
 BÄNNERREKLAAMI HINNAKIRI Kehtib alates 01.01.2014

 KV.EE TÄISVERSIOON (www.kv.ee)

BÄNNERI KIRJELDUS

NÄDALA 

HIND

 AVALEHT 

 A  728x90 Päisebänner kõikidel lehtedel läbi keskkonna (roteeruv, max 5tk) 600 €

 C  728x90   bänner avalehel otsingukasti all (roteeruv, max 3tk) 350 €

 J  300x125 Bänner avalehe ja otsingulehel  üleval paremas ääres (roteeruv, max 3tk) 250 €

 D  135x125 Kinnisvaraobjekti staatiline reklaam avalehe keskel 1. - 20. kohal (logota pilt 135x95 ja 2 rida teksti) 200 €

 F  300x125 Bänner avalehel ja otsingulehel (roteeruv, max 3tk) 175 €

 B  300x125 Suur bänner avalehe paremas ääres all (roteeruv, max 3tk) 50 €

 JALUS  1050x165   bänner avalehe all ääres  (roteeruv, max 3tk) 175 €

 OTSINGULEHT 

 C-0  728x90   bänner korterite otsingulehel otsingukasti ja 1. kuulutuse vahel (roteeruv, max 3tk) 250 €

 C-0  728x90   bänner majade otsingulehel otsingukasti ja 1. kuulutuse vahel (roteeruv, max 3tk) 150 €

 C-0  728x90   bänner maade otsingulehel otsingukasti ja 1. kuulutuse vahel (roteeruv, max 3tk) 50 €

 C-0  728x90   bänner äripindade otsingulehel otsingukasti ja 1. kuulutuse vahel (roteeruv, max 3tk) 50 €

 C-1,2,3  728x90   bänner korterite otsingulehel 7. ja 8. kuulutuse vahel (roteeruv, max 3tk) 200 €

 C-1,2,3  728x90   bänner majade otsingulehel 7. ja 8. kuulutuse vahel (roteeruv, max 3tk) 125 €

 C-1,2,3  728x90   bänner maade otsingulehel 7. ja 8. kuulutuse vahel (roteeruv, max 3tk) 45 €

 C-1,2,3  728x90   bänner äripindade otsingulehel 7. ja 8. kuulutuse vahel (roteeruv, max 3tk) 45 €

 B-1  300x250 Suur bänner korterite otsingulehel paremas ääres (roteeruv, max 3tk) 150 €

 B-1  300x250 Suur bänner majade otsingulehel paremas ääres (roteeruv, max 3tk) 125 €

 B-1  300x250 Suur bänner maade otsingulehel  paremas ääres (roteeruv, max 3tk) 100 €

 B-1  300x250 Suur bänner äripindade otsingulehel  paremas ääres (roteeruv, max 3tk) 60 €

 T  300x250 Suur kaasaliikuv bänner korterite otsingulehel paremas ääres (ei roteeru) 450 €

 T  300x250 Suur kaasaliikuv bänner majade otsingulehel paremas ääres (ei roteeru) 375 €

 T  300x250 Suur kaasaliikuv bänner maade otsingulehel paremas ääres (ei roteeru) 300 €

 T  300x250 Suur kaasaliikuv bänner äripindade otsingulehel paremas ääres (ei roteeru) 180 €

 JALUS  1050x165   bänner korterite otsingulehe all (roteeruv, max 3tk) 200 €

 JALUS  1050x165   bänner majade otsingulehe all (roteeruv, max 3tk) 100 €

 JALUS  1050x165   bänner maade otsingulehe all (roteeruv, max 3tk) 50 €

 JALUS  1050x165   bänner äripindade otsingulehe all (roteeruv, max 3tk) 50 €
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 KUULUTUSELEHT

 E  300x125 bänner korterite kuulutuselehel paremas ääres (ei roteeru) 150 €

 E  300x125 bänner majade kuulutuselehel paremas ääres (ei roteeru) 100 €

 E  300x125 bänner maade kuulutuselehel paremas ääres (ei roteeru) 50 €

 E  300x125 bänner äripindade kuulutuselehel paremas ääres (ei roteeru) 50 €

 L    Tekstilink kuulutuselehe paremas ääres (1 tekstirida) 50€/kuu

 LL  Logoga tekstilink korterite kuulutuse all  (Logo + 1 rida teksti + 1 rida veebiaadressi jaoks).  

