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Kokkuvõte hindadest
NB! Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.
REKLAAMKANAL
STENDID*
A3 (1 tk)
A3 (10 tk)
A4 (1 tk)
A4 (10 tk)
LCD EKRAANID
Raamatukogu LCD 60 sekundit (6 tk)
Tudengimaja LCD 60 sekundit (5 tk)
KIRJAD**
Nupuke nädalakirjas
Infokiri
TUDENGIAJAKIRI STUDIOOSUS
Tagakaane väliskülg
Esikaane sisekülg
Artikkel ühel lehel, 300-500 sõna
Artikkel kahel lehel, 500-1000 sõna
BÄNNER TUDENGIPORTAALIS
ROLL-UP RAAMATUKOGUS
RUUMID
Ruum 227 (12 tooli)
Ruum 228 (20 tooli)
Ruum 227 ja 228 (saab vaheseina maha
võtta)
* Septembrikuu hinnakoefitsient on 1,5.
** Septembri- ja augustikuu hinnakoefitsient on 1,5.

Tund

Päev

12 €

7 päeva 30 päeva
15 €
59 €
10 €
39 €

25 €
199 €
20 €
119 €

145 €
70 €

439 €
200 €

Kord

90 €
180 €
200 €
75 €
100 €
175 €
9€
7€
18 €
26 €
32 €

55 €
42 €

199 €
126 €

Stendid
Tallinna Tehnikaülikoolis on üliõpilasesindusel kasutada kokku 12 stendi. Stendid on mõeldud
ürituste, tähtsate teadaannete ning muu info edastamiseks tudengitele. Stende saab kasutada
ainult üliõpilasesinduse loal, mis tagab kvaliteedi ning efektiivsuse. Uuringu tulemusena
peavad tudengid stende üheks peamiseks infoallikaks e-maili ning tudengiveebi järel.

Stendide asukohad:
1. U01 korpuse fuajees;

7. U05 korpuse teisel korrusel;

2. U01 korpuse teisel korrusel;

8. U04 korpuse teisel korrusel;

3. U02 korpuse esimesel korrusel;

9. U03 korpuse teisel korrusel;

4. U03 korpuse esimesel korrusel;

10. NRG hoone teisel korrusel;

5. U06 korpuse fuajees;

11. SOC hoone teisel korrusel;

6. U06 korpuse teisel korrusel;

12. Tudengimaja teisel korrusel;

Statistika:
•

11 400 tudengit;

•

2 000 töötajat.

LCD ekraanid
Tallinna Tehnikaülikooli on paigaldatud LCD ekraanid. LCD ekraanid on jaotatud asukohtade
järgi eraldi komplektideks – tudengimaja LCD ekraanid ja raamatukogu LCD ekraanid.
Tudengimaja LCD ekraanidest asuvad neli tükki tudengimajas, kus asub tudengite seas
populaarne kohvik „Nohik“ ning on kaks saali ajaveetmiseks ja õppimiseks. Viies tudengimaja
LCD ekraan asub NRG hoone puhkealal, kus tudengid käivad õppimas. Raamatukogu LCD
ekraanidest on 5 tükki ära jaotatud raamatukogu erinevate korruste vahel ning kuues
raamatukogu LCD ekraan asub raamatukoguhoone kohvikus. Tänu soodsatele asukohtadele on
LCD ekraanid head reklaampinnad, mis tõmbavad tudengite tähelepanu.

NB! Ekraanidel jookseb ka muu info. Hind kehtib kuni 60 sekundilistele videotele! Pikemate videode hind
kokkuleppel. Lühematele videotele soodustust ei tehta. Selliste videote esinemissagedust suurendatakse.

Statistika:
•

11 400 tudengit;

•

2 000 töötajat;

•

raamatukogu külastuste arv u 175 000 aastas;

•

~ 750 raamatukogu külastust päevas;

•

lugejate arv ~ 37 000 (sh u 21 500 väljastpoolt ülikooli).

Tehnilised tingimused:
•

videoformaat .mp4 või .wmv;

•

resolutsioon ekraanidel 1280 x 720 pikslit;

•

ekraanide suurus on 48 tolli;

•

video on tumm;

Nädalakiri
Nädalakiri on kord nädalas, esmaspäeval, väljasaadetav infokiri. Kiri annab ülevaate eeloleva
nädala sündmustest TalTechis (seminarid, koolitused, konverentsid, spordivõistlused, peod,
näitused ja infotunnid). Nädalakirjast saab infot ka tööpakkumiste, stipendiumite, konkursside
ja reklaampakkumiste kohta. Nädalakiri saadetakse kõikidele TalTechi tudengitele, kes on
ennast märkinud TalTechi tudengielu nädalakirja lugejaks. Ettevõttele pakume võimalust
kajastada oma ettevõtet nädalakirjas uudisnupukese näol. Lisatasu maksmata saab info saata ka
välistudengite listi. Eelduseks on eesti- ja inglisekeelse sisuteksti koostamine.

Statistika:
•

nädalakiri saadetakse ~ 6 700 eesti üliõpilasele ja ~ 2 000 välistudengile;

•

nädalakirja avamisi 20% - 40%.

Tehnilised tingimused:
•

pildi suurus 784 x 295 pikslit;

•

pildiformaat .jpg või .png;

•

sisutekst kuni 350 tähemärki;

•

1 link maandumislehele.

