Ajakiri Raamatupidamisuudised on esimene Eestis
ilmuvatest raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud
majandusväljaannetest.
Ajakiri ilmub 1995. aastast nii eesti kui ka vene keeles 8 korda aastas
64 leheküljel (512 lehekülge aastas), mis teeb ta Eesti mahukaimaks
raamatupidajatele suunatud majandusväljaandeks.

Ajakirja peamisteks lugejateks on raamatupidajad, finantsistid, tipp- ja keskastmejuhid,
ettevõtjad.
Ajakirja eripäraks on see, et me ei avalda üleliigseid illustratiivseid materjale ega reklaami
ajakirja sees. Äripakkumised paiknevad kaantel – see tagab reklaamiandjale, et tema
pakkumine ei kao paljude teiste pakkumiste hulka ning lugeja saab samas mahus praktilist
teavet igast numbrist. Erilist tähelepanu pööratakse ettevõtjate hooajalistele kohustustele,
mistõttu kõik materjalid avaldatakse nende kohustuste tähtaega ja viimaseid muutusi
arvestades.
Ülevaade majandusajakirja Raamatupidamisuudised lugejaskonnast:
arv

≤ 3000 inimest

sugu

68 % naisi, 32 % mehi

sissetulek

keskmine ja üle keskmise

haridus

kõrgharidus ja / või rakenduslik kõrgharidus

amet

raamatupidaja, finantsist, tipp- ja keskastmejuht

ilmumine

8 korda aastas

maht

64 lehekülje

Hinnad kehtivad alates 01.01.2014

Ajakirja ülesanne on asjatundlike lugejate kujundamine, mis omakorda mõjub
positiivselt nii ettevõtte edukusele kui ka finantsala töötajate kvalifikatsioonile Eestis
tervikuna.

Täiendav
informatsioon
ja broneerimine:
reklaam@rup.ee
662 1679
56 576 654

ESIKAANEL
Hind

A

170 x 50

300.-

B

170 x 105

450.-

C

340 x 105

650.-

B

C

A

		

TAGAKAANEL

B

Mõõtmed, laius x kõrgus, mm

Hind

A

170 x 70

240.-

B

170 x 60

250.-

C

170 x 105

400.-

A

C

ESIKAANE SISEKÜLJEL
Mõõtmed, laius x kõrgus, mm

B

Hind

A

170 x 240

500.-

B

170 x 115

290.-

C

82 x 240

290.-

A

C

TAGAKAANE SISEKÜLJEL
Mõõtmed, laius x kõrgus, mm

B

Hind

A

170 x 240

430.-

B

170 x 115

250.-

C

82 x 240

250.-

A

C

REKLAAMIPINNAD

Mõõtmed, laius x kõrgus, mm

HINNAD KEHTIVAD ALATES 01.01.2014

LISATEENUSED JA TASUD

TEHNILISED NÕUDED MATERJALIDELE:

Mõõdud on esitatud kujul laius / kõrgus.

l Reklaam

Failiformaadid:.cdr,.eps,.ai,.psd,.tiff,.jpeg,
.pdf (PDF/X-1a standard)

Hindadele lisandub käibemaks.

erimõõtude ja -paigutusega
+30 % reklaampinna maksumusest

l Kujundamine

BRONEERIMINE

+15 % reklaampinna

maksumusest
l Reklaamteksti

Reklaamipindade broneerimise viimane
päev on 14 päeva enne ajakirja ilmumist.
Kujundamata reklaami materjalid palume
esitada 14 päeva enne ajakirja ilmumist.
Valmisreklaamid palume esitada 10 päeva
enne ajakirja ilmumist.

DPI: 225‑300

tõlkimine ja korrektuur

Nimetatud suurustele lisandub igast küljest
lõikevaru (bleed) 5 mm.

koostamine (kokkuleppel)

FAILIDE ESITAMINE:

+10 %
l Reklaamteksti
l Ajakirja

vahele vahelehe (insert)
lisamine – kokkuleppel

l Reklaamartikkel

(kokkuleppel)
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