
TALLINN FOODFAIR 
MAGAZINE 2019
MESSI AMETLIK AJAKIRI

TALLINNA TOIDUMESS NUMBRITES
• Üle 200 eksponendi
• Üle 7000 erialakülastaja Eesti majutuse, toitlustuse, 

jae-ja hulgikaubanduse ning toiduainetööstuse alalt
• Üle 300 erialakülastaja naabermaadest
• 10+ erialast seminari ja võistlust

Trükiarv: 10 000
Maht: 120 + 4 lk
Formaat: 210 x 275 mm
Väljaandja:  
Profexpo OÜ,
Tallinna Toidumessi  
 korraldaja
Teostus: Menu

INFO, REKLAAMI  
TELLIMINE
Menu: Ander Sibrik
ander@menuk.ee
+372 565 1007
Profexpo: Tiit Sarv
info@profexpo.ee
+372 626 1347

EKSPONENDILE MITTE-  
EKSPONENDILE

Tagakaas 210 x 275 mm + 5 mm 945 € 1180 €
Esi- või tagasisekaas 210 x 275 mm + 5 mm 625 € 730 €
Sisuturundus 2 lk* 420 x 275 mm + 5 mm 810 € 965 €
1 lk 210 x 275 mm + 5 mm 495 € 625 €
1/2 lk 210 x 135 mm + 5 mm  

105 x 275 mm + 5 mm
310 € 415 €

1/3 lk 210 x 91 mm + 5 mm   
70 x 275 mm + 5 mm

255 € 335 €

Tootenupp Foto + tekst (kuni 500 
tähemärki) Kujundab 
ajakirja toimetus.

180 € 230 €

Reklaamartikli  
kirjutamise teenus**

A4 200 € 
A3 280 €

Reklaami kujundamine 
(kliendi materjalide alusel)

5% reklaampinna  
maksumusest

Hindadele lisandub käibemaks 20%
*hind ei sisalda artikli kirjutamise tasu      **hind ei sisalda reklaampinna maksumust

REKLAAMI PAKKUMINE   

Tähtajad: 
Ajakiri ilmub  
15. oktoobril
Reklaampinna  
kinnitus 25. septembril
Valmis kujundus  
30. septembril

TALLINN FOODFAIR 
MAGAZINE on suurim proffidele 
suunatud toiduvaldkonna tasuta 
levitatav ajakiri Eestis. Ajakiri 
on Tallinna Toidumessi ainus 
ametlik trükiväljaanne. Tegemist 
on unikaalse ajakirjaga, millega 
võrreldavat pole Eestis ei sisult 
ega trükiarvult. TFF Magazine 
tutvustab toidutööstuse, 
toitlustuse, kaubanduse ja 
majutuse valdkondade olulisi 
teemasid ning trende. Ajakirjas 
on MESSIKATALOOG, 
kus on üksikasjalik info messil 
osalevate ettevõtete, programmi, 
kutseala- ja tootevõistluste 
kohta. Väljaanne on suunatud 
eelkõige erialaspetsialistidele, 
kuid samas pakub lugemist kõigile, 
kes tunnevad sügavamat huvi 
toiduteemade vastu. Ajakirjas on 
võimalus teavitada messikülastajaid 
uudistest, messipakkumistest ja 
kampaaniatest. Väljaanne töötab 
teie ettevõtte kasuks nii enne messi, 
messil kui ka pärast messi. Ajakirja 
trükiarv on 10 000, millest 6000 
postitatakse enne messi üle Eesti 
eelpool loetletud sihtrühmadesse 
kuuluvatele ettevõtetele. Ülejäänud 
4000 eksemplari jagatakse 
tasuta TALLINNA TOIDUMESSI 
külastajatele. Ajakirja eeldatav maht 
on 124 lk. 
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REKLAAMIDE TEHNILISED 
TINGIMUSED:   
• PDF-formaadis
• õiges mõõdus
• värvilahutus on tegemata (composite)
• failides sisalduvate piltide resolutsioon (300 dpi) peab olema võrdne 

kahekordse rastritihedusega (150 lpi)
• värvilises reklaamis peavad kõikide objektide ja piltide värvid olema 

CMYK kujul (mitte SPOT, Lab, RGB ega muu)
• kujundamisel tuleb vältida väikeste mustade tekstide ja joonobjektide 

puhul mitmevärvi-musta (rich black) kasutamist
• suurte mustade pindade puhul tuleb kasutada mitmevärvimusta  

(näiteks C:40; M:30; K:100)
• lubatud värvisumma (total ink limit) kujundusel ja seal sisalduvatel fotodel 

kuni 300%
• must-valges reklaamis peavad kõik objektid ja pildid olema grayscale või 

mustvalge bitmap kujul (mitte SPOT, Lab, RGB ega muu)
• üleservatrükiks peab saadetud reklaamil olema täpselt 5 mm lõikevaru 

(bleed) igast lõikeservast ehk välisäärest
• kõik kujunduses olevad kirjatüübid (fonts) peavad failis sisalduma (embed 

all fonts) või olema vektoriks keeratud
• failis ei tohi olla lõike-, registratsiooni- ega muid märke
• fail ei tohi olla Acrobatis lõigatud crop-tööriistaga; kõik lõikeääred (crop 

margins) peavad olema väärtusega 0 (null)
• soovitavalt olgu piltide transformatsioonid (suurendus-vähendus, 

peegeldused jms) teostatud Photoshopis, mitte kujundusprogrammis

VALMIS REKLAAME  
OOTAME:
ftp.menuk.ee
User: menu
Password:  
KIRJAMENU8
Folder:  
TallinnFoodFair2019 

* Kujundusi (kuni 10mb) 
saab saata ka meiliga
ander@menuk.ee

INFO, REKLAAMI  
TELLIMINE
Menu: Ander Sibrik
ander@menuk.ee
+372 565 1007

Profexpo: Tiit Sarv
info@profexpo.ee
+372 626 1347

TÄHTAJAD: 
Ajakiri ilmub  
15. oktoobril
Reklaampinna  
kinnitus 25. septembril
Valmis kujundus  
30. septembril


