Eesti mahukaim meelelahutusajakiri
Kroonika toob staarid Sulle koju!

Kroonika on Eesti mahukaim meelelahutusajakiri. Ajakiri keskendub kuulsuste rõõmudele ja muredele, tõusudele
ning langustele. Kõik, mis Eesti seltskonnaelus huvitavat toimub, leiab Kroonikas igakülgset kajastust. Kroonika
lood on täis hulgal kõneainet tekitavat intriigi ja särtsuvat elukogemust. Ajakirja täiendavad avameelsed
pihtimuslood, vaimukad staariankeedid ja ootamatud . Eesti suurim ja loetuim ajakiri üllatab igal nädalal staaride
eraeluliste paljastustega, kus kõnekat rolli etendavad glamuursed pilkupüüdvad fotod pidudest ja pulmadest.
Lisaks ilmuvad Kroonikal erinumbrid: Kroonika Kodu-eri ilmub 4 korda aastas (märtsis, juunis, septembris ja
detsembris) ning toob lugejateni kuulsuste kodusid nii meil kui välismaal, kirjutatakse hobidest, lemmikroogadest
jne. Kroonika Kodu-eri on võimalik tellida vaid paketina, st koos ajakirjaga Kroonika.
MIKS KROONIKA?






Kroonika on Eesti enim loetud nädalakiri, mis ilmub igal reedel.
Kroonika sisaldab põhjalikult kommenteeritud telekavasid ning horoskoopi.
Eesti Lugejauuringu põhjal on 2020. aasta I pa-l Kroonikal 117 000 lugejat.
Neli korda aastas ilmub Kroonika populaarne lisaväljaanne Kodu-eri ning kord aastas Kroonika Edukad erinumber.
Ajakirja Kroonika peatoimetaja on Ingrid Veidenberg.

LUGEJA PROFIIL:

Kroonika lugejaskond on positiivse ellusuhtumisega, uudishimulik ja tegus ning maailmale avatud. Kroonika
lugeja on vanuses 40+ ja kesk- või kõrgharidusega ning teda iseloomustab suur huvi ajakirjandusväljaannete
vastu. Rahakasutuses on esikohal kodu remont ja sisustamine, aiandus ja reisimine. 40% Kroonika lugejatest.
Suurim lugejaskond elab meediauuringu järgi Tallinnas ja selle lähiümbruses ning Lõuna-Eesti piirkonnas, järgneb
Lääne-Virumaa.
REKLAAMI HINNAKIRI *

Tagakaas (210x280 mm)
Esiduubel (lk 2-3, 420x280 mm)
Duubel (420x280 mm) **
Esisisekaas (210x280 mm)
1lk premium paberil (210x280 mm)**
1 lk (210x280 mm) **
1/2 lk (102x280 või 210x137 mm) **
1/3 lk (72x280 või 210x90 mm)**
1/4 lk (90x121 mm)**

3000 €
4450 €
3500 €
2800 €
2500 €
2200 €
1400 €
1000 €
800 €

Rubriik VABA AEG:
1/2 lk (184x120 või 90x245 mm)
1/4 lk (90x120 mm)
Uudisnupp (90x95 mm)

800 €
400 €
320 €

TV KAVA:
esikaas (210x220 mm)
Lk2 ja tagakaas (210x280 mm)
suur moodul (200x70 mm)
väike moodul (100x70 mm)

2800 €
2500 €
350 €
250 €

* Hindadele lisandub käibemaks.
** Esimesel 30 leheküljel ilmuva reklaami hinnale lisandub 15%.

Väljaandja

kroonika.delfi.ee

Kroonika

kroonika

REKLAAM
Narva mnt 13, 10151 Tallinn, tel 666 2666

