
The Baltic Guide - turistide abimees aastast 1993

Läbi aastate on The Baltic Guide ajalehed 
saavutanud suure tuntuse ja populaarsuse 
ning võib kindlalt väita, et lehed on turis-
tidele suunatud väljaannete seas esikohal.

The Baltic Guide eelis teiste turismivälja-
annete ees on suur trükiarv, madal kontakti-
hind, suurepärased levikukohad (Helsingi 
reisisadama terminalid, Venemaa turismi-
bürood, bussifirmad, saatkonnad ja konsu-
laadid, Tallinna reisisadama terminalid, 
Tallinna lennujaam, hotellid, turismiinfo-
punktid üle Eesti jne. )
Enamikku ajalehtedest antakse välja iga-
kuiselt, mis tähendab, et lehe sisu on alati 
uus ja huvipakkuv. Soome- ja inglisekeelsed 
lehed ilmuvad igakuiselt, vene- ja eesti-
keelsed lehed ilmuvad 4 x aastas.

Parim on see, et kõik lehed on lugejatele 
tasuta.
The Baltic Guide on suurepärane meedia-
kanal, mille läbi informatsioon jõuab 
igakuiselt  sadade tuhandete potentsiaal-
sete klientideni.
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Soome lahe juhtiv turismialane ajaleht

aastast 1993.

soomekeelne

Ilmub 12x aastas

Tasuta leviv

Trükiarv: 40,000 - 60,000 

Lai levikuvõrk Eestis ja Soomes: 

sadamad, hotellid, turismiinfopunktid,

lennujaam jne.

Lugejaskond:Eestit külastavad Soome 

turistid. 2000 püsiklienti Soomes, kes 

tellivad lehte aastaringselt
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Ilmub aastast 2012

ingliskeelne

Ilmub 12x aastas

Tasuta leviv

Trükiarv: 15,000 - 20,000.

Lai levikuvõrk Eestis ja Rootsis: sadamad, 

hotellid, turismiinfopunktid, Tallinna 

lennujaam jne.

Lugejaskond: Eestit külastavad turistid
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Ilmub aastast 2011

venekeelne

Ilmub 4 x aastas: kevad, suvi, sügis, talv

Tasuta leviv

Trükiarv: 30,000-40,000

Lai levikuvõrk Eestis ja Venemaal 

(Moskva, St. Peterburg) 

BUSSILIINID: Temptrans, Ecolines, 

Presto, Lux Express klienditeenindus

MOSKVAS: Eesti Suursaatkond Moskvas, 

Labirint reisibüroo, Kalevipoeg Ltd, 

SatMarket reisibüroo, Sharkov Tur, Las 

Flores reisibüroo

ST. PETERBURIS: Aerotravel reisibüroo, 

Eesti peakonsulaat Peterburis,

Versa reisibüroo Tallinna lennujaamas, 

turismiinfopunktides, hotellides üle Eesti 

Lugejaskond: Eestit külastavad Vene 

turistid

Soomet tutvustav eestikeelne ajaleht

Ilmub 4x aastas

Tasuta leviv

Trükiarv 30 000

Jaotuses: Viking Line laeval, Tallinna 

reisisadama terminalides, Helsingi 

reisisadama terminalides, Eesti Majas 

Helsingis jne.

Lugejaskond: Soomet külastavad Eesti 

turistid
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Uuri lähemalt: www.balticguide.ee


