EESTI OMA
JALGRATTAAJAKIRI

AJAKIRI ILMUB 2022:
4. märtsil (reklaamide esitamise tähtaeg 22. veebr.)
6. mail (selle numbri saavad ka Tartu rattarallist osavõtjad, reklaamide esitamise tähtaeg 25. apr.)
8. juulil (reklaamide esitamise tähtaeg 27. juunil)
9. septembril (selle numbri saavad ka Tartu rattamaratonist osavõtjad, reklaamide esitamise tähtaeg
29. aug.)
4. novembril (reklaamide esitamise tähtaeg 24. okt.)

2 LK

1 LK

460 x 285 mm

230 x 285 mm

1 LK, 230 x 285 mm,
1500 €
TAGAKAANE SISEKÜLG
230 x 285 mm, 1700 €
TAGAKAAS
230 x 285 mm, 2000 €

2 LK (2.-3. LK), 460 x 285 mm, 2900 €
2 LK, 460 x 285 mm, 2500 €

½ LK
230 x 143 mm

½ LK
230 x 143 mm / 115 x 285 mm
900 €

115 x 143
mm

90 x 45
mm

¼ LK
230 x 71 mm

¼ LK,
230 x 71 mm /
115 x 143 mm,
500 €
VISIITKAARDID,
90 x 45 mm,
200 €

1/3 LK
230 x 95 mm

77 x 285 mm

Rattaajakiri Ma Olen Jalgrattur tuleb juba seitsmendat
aastat. Algus oli 2016. aasta mais.
Jalgrattasõit on Eestis jätkuvalt populaarne. Rattarallidel ja maastikusõitudel käib palju harrastajaid. Rattamatkajad otsivad põnevaid radu. Meil on äge rattaajalugu. Eesti rattaharrastajad käivad muu maailma sõitudel. Noored teavad une pealt, mida tähendab BMX. Eesti tipud teevad ilma profimaailmas. Tillu- ja minisõidud
on lastel juba pikalt kalendrisse märgitud. Kooli ja tööle minnakse järjest enam jalgrattaga. Eesti linnad teevad samme, et saada rattasõbralikuks. BMX-kross kogub
tuure. Eestlased on hakanud ka vanu jalgrattaid taastama ja uusi leiutama. Linnapilti tulevad kastirattad. Rulal on samuti neli ratast all. Meil on Tartu rattaralli ja rattamaraton, Tour of Estonia, Simple Session, Tour d’ÖÖ,
Balti Keti Velotuur ... Ka oma kontinentaalmeeskond.
Sellest kõigest kirjutab rattaajakiri lugusid. Ja näitab
pilkupüüdvaid fotosid. Loe, vaata ning vänta edasi!
Ajakiri ilmub 2022. aastal viis korda: märtsis, mais,
juulis, septembris ja novembris.

REKLAAMID (kohad, mõõdud ja hinnad)

115 x 285 mm

AJAKIRJA TUTVUSTUS:

1/3 LK
230 x 95 mm / 77 x 285 mm
600 €
Mõõdud on esitatud laius x kõrgus, mõõtudele lisada 5 mm lõikevaru
Hindadele lisandub käibemaks.
Reklaamide saatmise viis: reklaamijale saadame e-kirjaga juhendi.

KONTAKT: toimetaja Vahur Kalmre, vahurkal@gmail.com, telefon +372 50 43 461

