Saue vallalehes Saue Valdur kuulutuste
ja reklaami avaldamise hinnakiri
HIND JURIIDILISELE JA ERAISIKULE
REKLAAMPIND

HIND

MÕÕTMED (laius x kõrgus)

1 LEHEKÜLG (A3)

650 €

260 x 365 mm

1/2 LEHEKÜLGE

325 €

260 x 180 mm

1/4 LEHEKÜLGE

165 €

128 x 180 mm, 260 x 87 mm

1/8 LEHEKÜLGE

85 €

128 x 87 mm

1/16 LEHEKÜLGE

40 €

62 x 87 mm

1/32 LEHEKÜLGE

25 €

62 x 41 mm

• Reakuulutus kuni 200 tähemärki koos tühikutega 5 eurot või kuni 400
tähemärki koos tühikutega 10 eurot.
• Tasuline kirjutis (reklaamtekst) ettevõttest või organisatsioonist, selle
toodetest, teenustest või ettevõtmistest vastavalt hinnakirjale koos
eraldi märgitud tunnusega „reklaamtekst”.

Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:
• Saue valla ametiasutused ja hallatavad asutused;
• Saue vallas toimuvate kultuuriürituse korraldajad nende ürituste
reklaamimisel (maksimummõõt 1/16);
• teised kohalikud omavalitsused ja sotsiaalreklaami pakkujad;
• mitteärilistel eesmärkidel kaastunde- ja tänuavalduste ning
sünnipäevaõnnitluste esitajad;
• kandideerivad erakonnad ja valimisliidud ning üksikkandidaadid
kohalike omavalitsuste volikogude ja riigikogu valimiste aastal
valimistega seonduvat poliitilist reklaami ühekordselt (maksimummõõt
1/8) valmistele eelneva kuu lehes;
• juriidiline isik, kes reaalselt tegutseb Saue valla territooriumil
töökuulutuste (maksimummõõt 1/16) reklaamimisel.

Sama tellija korduvkuulutuse või reklaami
puhul on astmeline soodustus:

• alates 2. järjestikusest avaldamiskorrast 10% (2. - 9. ilmumiskord);
• alates 10. järjestikusest avaldamiskorrast 30% (10. - 19. ilmumiskord);
• alates 20. järjestikusest avaldamiskorrast 40%.
Kui tellida reklaam nt kahekümneks ilmumiskorraks, siis ei rakendu 40%
soodustus kogusummale vaid ainult viimasele korrale.

Saue valla leht Saue Valdur
ilmub 2018. aasta jaanuarist.
•
•
•
•
•
•
•

Tasuta
Värviline
12 või 16 lehekülge
Tiraaž: 10 000
Formaat: A3
Ilmub kaks korda kuus
Levib otsepostitusena
kõikidesse Saue valla
territooriumil olevatesse
postkastidesse

2020. aastal on leht kandes alates
(Omniva arvestab kandeks 3tp)

13.01
27.01
10.02
25.02
9.03
23.03
13.04
27.04
11.05
25.05
8.06
22.06

Kontakt

6.07
20.07
10.08
24.08
7.09
21.09
12.10
26.10
9.11
23.11
7.12
28.12

Reklaami broneerimine
reklaam@sauevald.ee. Reklaami
tellimisel saatke e-kirjaga
soovitatult kujundatud reklaam,
selle ilmumise aeg, suurus ja
maksja rekvisiidid.
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