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Φρέσκο, δυναμικό και πάνω απ’ όλα πρακτικό,
100% χρήσιμο, το WΗ δεν μένει στη θεωρία,
αλλά περνάει στην πράξη. Δίνοντας το κίνητρο
και την έμπνευση στην αναγνώστρια για
να αλλάξει τη ζωή της προς το καλύτερο, την
ωθεί σε δράση και κατανάλωση.

Είναι ακριβώς αυτή η προσέγγιση που κάνει το WΗ διαφορετικό από κάθε άλλο brand.
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10 χρόνια μόνο εξελίχθηκε
σε παγκόσμιο Lifestyle mega brand και στην Ελλάδα!

Tο περιοδικό-φαινόμενο που σε

Με 27 διεθνείς εκδόσεις που καλύπτουν 53 χώρες και με περισσότερες
από 30 εκατομμύρια αναγνώστριες κάθε μήνα, το WH είναι σήμερα το ταχύτερα
αναπτυσσόμενο περιοδικό στον κόσμο.
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WH: 27 ΕΚΔΌΣΕΙΣ
ΣΕ 53 ΧΏΡΕΣ!
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Περήφανο μέλος αυτής της παγκόσμιας
οικογένειας το ελληνικό WH μετράει
ήδη τρία χρόνια κυκλοφορίας στην
ελληνική αγορά!
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WH:
H ΑΠΟΣΤΟΛΉ
To WΗ είναι το ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ
ΠΛΆΝΟ ΔΡΆΣΗΣ για τη
γυναίκα του σήμερα. Από την
ομορφιά και το στυλ μέχρι
το fitness, το περιοδικό WΗ
δίνει στην αναγνώστρια όλα
τα αναγκαία εργαλεία που
χρειάζονται για να κάνουν
γρήγορες, άμεσες, θετικές
και ουσιαστικές αλλαγές στη
ζωή τους.
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Το WΗ είναι το περιοδικό
για τη γυναίκα που θέλει να
κάνει τη διαφορά στη ζωή
της και να δείχνει και να
αισθάνεται στα καλύτερά
της. Που θέλει την καριέρα
που αγαπά, τη σχέση και
τους φίλους που την κάνουν
ευτυχισμένη, τη γνώση και
τις συμβουλές που θα της
δώσουν αυτοπεποίθηση στο
σώμα και το πνεύμα της.

WH
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η WΗ ΓΥΝΑΊΚΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΈΝΕΙ
ΝΑ ΔΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΠΆΕΙ Η ΖΩΉ,

ΑΛΛΆ

πού θα πάει εκείνη τη ζωή της.
ΤΟ WΗ ΕΊΝΑΙ ΤΟ BRAND ΠΟΥ ΤΗ ΒΆΖΕΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΆ, ΓΙΑ

να κάνει τη διαφορά
ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΎΕΤΑΙ.
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# 1 8-45 ετών
#π
 ροσπαθεί να ανταποκριθεί στους πολλαπλούς
ρόλους της
#σ
 υνειδητοποιεί ότι η υγεία και η ευεξία είναι
προϋποθέσεις καλύτερης ζωής σε όλους τους
τομείς
#ε
 ργάζεται και προσπαθεί να κάνει αυτό που την
ευχαριστεί, έχοντας ταυτόχρονα τη φιλοδοξία να
κάνει ό,τι καλύτερο για να τα καταφέρει
#χ
 αλαρώνει φροντίζοντας την οικογένειά
της, της αρέσει να ζει έντονα και ν’ αγαπάει,
αναβαθμίζοντας τη σχέση της και το σεξ
#α
 πολαμβάνει το καλό φαγητό, αλλά ενδιαφέρεται
και προσέχει την εμφάνισή της με ισορροπημένη
διατροφή χωρίς στερήσεις
#ε
 νδιαφέρεται για το στυλ της και θέλει να υιοθετεί
πρώτη τις νέες τάσεις, αλλά προσαρμόζει τη μόδα
στα μέτρα της
# τ ης αρέσει να γελάει και να διασκεδάζει, να είναι
πρότυπο για τις φίλες της και αρχηγός της παρέας
# καταλαβαίνει ότι η τεχνολογία και
τα gadgets μπορούν να διευκολύνουν
την καθημερινότητά της
# της

