Lugeja armastab
ajakirja 60+
60+

ajakiri on suunatud
50-aastastele ja vanematele
mees- ja naislugejatele.
Viimase poolaasta lugejauuringu tulemused näitavad,
et oleme oma sihtgrupis ülekaalukalt kõige loetavam
väljaanne, meie lugejate arv kokku on 150 000.
Elanikkond vananeb kogu Euroopas, mitte ainult
Eestis. Eestis elab 50-aastaseid ja vanemaid inimesi
509 797. Tänane keskmine eluiga on Eestis 74 aastat,
prognoositav eluiga Euroopa Liidus aastaks 2050 on
100 aastat. Tänane 25-aastane Eesti mees elab
prognoositavalt 96. eluaastani ja sama vana naine
98. eluaastani. Seega on meie väljaandel suur
tegevuspõld ja arengupotentsiaal.
Meie ajakirjast leiab lugeja nõuandeid nii
tarbijateemadel kui ka vastuseid notariaalsetele ja juriidilistele küsimustele. Lisaks on igas
ajakirjas koht suhetel ja haigustel. Meie ajakirja
on nõu andnud psühhoterapeudid, kes on
analüüsinud üksindushirmu tagamaid, leinast
ülesaamise viise, keeruliseks läinud suhete
klaarimisvõimalusi ja sedagi, miks kipuvad eakate
suhted oma täiskasvanud lastega untsu minema.
Räägime haigustest, mille tekkelugu, sümptomeid,
uuringuid ja ravikulgu kirjeldame. Eraldi oleme käsitlenud meeste haigusi. Mehi paeluvaid teemasid leiab
ajakirjast teisigi. Lisaks öeldule on rubriigid liikumisele, köögile ja vabale ajale.
Iga meie ajakirja number saab ligemale 400 kirja,
neist üle poole jõuavad meile e-kirjadena. Saame
öelda, et meil on lugejatega unikaalne kontakt ja
tagasiside, mille abil järgnevate numbrite teemakäsitlusi ja fookust veelgi täpsemaks seada, et pakkuda
paeluvaid teemasid ning asjalikku lugemist.
Ajakirja trükiarv on Eesti ajakirjadest suurim ehk
44 000 eksemplari. 82% ajakirja tiraažist jõuab
tellijate postkasti.
Ajakiri on olemas ka internetis 60pluss.ee.
Online’is saab lugeda uudiseid ja ka emotsioone

pakkuvaid lisalugusid, mõned sündmused ja
inimesed on üles võetud ka videodele, mis ajakirja
kaante vahele ei satu.
Kaubamärki 60+ kannab ka meie terviseraamatute sari. Tänaseks on ilmunud 4 raamatut:
«Südameasi», «Ai, liigesed!», «Avameelselt meestest»
ja «Avameelselt naistest».
Ajakiri 60+ on parim võimalus kõnetada Eestis
vanuserühma 50+, seda enam, et tegemist on
turusegmendiga, mille potentsiaali ei tasu
alahinnata ega kasutamata jätta. Nagu oli ka eelpool
kirjas, on seenioritel suur osatähtsus koguturust, ja
turundajad, kes mõistavad teistest kiiremini
sihtrühma vajadusi ning soove ning oskavad sellest
lähtuvalt oma teenuste ja toodete pakkumisi teha,
võivad sellest saada olulise konkurentsieelise.
60+ ajakiri levib Pärnu Postimehe, Sakala,
Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti
Postimehe vahel. Lisaks sellele on ajakiri ka eraldi
tellitav ja jaemüügist ostetav.
Lugejate tagasiside
Meeldib kõik selles lehes.
Eriti head olid vanadele
vajalike toidulisandite ja
ravimite reklaamid.
Ele Põkka, Tartu
Hea idee saime Laulasmaa
SPA reklaamist ja läheme
kindlasti sinna aega veetma.
Kristi Viilup
«Kas eutanaasia ja tapmine on sama», «Leevendame
valu ja suurendame rõõme» ja «Mis on pärand ja
kuidas see pärijale üle läheb». Need on väga
vajalikud ja praktilised teemad. Paraku neist palju
ei räägita, on nagu kartus ja häbi. Aitäh, et 60+ seda
teeb!
Gennadi Vihman, Haapsalu

60+ ilmumisgraafik 2020

Reklaampindade hinnad

2020

hindadele lisandub käibemaks

Maht
lk

Reklaami
tellimine kuni

Kujunduse
tähtaeg

Ilmumise
kuupäev

Jaanuar

32

23.12.2019

30.12.2020

11. jaan

Veebruar

32

23.01.2020

27.01.2020

8. veebr

Märts

40

27.02.2020

2.03.2020

14. märts

Aprill

40

26.03.2020

30.03.2020 11. apr

Mai

40

23.04.2020

27.04.2020 9. mai

1/16 lk 1/8 lk
Servast serva

Raamis

1/3 lk

275 × 86
74 × 350

(laius × kõrgus, mm
+ 5 mm bleed)

(laius × kõrgus, mm)

1/4 lk

58 × 75

1/2 lk

A4

138 × 350
275 × 166

58 × 314
58 × 155
122 × 155
122 × 75
249 × 75

275 × 350

122 × 314
185 × 234 249 × 314
249 × 155
80 × 314
249 × 102

Erimõõt raamis*
(laius × kõrgus, mm)

Juuni

40

28.05.2020

01.06.2020 13. juuni

Juuli

32

25.06.2020

29.06.2020 11. juuli

Esikaas

August

32

23.07.2020

27.07.2020

8. aug

lk 2, 3, tagakaas

September

40

27.08.2020

31.08.2020

12. sept

Tekstikülg

347 €

551 €

875 €

1233 €

1693 €

1871 €

Oktoober

40

24.09.2020

28.09.2020 10. okt

Vabapaigutus

291 €

460 €

729 €

1027 €

1411 €

1559 €

November

40

29.10.2020

02.11.2020

14. nov

Üldandmed

Detsember

40

26.11.2020

30.11.2020

12. dets

• lehekülje täismõõt 275 × 350 mm
• raamis lehekülje täismõõt 249 × 314 mm
• lehekülg on jaotatud 16 mooduliks (1/16 lk)

Väljaandja: Postimees Grupp AS | e-post: reklaam@postimees.ee

1 lk

5000 €

275 × 244 + 5 mm lõikevaru (bleed)

2940 €

2590 €

*ei sobi teiste mõõtudega

