 2021 22.07.2021 05-10.08.2021
Oktoober 2021 21.09.2021 05-10.10.2021
Detsember 2021 19.11.2021 05-10.12.2021

1 NUMBER 2 NUMBRIT

-10 %

3 NUMBRIT 

-15 %

4 NUMBRIT

-20 %

5 NUMBRIT

-25 %

6 NUMBRIT 

-30 %

Tagakaas 600 € 540 € 510 € 480 € 450 € 420 €
Kaane siseküljed 500 € 450 € 425 € 400 € 375 € 350 €
1 lehekülg 400 € 360 € 340 € 320 € 300 € 280 €
1/2 lehekülg 300 € 270 € 255 € 240 € 225 € 210 €
1/3 lehekülg 200 € 180 € 170 € 160 € 150 € 140 €

Hindadele lisandub käibemaks

MÕÕDUD

1 lk
208x255 mm

1/2 lk
208x128 mm, 104x255 mm

1/3 lk
208x85 mm, 70x255 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 graafi ka: eps, .ai, .pdf, .cdr (mitte .doc)

KONTAKT
Kristjan Aluoja
5688 8797
kristjan@ajakirivegan.ee

TIRAAŽ
12 000

Eesti Meediaettevõtete 
Liidu liige aastast 2019

TRÜKK
täisvärviline
katmata paber
liimköide

FORMAAT
208 x 255 mm

MAHT
68-84 lk

HIND
2.49 €
Partnerkaardiga tasuta

LUGEJASKOND
60 000

ILMUMISE SAGEDUS
6 korda aastas

HINNAD JA SOODUSTUSED (ÜHES NUMBRIS ILMUMISE KOHTA)

2020. AASTA LUGEJAUURING: 
ajakirivegan.ee/statistika-ajakirja-vegan-loeb-ule-60-tuhande-eesti-inimese/