Infokiri
Infokiri on TalTechi tudengitele saadetav e-kiri, mis sisaldab ainult ühe ettevõtte
kampaania või ürituse infot koos illustreerivate piltide ja suunavate linkidega. Nädalas
edastatakse tudengitele kuni 2 infokirja. Lisatasu maksmata saab info saata ka välistudengite
listi. Eelduseks on eesti- ja inglisekeelse sisuteksti koostamine.

Statistika:
•

nädalakiri saadetakse ~ 6 700 eesti üliõpilasele ja ~ 2 000 välistudengile;

•

nädalakirja avamisi 20% - 40%.

Tehnilised tingimused:
•

pildi suurus 784 × 295 pikslit;

•

pildi formaat .jpg või .png;

•

sisuteksti pikkus ei ole piiratud;

•

linkide arv ei ole piiratud;

•

lõppu on võimalik lisada CTA, koos ühe soovitud lingiga.

Tudengiajakiri Studioosus
Studioosus on kord kuus ilmuv tudengiajakiri, mis koostatakse TalTechi tudengite poolt.
Studioosuse eesmärk on anda ülevaade üliõpilaskonnas, ühiskonnas ja haridusmaastikul
toimuvast ning reklaamida üliõpilaselu ja tudengiorganisatsioone. Lehe tiraaž on 1300
eksemplari ning seda jaotatakse tasuta kõikides TalTechi hoonetes. Samuti kajastatakse
ilmumine nädalakirjas ning leht on kõigile kättesaadav pdf-kujul üliõpilasesinduse kodulehel.
Studioosust on võimalik tellida ka e-mailile.
Ettevõttele pakume:
•

võimalust reklaamida Studioosuses oma tooteid, teenuseid või uudseid lahendusi;

•

võimalust soetada erineva suurusega reklaampindu töötajate või praktikantide
leidmiseks.

Statistika:
•

11 400 tudengit;

•

2 000 töötajat;

•

tiraaž 1300 eksemplari;

Tehnilised tingimused:
•

reklaamiedastus toimetusele iga kuu 15. kuupäevaks;

•

formaat .png või .pdf, soovitatavalt vektorgraafikas;

•

prindilahutus vähemalt 300 dpi.

•

tagakaas: letter(US) 215,9 x 279,4 mm + 3 mm bleed

Bänner tudengiportaalis (www.taltech.ee/tudengile)
Tudengiportaal on mõeldud kõigile TalTechi üliõpilastele. Sealt saab operatiivselt kätte
informatsiooni ülikoolis ja üliõpilaselus toimuvast. Lisaks leiab leheküljelt praktilisi materjale
õppimisvõimaluste, stipendiumite, vaba aja, spordi, nõustamiste ning muude üliõpilaselu
puudutavate teemade kohta. Bännereid on korraga mitu - bänner vahetub teistega bänneritega.

Statistika:
•

pageviews (Google Analytics põhjal):
o 4 010 (aprill) kuni 12 148 (september) külastust kuus;
o 81 204 külastust aastas;
o 66 972 unikaalset külastust aastas;

Joonis 1 www.ttu.ee/tudengile analüütika 01.01.2017 - 31.12.2017

Tehnilised tingimused:
•

bänneri formaat .jpg;

•

pildi suurus 1360 x 500 pikslit;

•

maksimaalselt 50KB;

•

bänneri sisu peab olema vastavuses reklaamiseadusega;

•

bänneri kujundus peab olema sobilik tudengiveebi ning vastama TalTechi reklaami
nõuetele (sobima kokku TalTechi veebilehe kujundusega);

•

bänneri sisu peab olema sihtgrupile (tudengile) orienteeritud;

•

bänneri peale jäävad veebilehe elemendid.

Näidis:

Roll-up raamatukogus
Roll-UP’i koht asub raamatukogu sissepääsu juures ning on nähtav nii raamatukogu
külastajatele kui ka neile, kes raamatukogust mööda kõnnivad. Roll-UP on suur ja väga
pilkupüüdev reklaampind.
NB! TalTechi üliõpilasesindus ei vastuta lõhutud või eemaldatud roll-up’ide eest. Kadunud või lõhutud rollup’idest teavitatakse ettevõtet esimesel võimalusel. Hind ei sisalda roll-up’ide tootmiskulusid.

Üliõpilasesinduse koolitusruumid
TalTechi üliõpilasesinduse koolitusruumid on varustatud heal tasemel esitlustehnikaga.
Ruumid on sobivad korraldamaks erinevaid koolitusi või seminare. Täpsemat info ÜE ruumide
kohta SIIT. Koolitusruumides on võimalik korraldada tootetutvustusi, tooteesitlusi, koolitusi,
seminare, ettekandeid, konverentse jne. Ruumide vahel on eemaldatav sein, mis võimaldab
kahest ruumist moodustada ühe suure ruumi.
•

ruumide vahel on eemaldatav vahesein;

•

ruumides on olemas: projektor, pabertahvel, riidenagid, prügikast ja kapid;

•

ruumis oleva inventari eest vastutab rentnik;

•

nädalavahetusel rendime ruume välistele osapooltele vaid kokkuleppel;

•

ruumides on olemas lauad (vaata pilte);

NB! Vaata ruumide saadavust.

Pildid:

Pilt 1 ÜE koolitusruum 228

Pilt 2 ÜE koolitusruum 227

