
 BÄNNERREKLAAMI HINNAKIRI

DESKTOPI VAADE

Kehtib alates 01.01.2017

NR MÕÕDUD 

(px)

 KV.EE BÄNNERI KIRJELDUS NÄDALA 

HIND

 AVALEHT 

1 1210 x 150  Päisebänner kõikidel lehtedel läbi keskkonna (roteeruv, max 10 tk) 900 €

2 177 x 114
 Eripakkumine - Kinnisvaraobjekti staatiline reklaam avalehe keskel (logota pilt

 ja 2  rida teksti). 1. - 20. positsioonil roteerub kokku kuni 30 pakkumist. 
250 €

3 380 x 330  Ruudubänner avalehe paremas servas (roteeruv, max 3 tk) 300 €

4 380 x 150  Väike bänner avalehe paremas servas (roteeruv, max 3 tk) 150 €

5 1210 x 150  Jalusebänner avalehe all ääres (roteeruv, max 3 tk) 175 €

 OTSINGULEHT 

6 1210 x 150  Ribabänner korterite otsingulehel kuulutuste vahel (roteeruv, max 3 tk) 350 €

7 1210 x 150  Ribabänner majade otsingulehel kuulutuste vahel (roteeruv, max 3 tk) 200 €

8 1210 x 150  Ribabänner maade otsingulehel kuulutuste vahel (roteeruv, max 3 tk) 75 €

9 1210 x 150  Ribabänner äripindade otsingulehel kuulutuste vahel (roteeruv, max 3 tk) 75 €

10 1210 x 150  Jalusebänner korterite otsingulehe all (roteeruv, max 3 tk) 350 €

11 1210 x 150  Jalusebänner majade otsingulehe all (roteeruv, max 3 tk) 200 €

12 1210 x 150  Jalusebänner maade otsingulehe all (roteeruv, max 3 tk) 75 €

13 1210 x 150  Jalusebänner äripindade otsingulehe all (roteeruv, max 3 tk) 75 €

 KUULUTUSELEHT

14 280 x 120  Väike bänner korterite kuulutuselehel paremas ääres (ei roteeru) 200 €

15 280 x 120  Väike bänner majade kuulutuselehel paremas ääres (ei roteeru) 125 €

16 280 x 120  Väike bänner maade kuulutuselehel paremas ääres (ei roteeru) 75 €

17 280 x 120  Väike bänner äripindade kuulutuselehel paremas ääres (ei roteeru) 75 €

18 50 x 50
 Logoga tekstilink korterite kuulutuse all (Logo + 1 rida teksti + 1 rida 

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

19 50 x 50
 Logoga tekstilink majade kuulutuse all (Logo + 1 rida teksti + 1 rida 

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

20 50 x 50
 Logoga tekstilink maade kuulutuse all (Logo + 1 rida teksti + 1 rida 

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

21 50 x 50
 Logoga tekstilink äripindade kuulutuse all (Logo + 1 rida teksti + 1 rida

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

22 1210 x 150  Jalusebänner korterite kuulutuselehel all (roteeruv, max 3 tk) 250 €

23 1210 x 150  Jalusebänner majade kuulutuselehel all (roteeruv, max 3 tk) 150 €

24 1210 x 150  Jalusebänner maade kuulutuselehel all (roteeruv, max 3 tk) 50 €

25 1210 x 150  Jalusebänner äripindade kuulutuselehel all (roteeruv, max 3 tk) 50 €

Hindadele lisandub käibemaks.
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HTML5 näidisbänneri saad alla laadida siit.

Vaata veel: Kuulutuste hinnapaketid

Uusarendusprojektid

Moodulmajad

                    Heliita Nigulist                                           Wilmar Valdes

                    Reklaamikonsultant                                  Kliendisuhete juht

                    Tel 671 0964                                              Tel 671 0964

                    Mobiil 504 6355                                        Mobiil 507 6676

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

NB! Käesolevas hinnakirjas toodud reklaambännerid ei ole mobiilsetes seadmetes (telefonides ja 

tahvelarvutites) nähtavad.  Reklaamide näitamine mobiilses versioonis toimub erikokkuleppel.

Ca 10-15% külastajaid kasutab KV.EE'd venekeelses vaates. Lisatasu eest (10% reklaami maksumusest) on võimalik näidata 

bännerit ka RUS-keskkonnas (ainult venekeelsena). 

Kontakt: 

Tehnilised tingimused: 

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

Reklaambänneri maht võib olla kuni 100 KB. Suurtel bänneritel (1210 x 150 ja suurem) kuni 200 KB. 

Sobiv formaat: JPG, JPEG, PNG, GIF (ka animeeritud) või HTML. 

Bännerid võivad olla EST, RUS, FIN ja ENG vaadetes erinevad. EST vaates näidatakse ainult eestikeelseid bännereid, RUS 

keskkonnas ainult venekeelseid. 

Valge taustaga bänneritele palun teha vähemalt 1 px laiune nähtav (nt hall) raam.

HTML5 bännerite puhul palun järgida alltoodud juhtnööre:

1) Bänneri kõrguseks ja laiuseks on määratud 100% ning mõõdud muutuvad proportsionaalselt iframe' i konteineriga, st 

ekraanikuva suuruse muutmisel jääb bänneri külgede suhe samaks (nn responsive );

2) Bänner saadetakse Zip-failis (nn Single-Zip ) koos kõigi bännerikomponentidega ning bänner peab töötama ka ilma 

internetiühenduseta. SWF-bännerist HTML5-ks (nt Google Swiffy abil) konverteeritud bännerid ei sobi;

3) Bännerile peab olema lisatud Clicktag järgmiselt:

Header

<script>var kClickTag=function(){var c=location.hash.match(new RegExp("clickTAG=([^$]*)")),a=c?c[1]:"";return a}();</script>

Klikitavad objektid 

window.open(kClickTag, '_blank').

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

kinnisvaraportaalis KV.EE avaldamiseks.

Erilahendused: Oleme valmis pakkuma erilahendusi vastavalt Teie vajadustele. 

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

Küsi personaalset pakkumist!
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http://files.kv.ee/_reklaam/HTML5_bannerid/HTML5 n%C3%A4idis/html5_banner_v2/index.html
http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/liitumine
http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/kinnisvara/uusarendused
http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/moodulmajad

