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Suomenkielisen The Baltic Guide 
-lehden monipuolinen sisältö kattaa
joka kuukausi Viron kulttuuritapahtu-
mat, ravintolat, ostospaikat, hotellit, 
kauneus- ja terveyspalvelut, kartat, 
uutiset ja paljon muuta.

• Suomenlahden	johtava	matkai-
lualan	lehti	vuodesta	1993

• Ilmestyy	joka	kuukausi,
12	kertaa	vuodessa

• Ilmainen
• Painos:	40	000–50	000	lehteä
kuukaudessa

• Laaja	jakeluverkko	Suomessa	ja
Virossa:	satamat,	hotellit,	matkai-
luneuvonnat,	matkailumessut,
lentoasemat	jne.

aikataulut:
Mainostilan varaaminen viimeistään 
lehden ilmestymiskuuta edeltävän kuu-
kauden 23. päiväksi. The Baltic Guiden 
taitettava materiaali viimeistään ilmes-
tymiskuuta edeltävän kuukauden 25. 
päiväksi. Valmis taittomateriaali viimeis-
tään edellisen kuukauden 27. päiväksi.

257	x	165

257	x	80
126	x	165 61	x	165

126	x	80

257	x	335

126	x	335

61	x	335 257	x	40

arti kli  lk.

534	x	335

280	x	360
(+10	mm	bleed)
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990 eur 510 eur

koot ja hinnat

1 190 eur 720 eur

Mainoksen taitto maksaa 15 % mainostilan nor-
maalihinnasta. Mainoksen käännös maksaa 10 
% mainospinnan normaalihinnasta. Rivi-ilmoi-

tus info-sivuilla maksaa 50 euroa.  
Hintaan lisääntyy arvonlisävero.

2018 ilmestymisaikataulu ja teemat
Tammikuu HeLmIkuu maaLISkuu

MatkaMessu  
Matka 2018  

Helsinki	18.–21.1.2018	
koko Viron kattaVa 

numero

kauneus ja terveys 
Talviloma	(etelä-Suomi	

19.–25.2.2018,		
keski-Suomi		
26.2–4.3.2018,		
Pohjois-Suomi		
5.–11.3.2018)

a5-liite:	Fine	Dining 

talviloma		
keski-Suomi		
26.2–4.3.2018,		
Pohjois-Suomi	
5.–11.3.2018)

MatkatoiMistot, 
Pääsiäinen 

	(30.3–2.4.2018)
a5-liite: aasialaiset	

ravintolat 

HuHTikuu Toukokuu kesäkuu

kodinsisustus,  
reMontointi,  

Pihan kaunistus

a4-liite 
Viron kesä 

 ostokset 
a4-liite 

Viron kesä 
a5-liite:	muoti	ja	kauppa	

Heinäkuu eLokuu syyskuu

viron löytäMättö-
Mät helMet 

(länsi-virumaa,  
otepää jne.)

a5-liite:  
Pubit	ja	ravintolat

Markkinat ja torit
a5-liite: kiinan-	ja	japa-

ninkielinen	lehti	

kulttuurikohteiden 
uusi kausi ja urheilu

a5-liite:	eri	maiden	
ravintolat	

Lokakuu marraskuu JouLukuu

syysloma
autot

Martin markkinat	
17.–18.11.2018.	

koko viroa kattava
nuMero

joulu

suomenkielinen lehti
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TBG selvitti: Kauneuspalveluita huippuedullisesti 
Latvian rajaseutu odottaa löytämistään

The Baltic Guide uudistui verkossa 

Apocalyptica juhlakiertueella Tallinnassa

Jakelussa
VIROSSA

KULTTUURI-
SYKSYN 

KOHOKOHDAT
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Venäjänkielinen lehti

Venäjänkielisen The  Baltic Guide 
-lehden monipuolinen sisältö kattaa
Viron kulttuuri-tapahtumat, ravinto-
lat, ostospaikat, hotellit, kauneus- ja 
terveyspalvelut, kartat, uutiset ja 
paljon muuta.

