Meediateave
2018

Kõik Tallinna kohta ööpäevaringselt!

KONTAKTANDMED:

Tornimäe 5 (2. korrus) 10145 Tallinn
Peatoimetaja
Thea Ekholm, tel. +358 50 338 3184, thea.ekholm@tallinna24.ee
Reklaamimüük
E-R, tel. +358 400 133 959, meks@media.fi

REKLAAMIVORMINGUD - tallinna24.ee
ESILEHT

ARTIKLILEHEKÜLG
Suurraam
140 x
350

Maksiparaad 980 x 552
Paraad 980x400

Panoraam 980x120
Hiigelbänner 768x90

Pikendatud
suurraam
160 x
600

Suurraam
140 x
350

Maksiparaad 980 x 552

Pikendatud
suurraam
160 x
600

Paraad 980x400

Panoraam 980x120
Hiigelbänner 768x90

Torn
200 x
900

Torn
200 x
900

Topeltboks 1
468 x 600
Hiigelboks
468 x 400
Reklaamboks
300 x 250

Artiklivideo
Boks 3
Boks 3

Topeltboks
468 x 600

Topeltboks 2
468 x 600
Hiigelboks
468 x 400

Hiigelboks
468 x 400
Reklaamboks
300 x 250

Reklaamboks
300 x 250
Topeltboks
468 x 600
Hiigelboks
468 x 400
Reklaamboks
300 x 250

Nurgakleeps
300 x 200

Kleeps 1600x45

Nurgakleeps
300 x 200

Kleeps 1600x45

REKLAAMIVORMINGUD - tallinna24.ee
Mobiiliparaad
300x300

Esilehe
reklaamikoht
600 x 700

Mobiilipanoraam
300x150

REKLAAMIVORMING

SUURUS - PX

HIND / nädal		HIND / 4nädalat

Hiigelbänner
728 x 90
260€		780€
Panoraam
980 x 120
312€		936€
Paraad
980 x 400
1310€		3930€
Hiigelbänner, panoraam ja paraad on alternatiivsed reklaamivormingud.
Suurraam
140 x 350
176€		528€
Pikendatud suurraam
160 x 600
237€		713€
Torn
200 x 900
313€		939€
Suurraam, pikendatud suurraam ja torn on alternatiivsed reklaamivormingud.
See reklaamivorming on kleepuv, ehk püsib lehekülje kerimisel paigal.
Boks 1–3
300 x 250
216€		648€
Hiigelboks 1–2
468 x 400
258€		774€
Topelthiigelboks 1–2
468x600
300€
900€		
Võimalus näidata boksi 300x250, hiigelboksi 468x400 või topelthiigelboksi 468x600 px.
Mobiiliparaad 1–3
300 x 300
120€		360€
Mobiilipanoraam 1–3
300 x 150
75€		225€
Mobiiliparaad ja mobiilipanoraam ja paraad on alternatiivsed reklaamivormingud.
Kleeps
Esikülje reklaam
Nurgakleeps

1600 x 45
600 x 700
300 x 200

201€ /päivä		660€ /viikko
244€ /päivä		900€ /viikko
201€ /päivä		660€ /viikko

Kommertsartikkel

NB! Hinnad on € / 50% näitamine / kampaaniaaeg. Hindadele lisatakse käibemaks 20%.
Hinnad kehtivad antud hetkel.

505€ /viikko

TEHNILISED NÕUDED JA MÜÜGITINGIMUSED
MATERJALI ÜLEANDMINE
Lisa materjalile alljärgnev teave:
• Reklaamija ja kampaania nimi
• Avaldamise päev(ad)/-aeg
• Näitamiste arv
• Sihtimine (teenus / reklaami koht/reklaamilahendus)
• Kampaania url-aadress, kuhu reklaam klikkimisel viib
• Reklaamija kontaktandmed
• Materjali üleandja kontaktandmed / ettevõte/ kontaktisik
Materjal tuleb saata aadressile verkkoaineisto@media.fi

MATERJALIDE TÄHTAJAD
Valmismaterjalide tähtajad
• 5 tööpäeva enne kampaania algust kella 12.00-ks:
– Erilahendused ja kõik teised vormingud peale piltreklaami.
• 3 tööpäeva enne kampaania algust kella 12.00-ks:
– GIF-, JPG- või PNG-pildid, kolmanda osapoole tag.
Valmistatav materjal
• 3-5 tööpäeva enne kampaania algust.
Kõik materjalid ja võimalikud ja jälgimispikslid peavad vastama HTTPS-nõuetele.

Materjali hilinemine
Kui materjal antakse üle hilinenult, selle sisu on kahtlane või materjal ei tööta tehniliselt, ei taga Etelä-Suomen Media, et kampaania
algab soovitud ajal. Etelä-Suomen Media ei vastuta kampaania alguse hilinemise eest, kui selle põhjuseks on materjali ebatäpsus/
vead, aga püüab sellest klienti õigeaegselt teavitada. Etelä-Suomen Media jätab endale õiguse lõpetada juhistevastase materjali näitamine. Materjali näidatakse uuesti pärast seda, kui klient on puudused kõrvaldanud. Kui materjal põhjustab kampaania ajal tehnilisi
probleeme, on Etelä-Suomen Medial õigus see oma veebisaidilt eemaldada.
Veebimaterjali vahetamine
Kampaania tellimisel tuleb teatada, mitu reklaami sellesse tuleb ja kuidas nende vahetumist soovitakse. Kampaania jooksul võib
materjali soovi korral vahetada ühe korra reklaamikoha kohta. Vahetatav materjal tuleb üle anda vastavalt materjali tähtajale. Kui
vahetusi on rohkem, esitame arve tunnitasu alusel, nagu ka kõikide kampaania ajal toimuvate ootamatute vahetuste eest. Miinimumtasu on 40 eurot (+km).

