
 Tankla on Valgamaa noorte häälekandja, mis toimib põhimõttel „noortelt noortele“ –
noored kirjutavad lugusid maakonna noorte tegemistest, noorsootööga tegelevatest inimestest

ja muust huvitavast, mida on ka väljaspool Valgamaad elavatel inimestel põnev lugeda.

MAHT: 12 lehekülge
ILMUB: 4 korda aastas
FORMAAT: 315x420 mm
TIRAAŽ: 2 000
HIND: tasuta
SIHTGRUPP: leht suunatud noortele vanuses 14-26, kuid üha
enam loevad vanemad inimesed (lapsevanemad, noortega
töötavad inimesed, omavalitsuste töötajad ning tavakodanikud,
kelleni leht jõuab söögikohtades või kauplustes levitamise kaudu)
LOE INTERNETIST: www.issuu.com/tanklaleht

Ülla Tamm
ylla@tankla.net
+372 5645 0719
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Tankla ajalehe lugeja on peaaegu iga teine Valgamaa noor või 
noortega töötav inimene. Ajaleht jõuab ka maakonna omava-
litsusjuhtide ja lapsevanemateni. Kuna ajalehte on võimalik 
lugeda ka internetist, kuuluvad lugejaskonda lisaks eelmaini-
tule ka teiste maakondade noored ja noortemeelsed inimesed.

Noortelehte levitatakse kõigis Valgamaa koolides, noortekes-
kustes, raamatukogudes, valla- ja linnavalitsustes ning palju-
des teistes kohtades, mida noored külastavad. Vanemad 
inimesed võivad lehti leida kauplustest, bussijaamadest ning 
rahvamajadest.

Tankla ilmub kord kvartalis, mis annab toimetusele aega leid-
maks põnevamad persoonid ja erilisemad sündmused.
2013. aasta talvel ilmub juba 13. väljaanne.

Võime uhkusega öelda, et noortelehe Tankla näol on tegemist 
Eestis ainulaadse noortele suunatud häälekandjaga. Ajalehe 
panevad kokku noored ise. Reporterid, toimetajad, fotograafid, 
küljendajad, kujundajad ja illustraatorid on kõik Valgamaa 
noored vanuses 14-25. 

1/2 LK 65 €
290 x 189
142 x 381

1/4 LK 50 €
290 x 93
142 x 189
189 x 142

1/8 LK 36 €
93 x 141
141 x 93

1/12 LK 25 €
93x93

1/24 LK 17 €
93 x 45, 44 x 93

* Hinnad kehtivad lehekülgedel 2-8.
* Esikülg ja muud erilahendused kokkuleppel.
* Vajadusel lisandub kujundustasu 20%
   reklaampinna hinnale.
* MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
   ei ole käibemaksukohuslane.Noorteleht Tankla ilmub 2015. aastal 16. veebruaril, 11. mail, 12. oktoobril

ja 14. detsembril. Reklaami laekumise tähtaeg on nädal enne lehe ilmumist.


