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REKLAAMIVORMINGUD  – tallinna24.ee
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Artiklivideo

Nurgakleeps 
300 x 200



Mobiiliparaad 
300x300

Mobiilipanoraam 
300x150

REKLAAMIVORMINGUD  – tallinna24.ee

Tähelepanu! Hinnad on € / 20% näitamine / kampaaniaaeg. Hindadele lisatakse käibemaks 20%.  
Hinnad on praegu kehtivad.

Esilehe 
reklaamikoht 

600 x 700

REKLAAMIVORMING SUURUS – PX CPM nädala hind kuu hind

Hiigelbänner 728 x 90 6 140 € 475 €

Panoraam 980 x 120 8 230 € 610 €

Paraad 980 x 400 15 290 € 800 €
Hiigelbänner, panoraam ja paraad on alternatiivsed reklaamivormingud.

Suurraam 140 x 350 4 120 € 393 €

Pikendatud suurraam 160 x 600 5 145 € 515 €

Torn 200 x 900 6 220 € 650 €
Suurraam, pikendatud suurraam ja torn on alternatiivsed reklaamivormingud.
See reklaamivorming on kleepuv ehk püsib lehekülje kerimisel paigal.

Boks 1–3 300 x 250 6 130 € 446 €

Hiigelboks  1–2 468 x 400 7 150 € 520 €

Topeltboks  1–2 468 x 600 8 245 € 625 €
Võimalik on näidata boks 300 x 250, hiigelboks 468 x 400 või topeltboks 468 x 600 px.

Mobiiliparaad  1–3 300 x 300 6,5 110 € 360 €

Mobiilipanoraam  1–3 300 x 150 5 95 € 225 €
Mobiiliparaad ja mobiilipanoraam on alternatiivsed reklaamivormingud.

Kleeps 1 600 x 45 8 275 € 660 € /kuu

Esilehe reklaam 600 x 700 15 345 € 990 € /kuu

Nurgakleeps 300 x 200 8 275 € 660 € /kuu



MATERJALI ÜLEANDMINE

Materjali üle andes esita järgmised andmed:
• Reklaamija ja kampaania nimi
• Avaldamispäev(ad)/-aeg
• Näitamiste arv
•  Sihtkoht (milline teenus/milline näitamise 

koht/reklaamilahendus)
•  Kampaania www aadress, kuhu reklaam 

peab klikkides viima
• Reklaamija kontaktandmed
•  Materjali üleandja kontaktandmed/ 

ettevõte/kontaktisik

Materjal saadetakse aadressile  
verkkoaineisto@media.fi

TEHNILISED JUHISED JA MÜÜGITINGIMUSED

MATERJALI TÄHTAJAD

Valmis materjali tähtajad 
•  5 täistööpäeva enne kampaania algust kella 

12.00.ks:
 –  Erilahendused ja kõik muud vormingud 

peale piltreklaami. 
•  3 täistööpäeva enne kampaania algust kella 

12.00-ks:
 –  GIF, JPG või PNG pildimaterjalid,  

kolmanda osapoole tag.

Valmistatav materjal
• 3-5 tööpäeva enne kampaania algust.

Kõik materjalid ja võimalikud jälgimispikslid 
peavad olema HTTPS-iga ühitatavad.

Materjali hilinemine
Kui materjali üleandmine hilineb, materjal on 
sisult küsitav või tehniliselt teostamatu, ei taga 
Etelä-Suomen Media kampaania algamist soo-
vitud ajahetkel. Etelä-Suomen Media ei vastuta 
vigase materjali põhjustatud kampaania alguse 
hilinemise eest, aga püüab sellele aegsasti 
kliendi tähelepanu juhtida. Etelä-Suomen 
Media jätab omale õiguse nõuetele mittevas-
tava materjali näitamine lõpetada. Materjal 
pannakse uuesti nähtavale, kui klient on selle 
juhiste järgi parandanud. Kui materjal põh-
justab kampaania ajal tehnilisi probleeme, on 
Etelä-Suomen Medial õigus reklaam portaalist 
kõrvaldada.

Veebimaterjali vahetamine
Kampaaniat broneerides tuleb teada anda, mi-
tu reklaami kampaaniasse tuleb ja kuidas neid 
tahetakse vahetada. Kampaaniaperioodil võib 
materjali soovi korral vahetada korra reklaami 
ja kampaaniaperioodi kohta. Vahetusmater-
jali üleandmine toimub materjali üleandmise 
tähtaegade kohaselt. Mitme reklaami vahetuse 
eest koostame arve tunnitasu alusel, sama-
moodi nagu ettenägematute kampaania ajal 
toimuvate vahetuste eest. Miinimumtasu on 40 
eurot (+käibemaks).

Veebikampaaniate tõendamine ja  
näitamise garantii
Kampaaniaid tõendatakse Etelä-Suomen Me-
dia reklaamihaldussüsteemi abil. Kui kampaa-
nia jääb alla 95% ostetud näitamiste arvust, või-
dakse kampaaniat jätkata, kuni näitamiste arv 
täitub, või hüvitatakse puuduvad näitamised 
kliendi järgmise kampaania reklaami näitamis-
tena. Kui reklaami näitamistest jääb kampaania 
lõpuks eesmärgist puudu alla viie (5) protsendi, 
näitamisi ei korvata. Kui kliendi materjal antak-
se üle hilinemisega, ei vastuta Etelä-Suomen 
Media näitamise garantii eest.