αρέσουν οι νέες εμπειρίες, λατρεύει τα ταξίδια
και δυσκολεύεται να φανταστεί τη ζωή της χωρίς
αυτοκίνητο
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WH
ΓΥΝΑΙΚΑ

MEDIA KIT 2017

WH:
H ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ

Ενα υγιές και καλογυμανσμένο σώμα δεν δείχνει πόσο πολύ γυμνάζεσαι. Αποκαλύπτει ΠΌΣΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΈΝΗ ΕΊΣΑΙ
σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Γι’ αυτό ακριβώς, το WH, φρέσκο και δυναμικό, με νέες πρωτοποριακές ιδέες, με
συγκεκριμένες συμβουλές με άμεσα αποτελέσματα, ΔΊΝΕΙ ΤΗΝ ΈΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΊΝΗΤΡΟ για γρήγορες αλλά
ουσιαστικές αλλαγές, προσφέροντας τα καλύτερα στην υγεία, την άσκηση, την ομορφιά, τη μόδα, το αδυνάτισμα, τη
διατροφή, τις σχέσεις και το σεξ.
ΣΤΟ

WH ΥΜΝΟΎΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΊΚΑ. ΣΕ ΓΙΟΡΤΆΖΟΥΜΕ γι’ αυτό που είσαι,
όπως είσαι. ΓΙΑΤΊ ΣΟΥ ΑΡΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΡΈΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΕΊΣΑΙ.
WOMEN’S HEALTH: ΕΊΝΑΙ ΩΡΑΊΟ ΝΑ ’ΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΌΣ ΣΟΥ!
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WH:
ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΈΣ
ΕΝΌΤΗΤΕΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΠΟΥ ΤΥΠΩΘΗΚΑΝ

7.270.000

18% 15%

μόδα

υγεία &
fitness

25%
10%
ομορφιά

lifestyle

17%

διατροφή &
αδυνάτισμα

15%

100%

sex &
σχέσεις

To WH είναι το μοναδικό περιοδικό που βασίζεται στις τελευταίες επιστημονικές έρευνες σε κάθε τομέα.
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WH: 24/7 ΠΑΡΕΑ ΜΕ
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. ΠΆΝΤΑ.
ΠΑΝΤΟΎ.

FACEBOOK

23.000

INSTAGRAM

1.900+

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ SMARTPHONE, TABLET,
DESKTOP ΑΠΟ ΤΟ

digital & social media
www.womenshealthellas.gr / @womenshealthgr / #seftiaxnei

Το Women’s Health είναι online με ένα δυνατό community και καθημερινό interaction. Κάθε post είναι 100% χρήσιμο.
womenshealthellas.gr
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WH:
CONTACTS

Editorial

Advertising

info@womenshealthellas.gr
τηλ.: 210 610 6187-8 (εσωτ.111)

info@identitymedia.gr
τηλ.: 210 610 6187-8 (εσώτ.116)
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C A R D R AT E S
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο & D I G I TA L

2017

HELLAS
womenshealthellas.gr

C A R D R AT E S 2 0 1 7

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Eπωφεληθείτε τώρα από τη δυναμική του Women’s Health και βρείτε τον καλύτερο τρόπο προβολής με τη βοήθεια των εμπορικών συνεργατών μας.

4ΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

4ΧΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΟΣΈΛΙΔΗ

€ 7.200

Β’ ΕΞΩΦΎΛΛΟΥ

€ 9.000

1/2 ΣΕΛΊΔΑΣ

€ 4.300

Α’ ΎΛΗΣ

€ 11.000

1/3 ΣΕΛΊΔΑΣ

€ 3.900

ΑΦΤΊ ΕΞΏΦΥΛΛΟΥ

€ 26.000

1/4 ΣΕΛΊΔΑΣ ΚΆΘΕΤΟ	

€ 3.000

1° ΣΑΛΌΝΙ

€ 18.500

ΣΑΛΌΝΙ

€ 14.400

2° ΣΑΛΌΝΙ

€ 18.200

1/2 ΣΑΛΌΝΙ

€ 9.000

3° ΣΑΛΌΝΙ

€ 18.000

4° ΣΑΛΌΝΙ

€ 17.800

5° ΣΑΛΌΝΙ

€ 17.600

6°-10° ΣΑΛΌΝΙ

€ 17.200

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

€ 10.100

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ

€ 9.000

EDITORIAL

€ 10.000

Α’ ΔΕΞΙΆ	

€ 8.500

Β’ ΔΕΞΙΆ	

€ 8.400

Γ’ ΔΕΞΙΆ	

€ 8.300

Δ’ ΔΕΞΙΆ	

€ 8.200

Γ’ ΕΞΩΦΎΛΛΟΥ

€ 8.000

ΟΠΙΣΘΌΦΥΛΛΟ	

€ 15.000

*στις παραπάνω τιμές έχει αφαιρεθεί η έκπτωση -20% των διαφημιστικών εταιρειών
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ΣΧΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

ΣΑΛΟΝΙ

1/2 ΣΕΛΙΔΑΣ (οριζόντια)

Ξακρισμένη πλ. 21, ύψ. 28

Ξακρισμένη πλ. 42, ύψ. 28

Ξακρισμένη πλ. 21, ύψ.14

1/2 ΣΕΛΙΔΑΣ (κάθετη)

1/3 ΣΕΛΙΔΑΣ (κάθετη)

1/4 ΣΕΛΙΔΑΣ (κάθετη)

Ξακρισμένη πλ. 10,5, ύψ. 28

Ξακρισμένη πλ. 7, ύψ. 28

Ξακρισμένη πλ. 5,25, ύψ. 28

1/2 ΣΑΛΟΝΙ
Ξακρισμένη πλ. 42, υψ. 14

• Οι υπόλοιπες διαφημιστικές σελίδες μέχρι την σελίδα 40 θα επιβαρύνονται με
15% επί της τιμής.
• Στις ασπρόμαυρες σελίδες θα υπάρχει έκπτωση -7 % στις αναγραφόμενες τιμές.
• Όταν η καταχώρηση έχει 5ο χρώμα θα υπάρχει επιβάρυνση 1.000€.
• Οι δωρεάν σελίδες χρεώνονται προς 50€ η σελίδα.		
• Ολες οι καταχωρήσεις πρέπει να έχουν περιθώριο ασφαλείας 5 χιλιοστά έξω
από τους σταυρούς ξακρίσματος.
• Το αφτί εξωφύλλου έχει επιπλέον κόστος παραγωγής, το οποίο θα εξετάζεται
κατά περίπτωση.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΝΘΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΣΥΡΡΑΜΜΕΝΟ

2ΣΕΛΙΔΟ	

€ 7.500

€ 11.000

4ΣΕΛΙΔΟ	

€ 8.400

€ 12.800

6ΣΕΛΙΔΟ	

€ 9.300

€ 14.300

8ΣΕΛΙΔΟ	

€ 10.000

€ 15.300

ΑΠΌ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ & ΑΝΩ
(ΓΙΑ ΚΆΘΕ 2ΣΈΛΙΔΟ)

