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Terviseportaal inimene.ee – tervisekeskus Internetis  
 

Terviseportaal inimene.ee on aktuaalne ja infokülluslik keskkond, mis loodud enda ja oma lähedaste 
tervisest hoolivatele inimestele.  Soo- ja eakohaseid nõuandeid leidub lastest vanuriteni, meestele ja naistele, 
töötavatele inimestele ning terviseteadlikele.  Portaali kasutajad leiavad järjest uuenevat ja usaldusväärset 
infot kogenud arstidelt ning teistelt oma ala spetsialistidelt, samuti värskeid terviseuudiseid meilt ja mujalt.  

Otsides mõne konkreetse haiguse kirjeldust, tekkepõhjusi, sümptomeid või ravi, on kasutajal lihtne leida see 
juba avalehel paiknevast tähestikulisest rubriigist Haigused ja seisundid. Portaalile lisab funktsionaalsust 
mahukas teemakeskus, mis koondab haiguste ja probleemide kirjeldusi, artikleid, uudiseid, 
käitumissoovitusi, kasulikke teemalinke, foorumeid, temaatilisi  kirjandusviiteid, tervisetooteid ja 
ravimisoovitusi kõige populaarsematel terviseteemadel.   

Meelelahutuslikuma poolena pakub keskkond erinevaid teste oma tervisliku seisundi määramiseks, 
„tervislikke“ tarbijamänge, samuti tihti uuenevaid gallupeid, millega saab võrrelda enda ja teiste kasutajate 
huvisid, harjumusi jms.  

Inimene.ee külastajate statistika 

Inimene.ee portaali külastab nädalas üle 15 000 inimese. Iga külastaja vaatab keskmiselt 10 erinevat 
veebilehte, seega nädalas kokku keskmiselt 150 000 lehe näitamist (pageviews). 

Inimene.ee külastajatest 80%  on naised ja 20% mehed.  

Inimene.ee portaali jõuavad külastajad peamiselt suunavate 
veebilehtede ja eri otsingumootorite (Google ja Neti) kaudu. 
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Rubriikide teemad: 

o Töö ja tervis 
o Naiste tervis 
o Meeste tervis 
o Laste tervis 
o Noortele 

o Eakatele 
o Kõigile 
o Tervisesport 
o Toitumine  

 

Teemalehtede teemad:   

o Allergia 
o Depressioon 
o Diabeet 
o Insult 
o Kolesterool 
o Kõhukinnisus 
o Kõrge vererõhk 
o Kõrvetised 
o Küünte, naha ja juuste probleemid 

o Liigesevalu 
o Peavalu 
o Seljavalu 
o Silmad 
o Sõltuvus 
o Unetus 
o Veenilaiendid 
o Vähk 
o  Ärevus 
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Inimene.ee reklaami hinnakiri 
2009. aasta I poolaastal 

 
 

 

Hind Reklaambännerid 

 ja tekstilingid 
Mõõdud  

(px) Päev Nädal Kuu 

suur avalehe bänner  728 x 90 500 2000 5500 

avalehe tornbänner 
paremal küljel 

200 x 90 100 400 1200 

avalehe tornbänner 
paremal küljel 

200 x 200 200 800 2400 

avalehe tornbänner 
paremal küljel 

200 x 300 300 1200 3600 

avalehe tornbänner 
paremal küljel 

200 x 600 400 1600 4800 

suur teemalehe bänner  728 x 90 300 1200 3500 

teemalehe tornbänner 
paremal küljel 

200 x 90 75 350 990 

teemalehe tornbänner 
paremal küljel 

200 x 200 100 450 1490 

teemalehe tornbänner 
paremal küljel 

200 x 300 200 800 2290 

teemalehe tornbänner 
paremal küljel 

200 x 600 300 1200 3600 

teemalehe alumine bänner 468 x 60 200 800 2400 

tekstilink avalehel 
(all paremas veerus all) 

1 rida   500 

tekstilink teemalehel 
(all paremas veerus all) 

1 rida   150 

 

 

Muud reklaamivõimalused Kirjeldus Aeg Hind 

reklaamgallupi avaldamine 1–5 küsimust 1 nädal 1000 

reklaamartikli avaldamine koos pildiga maks.  5000 tähemärki koos tühikutega 1 nädal 1000 

tarbijamäng avalehel  3–5 valikvastustega küsimust 2 nädalat 5000 

tootereklaam logo/pilt + nimetus + kirjeldus    1 kuu 450 

tootereklaam nimetus + kirjeldus    1 kuu 250 

tootereklaam nimetus/link  1 kuu 200 

raamatureklaam     
kaanepilt (jpg, pdf) + nimetus + autor + 
kirjeldus 

1 kuu 250 

 

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 18 %. 
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200 x 200 px 

 

 

200 x 90 px 

 

 
 

 

 

200 x 300 px 

 

 

728 x 90 px 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 x 600 px 

 

120 x 60 px 

  Tekstilink 
 

 

468 x 60 px 

Nõuded reklaamile:  
-  lubatud failitüübid on gif, jpg ja flash (v.a tekstilink, reklaamtekst, toote- või raamatu kirjeldus) 
-  koos bänneri või tekstilingiga edastada URL-aadress, kuhu vastav link suundub 
-  bänneri loomisel lisada sellesse Click-Tag, mis võimaldab koguda täpset statistikat 
-  andmete edastamiseks soovitame kasutada ftp-serverit, e-kirja (pakitud failid), CD-d, DVD-d, mälupulka 
-  reklaam saata testimiseks vähemalt 3 päeva enne selle ilmumist  
 

Ftp-aadress: 
ftp.inimene.ee 

kasutajatunnus: reklaam.inimene.ee  
parool: Inimene123 
kaust: Reklaam 

Kontakt: 
Katrin Luha 

Reklaamimüügijuht 
Inimene.ee OÜ 
Tel 659 9801 

GSM 522 4218 

katrin@inimene.ee   


