
 

 

KINNISVARA24 REKLAAMPINNAD  
 AA -LAHENDUSED 

 
       DESKTOP 

•  Avalehe ribabänner 

•  Otsingubänner  

• Siteheader  

• Scroller  

• Galeriibänner 

•  Kuulutuse ribabänner  

MOBIIL 

• Avalehebänner 

• Otsingubänner 

• Interscroller  

• Galeriibänner 

Lisavõimalused  

Hinnakiri  

 

https://blog.kinnisvara24.ee/reklaam


Avalehe ribabänner (desktop) 

 

 

 

 

 
 
Väga hea nähtavusega reklaampind portaali avalehel (desktop) 
võimaldades portaali külastajale edastada sõnum enne, kui ta 
alustab kinnisvaraotsingut. Võimalus köita esimesena portaali 
külastaja tähelepanu. Kokku on avalehel 3 positsiooni. 

• Ühel pinnal roteerub korraga maksimaalselt 3 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 7 000. Kui reklaame roteerub vähem, 

siis on näitamisi rohkem. 
• Formaat jpg/png, gif, html 5. 
• Mõõdud 995 x 200px. 

 

 
 

 

 

 

                      



Otsingubänner (desktop) 

 

                                                               

 

 

 

Reklaampind portaali otsinguvaates. Pind on kuulutustega sama 
suurusega ning sulandub kuulutustega ühte. Tänu sellele ei teki 
külastajatel nn „reklaamipimedust“ ja kinnisvaraotsijad ei vaata 
reklaamist mööda. Kokku on ühel otsingulehel 4 positsiooni: 
peale 6-ndat, 12-ndat, 16-ndat ja 20-ndat kuulutust.  
 

• Ühel positsioonil roteerub maksimaalselt 4 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 30 000. Kui reklaame roteerub 

vähem, siis on näitamisi rohkem. 
• Formaat jpg/png, gif, html5. 
• Mõõdud 600 x 600px. Safe area bänneri keskel 525px laiusel alal. 

 

 

 



Siteheader (desktop) 

 

 

 

 

 

 
Kõige suurem, silmapaistvam ning efektiivsem reklaampind 
otsingulehel ja kuulutuse detailvaates (desktop). Bänner asub 
lehe päises. Lehe avades on bänner 1600 x 300px suurusega 
ning kui lehel alla liikuda, siis jääb 1600 x 100px bänner püsivalt 
nähtavaks. Soovi korral saab külastaja reklaami sulgeda, kuid 
kuna bänner muutub automaatselt kitsaks tehakse seda väga 
harva. 

• Pinnal roteerub korraga maksimaalselt 5 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 25 000. Kui reklaame roteerub vähem, 

siis on näitamisi rohkem. 
• Formaat jpg/png, gif, html5. 
• Mõõdud 1600 x 300px + 1600 x 100px. Safe area 1265px laiusel alal. 
• Keskmine bänneri nähtavuse aeg on 89 sekundit. 

 

 

 



Scroller (desktop) 

 

 

 

 

 

 

Scroller on liikuv reklaampind otsinguvaate jaluses (desktop). 
Kuigi reklaampind on kitsas paistab see väga hästi silma sõnumi 
pideva liikumisega lehe sisu peal. Väga hea pind kuvamaks 
tugevat ning konkreetset sõnumit, näiteks sooduspakkumine, 
eripakkumine, kliendipäev jne. 

• Pinnal roteerub korraga maksimaalselt 3 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 45 000. Kui reklaame roteerub vähem, 

siis on näitamisi rohkem. 
• Formaat jpg/png. Bänneri „liikumine“ lisatakse portaali poolt. 
• Mõõdud 800 x 50px. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Galeriireklaam asub iga kuulutuse kümnenda pildi asemel 
mobiilis ja desktopis. Tegemist efektiivse ja suure pinnaga, 
millest ei saa mööda vaadata. Sobilik pind kasutamaks suurt ja 
informatiivset visuaali kas kampaania levitamiseks või üldiseks 
brändinguks. 

• Pinnal roteerub korraga maksimaalselt 4 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 14 000. Kui reklaame roteerub vähem, 

siis on näitamisi rohkem. 
• Formaat jpg/png. 
• Mõõdud 800 x 416px (desktop), 400 x 265px (mobiil). 

 

 

 

 

 

 

Galeriireklaam (desktop) 

 



Kuulutuse ribabänner (desktop) 

 

 

 

 

 
Reklaampind, mis asub iga kuulutuse sees (desktop) peale 
objekti andmeid. See on sobilik pind lihtsa sõnumi või kampaania 
levitamiseks. Pind, kus saad oma reklaamile väga palju näitamisi. 

