Vironkielinen sanomalehti
FAKTAT

Viron ja Suomen välillä on lisääntynyt jatkuvasti. Samalla myös

Vironkielinen The Baltic Guide tavoittaa
suurimman osan Suomeen matkaavista
virolaisista. Lehteä lukevat niin matkaansa
suunnittelevat kuin matkalla olevat virolaiset.
•
•
•
•
•

Vironkielinen matkailulehti Suomesta
Ilmestyy 4x vuodessa
Painos 30 000 kpl/nro
Kattava jakeluverkosto
The Baltic Guide -lehti on ilmestynyt jo
vuodesta 1993.
• Lehtiperheeseen kuuluu neljä eri lehteä:
- viroksi Suomesta (4 krt vuodessa)
- suomeksi Virosta (1 krt/kk)
- englanniksi Virosta (1 krt/kk)
- venäjäksi Virosta (4 krt vuodessa)

luokitella helposti, vaan mukana massassa on niin päiväretkeilijöitä,
perhematkailijoita, ostoksilla käyviä täsmäturisteja, työmatkalaisia jne.
The Baltic Guide seuraa aikaansa. Vironkielinen lehtemme pyrkii
jatkossa palvelemaan entistä paremmin kasvavaa joukkoa virolaisia
matkailijoita tarjoamalla jokaisessa numerossa runsaasti tietoa kaikkia
kiinnostavista asioista kuten ruuasta, ravintoloista, ostosmahdollisuuksista, kulttuuritarjonnasta, urheilutapahtumista, festivaaleista,
historiasta jne.
Esittelemme myös Suomen eri alueita laajasti, sillä uskomme, että
virolaisten matkailijoiden on aika löytää myös pääkaupunkiseudun
ulkopuolinen Suomi – ja ovathan he sen jo löytäneetkin.

AIKATAULUT
Mainostilan varaaminen viimeistään
lehden ilmestymiskuukauden
5. päiväksi. The Baltic Guidelle
valmistamiseksi tarkoitettu
materiaali pitää lähettää viimeistään
lehden ilmestymiskuukauden
7. päiväksi. Valmis mainosmateriaali
pitää lähettää viimeistään lehden
ilmestymiskuukauden 10. päiväksi.

Uusiutumisen myötä meillä tulee olemaan entistä vähemmän numeroittain vaihtuvia erikoisteemoja ja vastaavasti entistä enemmän jokaisessa
numerossa esillä olevia, edellä mainittuja artikkelikokonaisuuksia.
Jotain pysyy myös ennallaan. Tulevan kauden vironkielisillä lehdillä
tulee olemaan alueelliset painopisteet sekä joitakin ajankohtaisia
erityisteemoja.
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