Vaata müügitingimusi täpsemalt https://www.
keskisuomalainen.com/fi/yrityksille/myyntieh-
dot/ehdot/



TEHNILISED JUHISED JA MÜÜGITINGIMUSED

LEVINUMAD REKLAAMIVORMINGUD JA PIIRSUURUSED KILOBAITIDES

Järgime oma juhistes IAB Finlandi veebireklaamistan-
dardeid. Lisainformatsiooni leiab: https:/www.iab.fi/
digimainonnan-abc/suositukset-2.html. Kõik materja-
lid ja võimalikud jälgimispikslid peavad olema HTTPS-
iga ühitatavad.

ÜLDISED JUHISED VIDEO JA HELI 
KASUTAMISEKS REKLAAMIS
Reklaamis võib kasutada heli. Heli käivitub 0,5-sekun-
dilise viivitusega, kui kasutaja viib hiire reklaami peale 
(mouseover), ja lõpeb, kui kasutaja viib hiire reklaami 
pealt ära. Kui reklaami videos on kasutusel auto-play, 
peab video käivituma ilma helita. Kasutajal peab ole-
ma võimalus video sulgeda.  

TÄHELEPANUKS HTML5  
MATERJALI PUHUL 
Esmane laadimine peab olema võimalikult väike ja 
oleks hea vältida asjatute päringute suurt hulka. Esma-
se laadimise järel toimuvaid laadimisi tuleks vältida: 
kui see on reklaami seisukohalt vältimatu, võib järel-
laadimine olla kilobaitides maksimaalselt sama suur 
kui esmane laadimine.

Kilotavurajat ovat ehdottomia. Kilotavurajoja ei voi kiertää käytämällä loadereita tai kolmannen osapuolen tagiä. 
HTML5-aineistossa pyrittävä mahdollisimman pieneen ensilataukseen.

Loe lisa HTML5 materjalide juhiste kohta leheküljelt 
www.iab.fi.

KLEEPS
Kleeps on brauseriakna alaservas olev lindikujuline 
reklaamivorming, mis püsib lehe sirvimisel paigal. 
Kleepsu teostuses on sisseehitatud sulgemisnupp 
(reklaami ei pea sulgemisnuppu nii eraldi tegema). 
Võta teostuses arvesse, et kitsastel ekraanidel jääb 
suur osa kleepsust peitu. Paiguta põhisõnum rek-
laamialale vasakusse nurka (reklaamiala 980 x 45) ja 
täida ülejäänu kleepsust taustavärviga. Hästi toimib ka 
sümmeetrilisus. TÄHELEPANU! Kleepsu kogupindala 
on 1600 x 45 px. Heli ega täiendavat materjali ei saa 
lisada. Kleepsu ei näidata telefonis. 

NURGAKLEEPS
Nurgakleepsu teostuses on sisseehitatud sulgemis-
nupp (reklaami ei pea sulgemisnuppu nii eraldi tege-
ma).

REKLAAMIVORMING SUURUS – PX Pildimaterjali kB HTML5 materjali  
esmase laadimise kB

Esileht 600 x 700 100 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 468 x 600 60 200

Tiksuti 1600 x 45 40 100

Nurgakleeps 300 x 200 40 100

Mobiilparaad 300 x 300 40 80

Mobiilpanoraam 300 x 150 30 50
Kilobaitide piirangud kehtivad tingimusteta. Kilobaitide piirangutest ei tohi mööda minna, kasutades laadureid või kolmanda 
osapoole tagi. HTML5 materjali juures tuleb püüelda võimalikult väikese esmase laadimise poole.



TÜHISTAMISTINGIMUSED
Üle 7 ööpäeva enne kampaaniat tasuta. Alla 7 ööpä-
eva enne kampaaniat 50% kampaania hinnast. Alla 2 
ööpäeva enne kampaaniat 100% kampaania hinnast.

MAKSETINGIMUSED
10 päeva neto

KAEBUSED 
Reklaamikampaaniat puudutavad märkused tuleb te-
ha kirjalikult müügi kontaktisikule hiljemalt 8 ööpäeva 
pärast kampaania lõppu. Etelä-Suomen Media hüvi-
tuskohustus võib piirduda maksimaalselt kampaania 
hinnaga. 

TEHNILISED JUHISED JA MÜÜGITINGIMUSED

KONKURENTIDE REKLAAM
Konkurentide nähtavust Etelä-Suomen Media võrgu-
teenustes ei piirata. Informatsiooni konkurentide sa-
maaegsete kampaaniate kohta kolmandatele osapool-
tele samuti ei anta. Need asjaolud johtuvad järgmis-
test põhjustest: 1. meediaväljaande ja kliendi vahelise 
suhte tingimatu konfidentsiaalsus. 2. veebimeedia 
omadusena reklaamikohtade piiratus. (Kampaaniale 
ei saa pakkuda muud vastavat kohta.) Konkurentide 
reklaamide samaaegne näitamine Etelä-Suomen 
Media veebiteenustes ei tekita Etelä-Suomen Mediale 
hüvituskohustust.

HINNAMUUDATUSED
Jätame endale õiguse hindade ja reklaamivormingute 
muutmiseks.