• Pinnal roteerub korraga maksimaalselt 2 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 100 000. Kui reklaame roteerub 

vähem, siis on näitamisi rohkem. 
• Formaat jpg/png. 
• Mõõdud 1000 x 80px. Safe area bänneri keskel 500px laiusel alal. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Avalehebänner (mobiil) 

 

 

 

 

 

Väga hea nähtavusega reklaampind portaali avalehel (mobiil) 
võimaldades portaali külastajale edastada sõnum enne, kui ta 
alustab kinnisvaraotsingut. Võimalus köita esimesena portaali 
külastaja tähelepanu. Kokku on avalehe 3 positsiooni.  

• Prognoositud näitamisi nädalas 7 000. Kui reklaame roteerub vähem, 
siis on näitamisi rohkem. 

• Formaat jpg/png, gif, html 5. 
• Mõõdud 300 x 250px. 

 

 

 



Otsingubänner (mobiil) 

 

 

 
 

Reklaampind portaali otsinguvaates (mobiil). Pind on 
kuulutustega sama suurusega ning sulandub kuulutustega ühte. 
Kuna reklaam asub kuulutuste vahel, siis kinnisvaraotsijad ei 
vaata reklaamist mööda. Kokku on lehel 3 positsiooni: peale 6-
ndat, 16-ndat ja 20-ndat kuulutust. 

• Pinnal roteerub maksimaalselt 4 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 30 000. Kui reklaame roteerub 

vähem, siis on näitamisi rohkem. 
• Formaat jpg/png, gif, html5. 
• Mõõdud 600 x 600px. Safe area bänneri keskel 525px laiusel alal. 

 

 



Interscroller (mobiil) 

 

 
 

 

 

Tegemist on portaali mobiilikeskkonnas suurima ja efektiivseima 
reklaampinnaga. Interscrolleri näol on tegemist justkui taustapildiga, 
millest külastaja üle liigub. Pinnast ei saa mööda vaadata. See 
omanäoline lahendus köidab iga külastaja tähelepanu. 
SIIN on selle lahenduse kohta lisainformatsiooni. Reklaampind asub 
iga otsingulehe keskel peale 12-ndat kuulutust. 

• Pinnal roteerub korraga maksimaalselt 4 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 25 000. Kui reklaame roteerub vähem, siis 

on näitamisi rohkem. 
• Formaat jpg/png. 
• Mõõdud 360 x 640px. 

 

 

https://www.ekspressmeedia.ee/ads/interscroller/


 

 

Galeriireklaam asub iga kuulutuse kümnenda pildi asemel 
mobiilis ja desktopis. Tegemist efektiivse ja suure pinnaga, 
millest on võimatu mööda vaadata. Sobilik pind kasutamaks 
suurt ja informatiivset visuaali kas kampaania levitamiseks või 
üldiseks brändinguks. 

• Pinnal roteerub korraga maksimaalselt 4 reklaami. 
• Prognoositud näitamisi nädalas 15 000. Kui reklaame roteerub vähem, 

siis näitamisi on rohkem. 
• Formaat jpg/png. 
• 400 x 265px. 

 

 

Galeriireklaam (mobiil) 

 



Lisalahendused 

 

 

 

 
 

Lisaks bännerlahendustele pakub Kinnisvara24.ee palju 
erinevaid reklaamlahendusi selleks et Teie poolt pakutavad 
tooted või teenused võiksid saada maksimaalse reklaami ja 
tähelepanu.  

• Sisuturundusartikkel Kinnisvara24.ee blogis. 
• Sisuturundus või objekti reklaami uudiskirjas kinnisvaraotsijatele ja/või 

maakleritele. 
• Postitus Kinnisvara24.ee Facebook seinal ja soovi korral lisaks sellele 

postitusele tasuline reklaam (boost) just Teie sihtrühmale. 
• Kuulutuste lisareklaam Delfis ja Õhtulehes.  
• Portaali avalehel „Eripakkumised“ rubriigis objekti reklaam ning 

uusarendusprojekti reklaam „Uusarendused“ rubriigis (mobiil ja 
destkop). 

• Kuulutuste tasemeteenused, mis on hea võimalus tuua oma 
kuulutused otsingus ettepoole ja saada sellega kordades rohkem 
vaatamisi ja päringuid. 

• Reklaam „E-agendi“ kirjas. See on teavituskiri, mis saadetakse 
kinnisvaraotsijatele, kes on tellinud neile sobilikud uued 
kinnisvarakuulutused e-postile. Kirjad saadetakse kord päevas ning iga 
päev. 

 

Kui Te ei leia sobivat lahendust ülalolevast nimekirjast, siis on 
alati võimalus luua uus erilahendus, mis vastab just Teie 
soovidele ja vajadustele.  

 

https://blog.kinnisvara24.delfi.ee/
https://www.facebook.com/kinnisvara24/

