
INTERJÖÖR ARHITEKTUUR DISAIN MOOD KUNST 

IDEE on ajakiri, mis annab kätte värskemad trendid disainis ja sisekujunduses ning juhatab lugeja arhitektuuripärliteni, millest 
mööda vaadata lihtsalt ei tohi! IDEE on mõnigi kord suurem kui elu, avardades maailmavaadet ja tuues uued tuuled lugejale koju 
kätte.

Ajakirja loeb aktiivne ja haritud inimene, kelle mõttemaailm on pidevas liikumises nagu ta elugi: ta otsib uusi ideid oma kodu 
rajamiseks, püüdleb täiusliku kultuuri ja meelelahutuse kvintessentsini. IDEE lugeja on keskkonnalooja, ta hindab ümbritsevat ja 
näeb end osana sellest.

IDEE pakub oma lugejatele mõtestatud lugemist, alates ruumiteooriatest kaasaegse linnakeskkonna planeerimiseni, otsides 
positiivseid disaininäiteid nii Eestist kui kaugemalt, andes soovitusi ja suunates osa saama väärt kultuurisündmustest. Ajakirjast 
leiab nii põnevat arhitektuuriajalugu kui kõige kaasaegsemaid avaliku ruumi lahendusi ning uusi ja vanu eramuid ja kortereid. 
Renoveeritud vanast saab pärl ning erakordsest uuest klassik oma eluajal. 

IDEE autorite ringis on oma ala korüfeed ning elegantsed mõttemeistrid Eestist ja mujalt. Ajakiri moodustab ühtse terviku, 
käsitledes iga kord ühte konkreetset teemavaldkonda, leides kõnelema, pildistama, joonistama ja jutustama pädevad autorid ja 
põnevad persoonid. IDEE ON INSPIRATSIOON, KAANEST KAANENI.

LUGEJAD:  eraisikud, huvilised, linlased, arhitektid, sisearhitektid
TIRAAŽ:  5000 

MEEDIAKAART



INTERJÖÖR ARHITEKTUUR DISAIN MOOD KUNST 

REKLAAMIDE MÕÕDUD JA HINNAKIRI
2/1 lk (esi-duubel) 414 x 280 + 5 mm 3000 €

2/1 lk 414 x 280 + 5 mm 2000 €

1/1 lk (tagakaas) 207 x 280 + 5 mm 3000 €

1/1 lk (esikaane sisekülg) 207 x 280 + 5 mm 1800 €

1/1 lk 207 x 280 + 5 mm 1200 €

1/2 lk (vertikaalne) 100 x 280 + 5 mm 800 €

1/2 lk (horisontaalne) 207 x 136 + 5 mm 800 €

1/3 lk 70 x 280 mm 600 €

1/4 lk 91 x 120 mm 400 €

Hindadele lisandub käibemaks 20%

REKLAAMI MÜÜK
Nordicom
+372 5666 7770
reklaam@nordicom.ee
www.nordicom.ee
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REKLAAMFAILIDE TEHNILISED NÕUDED:
• 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 (näiteks täisleheküljelise reklaami 

207 x 280 mm faili mõõt on 217 x 290 mm). PDF-failis ei tohi olla trükimärke ega -infot;
• lehekülje servale lähemal kui 8 mm ei tohi olla olulist infot, tekste ega kujunduselemente;
• 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 olema kurvitud 

(outlined ehk converted to curves).
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