
The Baltic Guide väljaanded

Soomekeelne The Baltic Guide 
- Räägib Eestist – tasuta.
- Juhtiv turismialane väljaanne Soome lahe piirkonnas aastast 1993.
- Ilmub 12 korda aastas.
- Tiraaž 40 000–60 000 eksemplari kuus.
- Umbes 50 % tiraažist jõuab lugejani Soomes.
- Kattev jaotusvõrgustik Soomes ja Eestis: sadamad, hotellid,
  restoranid, turismiinfopunktid, messid, lennujaamad jm. 

Ingliskeelne The Baltic Guide 
- Räägib Eestist – tasuta.
- Ilmub aastast 2012.
- 12 numbrit aastas.
- Tiraaž 15 000–20 000 eksemplari kuus.
- Saadaval Tallinna sadamates, lennujaamas, 
   Eesti hotellides, restoranides jm.

Venekeelne The Baltic Guide
- Räägib Eestist – tasuta. 
- Ilmub aastast 2011.
- Ilmub 2 korda aastas: mais ja detsembris.
- Tiraaž 30 000−40 000 eksemplari iga number. 
- Kattev jaotusvõrgustik Eestis ja Venemaal.
- Saadaval Tallinna sadamates, lennujaamas, Eesti hotellides, restoranides jm.
- Saadaval Eesti Suursaatkonnas Moskvas, Eesti Konsulaadis Peterburis,    
   Nordica ja Adria lennuliinidel, Temptrans bussiliinidel, Presto bussides jm.

Eestikeelne The Baltic Guide
- Räägib Soomest – tasuta. 
- Antakse välja aastast 2005.
- Ilmub 4 korda aastas.
- Tiraaž 30 000 eksemplari iga number. 
- Umbes 60% tiraažist jõuab lugejani Soomes.
- Kattev jaotusvõrgustik Eestis ja Soomes: sadamates, hotellides, 
  restoranides, turismiinfopunktides, messidel jne. 

The Baltic Guide on ilmunud juba 23 aastat. Eesmärgiks on jõuda võimalikult 
paljude Eestisse saabuvate turistideni soome-, inglise-, vene- ja eestikeel-
sete väljaannete kaudu. Ajalehtede sisu erineb üksteisest sihtgruppide 
erisuste tõttu. Igal ajalehel on selle avaldamise keelt emakeelena kõnelev 
peatoimetaja.

Tutvu kodulehega siin: www.balticguide.ee.

Lisateave:
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Aastal 2015 külastas Eestit 5,7 miljonit välisturisti.
Allikas: Eesti Pank, 2015

Allikas: Eesti Pank, 2015

47 % Eestit külastanud välismaalase emakeel 
ei ole soome või vene keel.



Välisturist viibib Eestis keskmiselt 2,6 päeva.

Välisturist kulutab Eestit külastades 
keskmiselt 228 eurot.

Kokku jätavad välisturistid aasta jooksul Eestisse 
1,3 miljardit eurot.

Allikas: Eesti Pank, 2015

Allikas: Eesti Pank, 2015

Allikas: Eesti Pank, 2015
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Ingliskeelne TBG on maksujõulisele 
välisturistile suunatud väljaanne aastast 2012.

Erinevaid teemasid käsitlevad artiklid hõlmavad kogu Eestit.

Leht ilmub 12 korda aastas. 
TBG tutvustab:

The Baltic Guide’i veebiversiooni saab lugeda aadressil www.balticguide.ee

Eestis elavad, esimese keelena inglise keelt rääkivad 
professionaalsed toimetajad kirjutavad ajalehele artikleid, 
mis vastavad kõrgetele ajakirjanduseetika normidele. 
Seetõttu ajalehte ka usaldatakse. 
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 kõrgkultuuri, meelelahutust, 
 noortekultuuri ja ajaviitmisvõimalusi;
uudiseid ja aktuaalseid teemasid; 
Eesti kultuuri ja loodust;
restorane ja kohvikuid;
majutusteenuseid;
ilu- ja terviseteenuseid;
ostlemisvõimalusi;
butiike ja turge;
kinnisvaraturgu ja palju muud.



Ingliskeelse The Baltic Guide’i 
trükiarv on 15 000–20 000 
eksemplari kuus.
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Ajalehel on umbes
100 levikohta 
üle Eesti, sealhulgas:
- sadamad;
- lennujaamad;
- hotellid;
- restoranid ja kohvikud;
- kaubanduskeskused ja kauplused;
- turismiinfopunktid jne.

Ajaleht jõuab tarbijani tasuta 
spetsiaalsete lehekorvide 
kaudu, millest lugejad saavad 
selle kätte ilma piiranguteta. 


