
VINE on alates 2009. aastast ilmuv eestikeelne 
sõltumatu veiniajakiri, mille eesmärgiks on 
edasi viia Eesti veinikultuuri ja harida neid, kes 
julgevad kaeda sammukese kaugemale õlust ja 
viinast — traditsioonilistest eesti jookidest. Mis 
aga muidugi ei tähenda, et me viimati mainitutest 
täiesti mööda vaatame. Ajakirja kolleegiumisse 
ja maitsmiskomisjoni kuuluvad Eesti parimad 
veiniasjatundjad, siit leiab lugemist nii algaja 
veinisõber kui kogenud nautleja. 

Väljaandja: OÜ Kirjastus VINE
Vastutav toimetaja: Tanel Eigi
Sihtgrupp: kõik veiniarmastajad algajaist kuni 
ekspertide ja sommeljeedeni



2/1 lk (esi-duubel) 440 x 285 + 5mm 1400 €
2/1 lk 440 x 285 + 5mm 1000 €
1/1 lk (tagakaas) 220 x 285 + 5 mm 1000 €
1/1 lk (esi- ja tagakaane sisekülg) 220 x 285 + 5 mm 850 €
1/1 lk 220 x 285 + 5 mm 700 €
1/2 lk 95 x 265 + 5 mm, 195 x 130 + 5 mm 450 €

REKLAAMIDE MÕÕDUD JA HINNAKIRI ¹

Kujundust vajavatele reklaamidele lisandub 
kujundustasu 10% reklaampinna täishinnast.
• reklaam peab olema PDF-formaadis ning läbinud 
loojapoolse eelkontrolli (preflight);
• faili nimi peab sisaldama kliendi (või toote) nime 
ning tellitud pinna mõõte;
• reklaami fail on puhtas mõõdus + 5 mm lõikevaru 
igas servas (nt täisleheküljelise reklaami 220 x 285 
mm faili mõõt on 230 x 295 mm). PDF-failis ei tohi 
olla trükimärke ega -infot;
• lehekülje servale lähemal kui 8 mm ei tohi olla 
olulist infot, tekste ega kujunduselemente; köiteriba 
poolne vaba tsoon võiks olla 15 mm.
• kujunduses esinevate piltide rastritihedus 
vähemalt 300dpi;
• värvilises reklaamis on kõikide objektide ja piltide 
värvid CMYK kujul (mitte SPOT, Lab, RGB ega 
muu). Tumedate alade värvide kogusumma (Total Ink 
Limit või Total Area Coverage) ei tohi olla üle 300%;
• reklaam on tehtud kaetud paberi värviprofiiliga:
ISO Coated v2 300 (ECI);
• kõik kujunduses olevad kirjatüübid (fonts) peavad 
failis sisalduma (embed all fonts) või hädapärast 
olema kurvitud (outlined ehk converted to
curves).

1 nädal 150 €
2 nädalat 250 €
1 kuu 400 €
pikem periood kokkuleppel

1 nädal 100 €
2 nädalat 150 €
1 kuu 200 €
pikem periood kokkuleppel

1 nädal 50 €
2 nädalat 75 €
1 kuu 100 €
pikem periood kokkuleppel

Suur bänner 1140 x 500 px, max maht 200 KB

Vertikaalne torn 260 x 390 px, max maht 100 KB Väike külgbänner 260 x 130 px, max maht 75 KB

BÄNNERITE MÕÕDUD 
JA HINNAKIRI ¹
• Failiformaat kas .jpg, .png või .gif;
• Pildil ei tohi olla teksti rohkem kui 20% pildi 
kogupinnast. Loevad ka logod ja hinnad. 

1 Hindadele lisandub käibemaks 20%.