• Vuodesta	2011
• Ilmestyy	kaksi	kertaa
vuodessa:	touko-	ja
joulukuussa

• Ilmainen
• Painos:
30	000–40	000
lehteä	kuukaudessa

• Laaja	jakeluverkko
Virossa	ja	Venäjällä

aikataulut:
Mainostilan varaaminen viimeistään 
lehden ilmestymiskuuta edeltävän kuu-
kauden  5. päiväksi. The Baltic Guiden 
taitettava materiaali viimeistään ilmes-
tymiskuuta edeltävän kuukauden 7. 
päiväksi. Valmis taittomateriaali viimeis-
tään edellisen kuukauden 10. päiväksi.

4 790 eur

2 820 eur 2 590 eur

1 440 eur 1 440 eur

790 eur 430 eur

990 eur 650 eur

Mainoksen taitto maksaa 15 % mainostilan nor-
maalihinnasta. Mainoksen käännös maksaa 10 
% mainospinnan normaalihinnasta. Rivi-ilmoi-

tus info-sivuilla maksaa 50 euroa.  
Hintaan lisääntyy arvonlisävero.

2018 ilmestymisaikataulu ja teemat
Toukokuu	2018

koko viron  
kattava nuMero

JouLukuu	2018

koko viron  
kattava nuMero
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koot ja hinnat
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Bажная общая информация об
Эстонии

/ корабли / отели / рестораны / театры / выставки / магазины /

Новые рестораны
Фестивали: от  Ёлки до Rammstein

Самый современный рынок Балтии
Военные музеи
Лучшие продукты Эстонии
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Дмитрий  Рооз:«Без эстонского сыра не жизнь!»

ПО-РУССКИ

Л Е Т О  2 0 1 7

tekniset tiedot
Värihallinta Coldset sanomalehti- ja paremmilla pa-

pereilla (SNP, News, coldset, 45-55 g/m²): 
ISO newspaper26v4 (IFRA26) osavärien 
suurin sallittu yhteenlaskettu määrä (total 
ink limit) 240 %, maks. musta (max black) 
95% neliväripainossa (CMYK)

kuvien resoluutio  200 dpi

Painomenetelmä offsetrotaatio offsetrotaatio

materiaalit taittoon  ai, eps, psd, jpg, pdf

Valmis taitto Painovalmis PDF, ink. limit -ä seurattava, 
(ink limit max 240 %, max black 95 %)

FtP ftp://balticguide.ee.klient.veebimajutus.ee

käyttäjä: vhost2751f2 salasana: Guidex

tekniset vaatimukset tarkemmin   http://www.kroonpress.eu/ajaleht



Bannerien hinnat

Bannerin	valmistaminen	+	15	%	sopimuksen	hinnasta.
Hinnat	alv	0	%

oikea	reuna
250x250	px

4	viikkoa	 400 eur
2	viikkoa 230 eur
1	viikko	 165 eur 

4	viikkoa	 700 eur 
2	viikkoa 400 eur

Suuri	etusivun	banneri	
970x250	px

ensimäisen	artikkelin	alla	bänner	884x90	px
4	viikkoa	 500 eur 2	viikkoa 300 eur 1	viikko	 165 eur 

advertoriaalin toimittaminen sekä käännös:
1. 2000 merkkiin 100 €
2. 3000 merkkiin 150 €
3. 4000 merkkiin 200 €

30 päivän hinta:
1. 2000 merkkiin 300 €
2. 3000 merkkiin 400 €
3. 4000 merkkiin 500 €

Vasen	
reuna

250x500	px

4	viikkoa	 450 eur
2	viikkoa 250 eur
1	viikko	 180 eur 

artikkelin	alla	oleva	bänner	728x90	px

Suuri	etusivun	banneri

Banneri	ensimmäisen	artikkelin	alla

oikea	reuna	
250x250	px

Banneri	artikkelin	alla	

Vasen		
reuna

250x500	px

Suuri	etusivun	banneri

4	viikkoa	 500 eur 2	viikkoa 300 eur 1	viikko	 165 eur 

adVertoriaali the Baltic Guiden kotisiVulla:

Hintaan sisältyy 1 kuva.
Kuvauspalvelu 50 €.

oikea	reuna	
250x250	px

oikea	reuna	
250x250	px

oikea	reuna	
250x250	px