 Ei sobi kinnisvaraobjektide ja -teenuste reklaamiks.
100€/kuu

 LL  Logoga tekstilink majade kuulutuse all (Logo + 1 rida teksti + 1 rida veebiaadressi jaoks). 

 Ei sobi kinnisvaraobjektide ja -teenuste reklaamiks.
60€/kuu

 LL  Logoga tekstilink maade kuulutuse all (Logo + 1 rida teksti + 1 rida veebiaadressi jaoks). 

 Ei sobi kinnisvaraobjektide ja -teenuste reklaamiks.
20€/kuu

 LL  Logoga tekstilink äripindade kuulutuse all (Logo + 1 rida teksti + 1 rida veebiaadressi jaoks). 

 Ei sobi kinnisvaraobjektide ja -teenuste reklaamiks.
20€/kuu

Suhtle oma kliendiga tema emakeeles! 

Kontakt:     Heliita Nigulist                                           Wilmar Valdes

                    Reklaamikonsultant                                  Müügijuht

                    Tel 671 0964                                              Tel 671 0964

                    Mobiil 504 6355                                        Mobiil 507 6676

                    E-post: heliita@kv.ee                                E-post: wilmar@kv.ee

Erilahendused:  Oleme valmis pakkuma erilahendusi vastavalt Teie vajadustele. 

Tehnilised tingimused:  Reklaambänner palun saata testimiseks vähemalt 2 tööpäeva enne selle kokkulepitud avaldamist. 

Reklaambänneri maht võib olla kuni 25 KB. Suurel bänneril (728x90 ja suurem) kuni 50 KB. Sobiv formaat: jpg, jpeg, gif (ka animeeritud), png, 

swf (flash)* või html. Bännerid võivad olla EST, RUS, FIN ja ENG vaadetes erinevad. EST vaates näitame ainult eestikeelseid bännereid, RUS 

keskkonnas ainult venekeelseid. Heleda taustaga bänneritele palun teha vähemalt 1 pxl laiune tumedam raam.

* NB! Flash-bännerist soovitame teha ka alternatiivse pildiformaadis (jgp, png, gif) bänneri (backup image), sest ca 5% seadmetel ei ole Flash-

playerit (nt Apple tooted iPhone ja iPad). Klikk bänneril avab uue akna (bännerisse tuleb määrata target _blank). Flashi versioon ei tohi olla 

uuem kui 10.2, bännerile tuleks sisse kirjutada getURL parameetriks clickTAG kujul: ActionScript 2

     on (release) {

     getURL (_root.clickTAG, "_blank");

     }

KV.EE’l on õigus keelduda reklaamide avaldamisest, mis ei vasta reklaamiseadusele, headele tavadele või ei sobi kinnisvaraportaalis KV.EE 

avaldamiseks.

Soodustused: Pikema perioodi puhul ja/või suuremate tellimuste puhul soodsam hind. 

Küsi personaalset pakkumist!

KV.EE MOBIILVERSIOON (m.kv.ee)             Reklaamimine KV.EE mobiilversioonis toimub kokkuleppel. 

Ca 25% külastajatest on venekeelsed. Lisatasu eest 10% reklaami maksumusest on võimalik näidata bännerit RUS-keskkonnas venekeelsena. 

Oleme valmis saatma Teie bänneriteksti tõlkimiseks meie partnerile - tõlketeenuse maksumus on 8€ (kuni 1/2 A4 lk). 
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