€ 9.000

€ 9.000

• Τα δύο πρώτα συρραμμένα ένθετα θα επιβαρύνονται με 15%
επί της τιμής.
• Για Αθήνα και Πειραιά μόνο έκπτωση -25%.
• Για Αθήνα - Πειραιά και Θεσσαλονίκη μόνο έκπτωση
-20%.
• Για Επαρχία μόνο έκπτωση -25%.		
• Για Θεσσαλονίκη μόνο έκπτωση -50%.		
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΘΕΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Ενθετο ελεύθερο μέσα σε
περιοδικό, χωρίς σακούλα
(κατ’ απαίτηση του πελάτη):
0,01 € ανά τεύχος για έξοδα
ενθέσεως.
2. Ενθετο ελεύθερο σε
συγκεκριμένη σελίδα (κατ’
απαίτηση του πελάτη): 0,02
€ ανά τεύχος για έξοδα
ενθέσεως.
3. Ενθετο ελεύθερο με
σακούλα (κατ’ απαίτηση
του πελάτη):Κόστος
σακουλοποίησης 0,03 €
ανά τεύχος. Για κάθε άλλη
περίπτωση γίνεται ειδική
συμφωνία.
ΕΝΘΕΤΑ
1. Ενθετα σε χαρτί του περιοδικού θα
χρεώνονται 100% επιπλέον
της τιμής του ένθετου.
2. Ενθετα πολυκαταστημάτων, εφόσον
εγκρίνονται από το περιοδικό,
χρεώνονται με προσαύξηση 100% στις
τιμές του τιμοκαταλόγου.
3. Ενθετα πολυσυλλεκτικά θα χρεώνονται
βάσει του ισχύοντα τιμοκαταλόγου, ενώ
οι διαφημιζόμενοι που θα υπάρχουν
μέσα σε αυτά θα χρεώνονται επιπλέον
βάσει τιμοκαταλόγου.

ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

1-2 ΣΕΛ. > -10%

ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

3-4 ΣΕΛ. > -15%

ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

5 ΣΕΛ.

> -15% + 1 ΔΩΡΕΆΝ (6Η ΕΜΦΆΝΙΣΗ)

ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

6 ΣΕΛ.

> -20% + 1 ΣΕΛΊΔΑ ΔΩΡΕΆΝ

ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

8 ΣΕΛ.

> -20% + 2 ΣΕΛΊΔΕΣ ΔΩΡΕΆΝ

ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

10 ΣΕΛ. > -25% + 3 ΣΕΛΊΔΕΣ ΔΩΡΕΆΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ολες οι ανωτέρω τιμές των ενθέτων
ισχύουν κατόπιν αποστολής τελικού
δείγματος στο διαφημιστικό τμήμα του
περιοδικού και γραπτής έγκρισής του,
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την
κυκλοφορία του περιοδικού.
ΔΕΙΓΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΣ
Το κόστος φιλοξενίας του δείγματος
συμφωνείται κατά περίπτωση.
Κόστος εργατικών: 0,054 € ανά τεύχος.
Σε περίπτωση χρήσης χαρτοκιβωτίου, το
ανωτέρω κόστος επιβαρύνεται με 0,02 €
ανά τεύχος.
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΚΟΛΛΗΤΑ
1. Δείγμα προϊόντος μέσα σε φακελάκι
ή μικρή καρτολίνα προς επικόλληση:
Επιβάρυνση 50% στην τιμή της σελίδας.
2. Επικόλληση κανονικού ενθέτου
(4σέλιδου κ.λπ.) μέσα σε φακελάκι
ή όχι. Επιβάρυνση 50% στην τιμή της
σελίδας.
3. Κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν
συμφωνίας. Θεωρείται δεδομένο ότι τα
ανωτέρω διαφημιστικά ένθετα θα είναι
μικρής διάστασης.
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει
επιβάρυνση 0,02 € ανά τεύχος για το
κόστος επικόλλησης.

ΓΙΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΆΝΩ ΤΩΝ 15 ΣΕΛΊΔΩΝ
ΚΑΤΌΠΙΝ ΕΙΔΙΚΉΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ.
*Οι δωρεάν σελίδες χρεώνονται προς 50€ η σελίδα

