LP – Eesti Päevalehe nädalalõpuleht
Lehes on avameelsed, sügavad ja liigutavaid persoonilood aktuaalsete ja kuulsate eestlastega. LP pakub iganädalaselt kvaliteetset ja sisukat ajakirjandust laiale lugejaskonnale.
Lisaks Eesti Päevalehe põhjalikele ja analüüsivatele uudislugudele ühiskonnas olulistel
teemadel, leiab lehest ka nädalavahetusse sobivat teemadevalikut – tervis, hea toit,
kodu, suhted, kultuur, mood, tehnika, sport, poliitika, reisimine ja elustiil.
Ilmub reedeti.

Kõige sisukam nädalalõpuleht!
Kerttu Pass
LP peatoimetaja

Miks reklaamida LP-s?
LP on kõige sisukam nädalavahetuseleht.
Professionaalsed ajakirjanikud pakuvad kvaliteetset ja sisukat ajakirjandust.
Eksklusiivsed, avameelsed ja südamlikud persoonilood aktuaalsete ja armastatud Eesti inimestega.
Lai teemadering, mis kõnetab nii naisi kui ka mehi.

Kes on lugeja?
LP peamine lugeja on keskmisest intelligentsem ja ostujõulisem eestlane,
kes väärtustab perekonda, hindab kvaliteetset ajakirjandust ja soovib olla
kursis Eestis ja maailmas toimuvaga.
Lugejaskond 96 000

52%
elab
Harjumaal

51%

74%

56%

53%

naised

üle 40aastased

kõrgharidusega

keskmine sissetulek pere
liikme kohta üle 800 €

Allikas: Faktum & Ariko, Eesti lugejauuring 2020 kevad

LP reklaami hinnakiri
Esikaas

Exo 5280 €

Esimene sisekaas

Exo 3630 €

292 x 222 mm*
Reklaamipind

kriitpaber 6490 €

Exo 4000 €

Tagakaas
292 x 360 mm*

kriitpaber 4500 €

Tagumine sisekaas
292 x 360 mm*

Exo 3080 €

kriitpaber 3410 €
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275 x 160
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275 x 127
88 x 345
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1133 €

946 €

770 €

578 €

363 €

Mõõtmed
(mm)

Põhileht

Lk 7

3234 €

Vaba
paigutus

2948 €

2123 €

1870 €

1529 €

1705 €

1353 €

Poster (584 x 360 mm*) EXO 4730 €, UPM Fine 5060 €, kriitpaber 6820 €
• * lisandub lõikevaru 5 mm
• kõigile hindadele lisandub käibemaks 20%
• Ekspress Meedia ASil on õigus keelduda reklaamitellimuse vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega
või kahjustab otseselt EPLi ärihuve (kahjustab EPLi mainet, annab EPLi
lugejatele EPList vale informatsiooni, kahjustab EPLi kaubamärki jms)
• pretensioonide esitamise aeg on 3 tööpäeva

Exo: 52 g parendatud ajalehepaber, valgesus 76%
ICC profiil: ImpNews_Coldset.icc
Kriitpaber: 80 g Novapress, valgesus 100%
ICC profiil: ISOcoated_v2_300eci.icc (FOGRA 39)

Reklaampindade annulleerimine
Reklaamitellimust saab annulleerida, teatades sellest Ekspress Meediale
kirjalikult 7 tööpäeva enne reklaami ilmumist. Kui reklaamitellimust soovitakse annulleerida lühema etteteatamisega, tuleb tasuda 80% tellitud
reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Ekspress Meedia AS, Narva mnt 13, 10151 Tallinn
Reklaam ja info: tel 680 4500, e-post reklaam@ekspressmeedia.ee
reklaam.lehed.ee, ftp://leht@ftp.epl.ee

