Reklaamikeskkonna hinnad ajalehes Muhulane
Reklaami tellija teatab koos reklaamitellimusega oma rekvisiidid (kontaktisiku nimi, juriidilise isiku
nimi, kontakttelefon, postiaadress, e-maili aadress). Reklaami tellimiseks saata e-mail aadressile
muhulane@muhu.ee
1. REAKUULUTUS JA REKLAAMTEKST
Reakuulutus või reklaamtekst tuleb esitada üldtuntud tekstitöötlusprogrammi formaadis (näiteks
doc-failina) aadressile muhulane@muhu.ee. Kuulutuses ei kasutata kujunduselemente.
Hind: Reakuulutuse tavahind on 3 eurot, kuulutuse maht kuni 200 tähemärki. Reakuulutus Muhu
valla eraisikule on tasuta, kuulutuse maht kuni 150 tähemärki.
Reklaamteksti (toote reklaam jne) hind on 16 eurot, kuulutuse maht kuni 500 tähemärki.
2. REKLAAMPILT
Muhu vallalehes avaldatakse reklaamid vastavalt moodulitele (vt allpool). Võimalik on esitada
valmiskujundatud reklaam või tellida kujundus toimetajalt.
Ettevalmistatud reklaami korral peab selle suurus vastama tellitud reklaami hinnakirjajärgsele
mõõdule. Fail peaks olema pildiformaadis (jpg- või tif).
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Reklaamide suurused (millimeetrites)
43 (laius) x 43 (kõrgus)
LAMAV: 90 (laius) x 43 (kõrgus); PÜSTINE: 43 (laius) x 90 (kõrgus)
RUUT: 90 (laius) x 90 (kõrgus); PÜSTINE: 43 (laius) x 184 (kõrgus)
LAMAV: 137 (laius) x 90 (kõrgus); PÜSTINE: 90 (laius) x 137 (kõrgus)
LAMAV: 184 (laius) x 90 (kõrgus); PÜSTINE: 90 (laius) x 184 (kõrgus)
kuni 184 (laius) x 262 (kõrgus)
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Reklaami esitamise tingimused:

Kui reklaamiostja ei esita ettevalmistatud reklaami, lisandub hinnale kujundustasu 10%
reklaampinna hinnast, aga mitte vähem kui 3,20 eurot.
Moodulreklaami soodustused:
• Muhu valla elanikust FIE-le, ja eraisikule kehtib reklaami avaldamise hinnast soodustus
50%. Muhu ettevõtjatele kehtib soodustus 25%.
• Mittetulunduslikule organisatsioonile on reklaampind kuni kahe mooduli ulatuses tasuta, iga
järgmise mooduli kohta kehtib soodustus 50% tavahinnast. Toimetus jätab õiguse tasuta
pakutavat reklaampindala vähendada.
• Reklaami hinnale lisandub kujundustasu, mis on 10% reklaami avaldamise hinnast, kuid
mitte vähem kui 3,0 eurot.
• Sama reklaami ühekorraga tellimisel ja tasumisel kahte või enamasse järjestikusse
numbrisse on hinnasoodustus 20%.
• Poliitilise sisugareklaami (näit. erakondlik) korral on reklaami avaldamise hinnaks
kolmekordne reklaami hind.
• Poliitilise sisuga reklaami tellimisel ei kehti hinnasoodustused.
ARVELDUS
Arve esitab (reeglina enne kuulutuse ilmumist) Muhu Vallavalitsus (ei ole käibemaksukohuslane).
Muhu Vallavalitsuse arveldusarved:
Muhu Vallavalitsus
Reg.Nr: 75018710
A/a: 1120228703 (Swedbank)
Makse selgitusse märkida arve number .
Maksta saab ka Muhu vallamaja kassasse aadressil Liiva küla, Muhu vald.
NB! Reklaam peab järgima kõiki häid tavasid. Muhu valla leht ei vastuta nõuetele
mittevastava reklaammaterjali esitamise tagajärgede eest. Muhu valla leht jätab endale
õiguse jätta avaldamata puudulikult esitatud reklaamid. Kui puudusi, millele on tähelepanu
juhitud, ei kõrvaldata nõutud ajaks, kohustub reklaamiandja tasuma tellitud reklaamipinna
eest ka siis, kui reklaami ei avaldata.
Muhu vallavalitsus jätab endale õiguse hinnakirjajärgseid hindu muuta.