Veebikampaaniate tulemuslikkuse mõõtmine ja näitamise garantii
Kampaaniate tulemuslikkust mõõdetakse Etelä-Suomen Media reklaamijuhtimissüsteemis. Kui näitamiste arv on vähem kui 95 %
ostetud kogusest, siis võib kampaaniat jätkata, kuni kogus on täis, või näidata puudujäävat osa kliendi järgmise kampaania ajal. Kui
näitamiste arv on kampaania lõpus vähem kui 5% madalam seatud eesmärgist, siis näitamisi ei kompenseerita. Kui kliendi materjal
antakse üle hilinemisega, siis Etelä-Suomen Media ei vastuta näitamiste garantii eest.

Vaata täpsemaid müügitingimusi: https://www.keskisuomalainen.com/fi/yrityksille/myyntiehdot/ehdot/

TEHNILISED NÕUDED JA MÜÜGITINGIMUSED
LEVINUIMAD REKLAAMIVORMINGUD JA SUURUS KILOBAITIDES
Reklaamivorming

Suurus px

Pildimaterjali kB

HTML5-materjali esimese laadimise kB

Avaleht

600x700

100

HTML5 ei ole lubatud

Maksiparaad

980 x 552

80

200

Paraadkoht

980 x 400

80

200

Panoraam

980 x 120

40

100

Hiigelbänner

728 x 90

40

100

Suurraam

140 x 350

40

100

Pikendatud suurraam

160 x 600

40

100

Torn

200 x 900

60

100

Hiigelboks

468 x 400

40

100

Reklaamboks

300 x 250

40

100

Topeltboks

468x600

60

200

Tiksuti

1600 x 45

40

100

Kleebisenurk

300 x 200

40

100

Mobiilparaad

300 x 300

40

80

Mobiilpanoraam

300 x 150

30

50

Suurust kilobaitides ei tohi ületada. Seatud piiridest ei tohi kõrvale hiilida, kasutades laadureid või kolmanda poole tagi. HTML5-materjali
puhul tuleks püüda, et esmane laadimine on nii väike kui võimalik.
Meie juhised vastavad IAB Finlandi veebireklaami standarditele. Lisateavet leiad: https://www.iab.fi/digimainonnan-abc/suositukset-2.
html. Kõik materjalid ja võimalikud ja jälgimispikslid peavad vastama HTTPS-nõuetele.
ÜLDISED JUHISED VIDEOTE JA HELI KASUTAMISEKS REKLAAMIDES
Reklaamides võib kasutada heli. Heli käivitub pärast seda, kui kasutaja liigutab hiire reklaami peale (mouseover), 0.5-sekundilise
viivega. Ja lõpeb siis, kui hiir liigutatakse reklaami pealt ära. Kui reklaami videos kasutatakse automaatse mängimise (auto-play)
funktsiooni, peab video algama ilma helita. Kasutajal peab olema võimalus video kinni panna.
			
HTML5-MATERJALI PUHUL PEA MEELES JÄRGNEVAT
Esmane laadimine peab olema võimalikult väike ja tuleks vältida asjatuid päringuid. Järgnevaid laadimisi tuleks vältida: Kui see on
reklaami seisukohast vajalik, ei tohi järellaadimise suurus kilobaitides ületada esmalaadimist.
Tutvu lähemalt HTML5-materjalide juhistega » www.iab.fi
KLEEPS
Kleeps on lindikujuline reklaam brauseriakna alumises servas, mis püsib lehe sirvimisel paigal. Kleepsuvormingusse on juba sisse
ehitatud sulgemisnupp (reklaami ei ole seda seega vaja eraldi teha). Reklaami tegemisel arvesta seda, et kitsal ekraanil jääb suur osa
kleebisest varju.  Paiguta põhisõnum reklaamipinna vasakusse serva(reklaamiala 980 x 45) ja ja täida ülejäänud kleeps taustavärviga.
Ka sümmeetriline lahendus toimib hästi. NB! Kleepsu kogupind on 1600 x 45 px. Ei saa lisada heli või laiendavat materjali. Kleepse
ei näidata telefonis.
NURGAKLEEPS
Nurgakleepsu on sisse ehitatud sulgemisnupp (reklaami ei ole seda seega vaja eraldi teha).

TEHNILISED NÕUDED JA MÜÜGITINGIMUSED
TÜHISTAMISTINGIMUSED
Rohkem kui 7 päeva enne kampaania alust tasuta. Vähem kui 7 päeva enne kampaania algust - 50% kampaania maksumusest.  
Vähem kui 2 päeva enne kampaania algust 100 % kampaania maksumusesta.
MAKSETINIGUSED
10 päeva
KAEBUSED
Reklaamikampaaniat puudutavad märkused tuleb teha kirjalikult reklaamimüügi kontaktisikule hiljemalt 8 päeva pärast kampaania
lõppu. Etelä-Suomen Media hüvitamiskohustus võib piirduda kampaania maksimaalse hinnaga.
KONKURENTIDE REKLAAM
Etelä-Suomen Media veebiteenustes ei piirata konkurentide nähtavust.  Kolmandatele osapooltele ei anta ka teavet samaaegsete
kampaaniate kohta. Seda järgmistel põhjustel: 1. Media ja kliendi omavahelise suhte absoluutne konfidentsiaalsus. 2. Veebimeedia
isepära, ehk reklaamikohtade piiratus. (Kampaaniale ei saa pakkuda teist vastavat kohta). Etelä-Suomen Media ei võta endale vastutust konkurentide reklaami samaaegse näitamise eest veebiteenustes.

HINNAMUUTUSED
Jätame endale õiguse muuta hindu ja reklaamivorminguid.