1. Κάθε βαθμίδα της παραπάνω κλίμακας λειτουργεί ανεξάρτητα.
2. Καταχωρίσεις Διαφημιζομένων που ανήκουν σε όμιλο υπολογίζονται αθροιστικά για την
υπαγωγή τους στις εκπτωτικές κλίμακες.
3. Βασική προϋπόθεση για την ισχύ των πιο πάνω παροχών ορίζεται η σύναψη συμφωνητικού
μεταξύ των δύο μερών, στο οποίο θα αναφέρονται δεσμευτικά το σύνολο των εμφανίσεων
καθώς και τα χρονικά διαστήματα εμφάνισης.
4. Εφόσον το συνολικό πρόγραμμα δεν υλοποιηθεί όπως έχει συμφωνηθεί, οι καταχωρίσεις
που έχουν ήδη χρεωθεί βάση εκπτωτικής κλίμακας ή άλλης συμφωνίας, θα τιμολογηθούν
αναδρομικά με τα επιπλέον ποσά που τους αντιστοιχούν.
5. Οι εκπτώσεις υπολογίζονται για διαφημιστικές καταχωρίσεις που θα πραγματοποιηθούν έως
31/12/17.
6. Οι ανωτέρω κλίμακες ισχύουν και για τα ειδικά σχήματα.
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ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017
1. Οι τιμές των τιμολογίων προσαυξάνονται με τις
εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις.

τους από την Identity Media στους αναγνώστες των
περιοδικών.

2. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται μέχρι το τέλος
του επομένου από την τιμολόγηση μηνός. Η
εξόφληση αυτή γίνεται με επιταγές το πολύ 5μηνης
λήξεως.

7. Κ
 αταχωρήσεις αυτοδιαφήμισης διαφημιστικών
επιχειρήσεων καταχωρούνται εφόσον υπάρχει
διαθέσιμος χώρος, χρεώνονται με έκπτωση 50% και
δεν υπόκεινται σε άλλες εκπτώσεις.

3. Ό
 ταν η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με μετρητά,
παρέχεται έκπτωση ανάλογη προς το εκάστοτε
κόστος χρήματος και τη διάρκεια της πιστώσεως.

8. Γ
 ια καταχωρήσεις κοινωφελών ιδρυμάτων και
σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.α., τα
οποία επιδιώκουν κοινωφελείς
ή πολιτιστικούς σκοπούς, το περιοδικό μπορεί να
δίνει δωρεάν χώρο (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος)
π.χ. UNICEF, ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ,
GREENPEACE.

4. Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο
διακεκριμένες σελίδες, καθώς και οι καταχωρήσεις
σε προκαθορισμένη σελίδα του περιοδικού,
τιμολογούνται βάσει τιμοκαταλόγου, εάν και εφόσον
αυτές έχουν ζητηθεί από τον διαφημιζόμενο.
Σε αντίθετη περίπτωση τιμολογούνται με τιμές
εσωτερικής σελίδας.
5. Α
 νταλλακτικές καταχωρήσεις με άλλα Μ.Μ.Ε.
χρεώνονται με έκπτωση 80% επί της τιμής
τιμοκαταλόγου, δεν υπόκεινται στις εκπτωτικές
κλίμακες και καταχωρούνται εφόσον υπάρχει
διαθέσιμος χώρος.
6. Κ
 αταχωρήσεις διαφημιζόμενων επιχειρήσεων στις
οποίες συμμετέχει η Identity Media ή οι μέτοχοί
της χρεώνονται με 50 € την καταχώρηση. Επίσης,
με την ίδια έκπτωση χρεώνονται καταχωρήσεις
επιχειρήσεων οι οποίες συνεργάζονται με την
Identity Media δίνοντας προϊόντα και υπηρεσίες
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9.  Οι ακυρώσεις εντολών διαφημιστικών
καταχωρήσεων πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως
στο Τμήμα Διαφημίσεων του περιοδικού 25 ημέρες
πριν από την ημερομηνία έκδοσης του τεύχους.
Αν περάσουν οι αντίστοιχες προθεσμίες, οι
καταχωρήσεις χρεώνονται στον εντολέα βάσει του
τιμοκαταλόγου και δεν υπόκεινται σε καμιά έκπτωση.
10. Καταχωρήσεις διαφημιζομένων που ανήκουν σε
όμιλο υπολογίζονται αθροιστικά για την υπαγωγή
τους στις εκπτωτικές κλίμακες.
Εφόσον το συνολικό πρόγραμμα δεν υλοποιηθεί
όπως έχει συμφωνηθεί, οι καταχωρήσεις που έχουν
ήδη χρεωθεί, βάση εκπτωτικής ή άλλης σύμφωνίας,
θα τιμολογηθούν αναδρομικά με τα επιπλέον ποσά
που τους αντιστοιχούν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
• Οι καταχωρήσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες
με τον κώδικα διαφημιστικής δεοντολογίας της ΕΔΕΕ.
• Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη
δημοσίευση καταχώρησης που δεν ανταποκρίνεται
στην αισθητική του
ή αντιτίθεται στις αρχές και τα συμφέροντά του.
• Στην περίπτωση που η καταχώρηση μπορεί να
εκληφθεί ως ύλη του (χωρίς συνεννόηση για
advertorial), το περιοδικό έχει το δικαίωμα να
τοποθετήσει σε διακεκριμένο σημείο τις λέξεις «Ξένη
Δημοσίευση».
• Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημοσίευση προϊόντων
καπνού και αλκοολούχων ποτών με περιεκτικότητα
άνω του 35% σε αλκοόλ.
ΕΝΘΕΤΑ, ΕΝΤΥΠΑ, ΚΑΡΤΕΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ ή άλλες
προτιμή-σεις γίνονται δεκτές αφού υποβληθεί
ακριβές προσχέδιο, 15 ημέρες πριν την ημερομηνία
κυκλοφορίας του περιοδικού και εφόσον είναι τεχνικώς
δυνατόν, οπότε και οι τιμές ορίζονται αντίστοιχα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που προχωρήσει η ένθεση
χωρίς υποβολή προσχεδίου, το περιοδικό είναι
ελεύθερο να τιμολογήσει και να εισπράξει το ποσό που
θα αποφασίσει ως ρήτρα στον κύριο διαφημιζόμενο ή
τη διαφημιστική εταιρεία που συνεργάζεται, ανεξάρτητα
από το ποσό που θα αναγράφεται στην εντολή
δημοσίευσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Το περιοδικό δέχεται διαχωρισμούς που συνοδεύονται
απαραίτητα από έγχρωμο εκτυπωτικό δοκίμιο για την
καλύτερη δυνατή εκτύπωση. Σε περίπτωση που δεν
έχει αποσταλεί δοκίμιο και η εκτύπωση έχει αποκλίσεις,
το περιοδικό δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Η
εκτύπωση του περιοδικού είναι offset περιστροφική και
η βιβλιοδεσία με ράχη κολλητή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Παράδοση εντολών καταχώρησης:
30 ημέρες πριν από την ημερομηνία εμφάνισης.
Παράδοση υλικού (διαχωρισμοί, δοκιμίου):
20 ημέρες πριν από την ημερομηνία εμφάνισης.
Παράδοση σχημάτων προς ένθεση:
15 ημέρες πριν από την ημερομηνία εμφάνισης.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
DIGITAL
ΠΡΟΒΟΛΈΣ & ΧΟΡΗΓΊΕΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ (ΧΡΟΝΟΧΡΈΩΣΗ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ (€)
ΓΙΑ 1.000 IMPRESSIONS (CPM)
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ

HOME PAGE

TARGET SECTION

RUN OF SITE

300X250 PX

€ 13

€ 11

€9

728X90 PX

€ 13

€ 11

€9

300X600 PX

€ 14

€ 12

€ 10

ADVERTORIAL Ή TEXT LINK PER DAY

300X250 PX

€ 13

€ 13

€ 13

BRANDING BACKGROUND

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

300X100 PX

€ 12

€ 10

€8

160X600 PX

€ 11

€9

€7

SECTION SPONSORSHIP

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

250X250 PX

€ 11

€9

€7

ΚΌΣΤΟΣ ΣΕ €
ΕΊΔΟΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
1 ΗΜΈΡΑ
€ 100

1 ΕΒΔΟΜΆΔΑ

1 ΜΉΝΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ
1. Push Down Banners
- Aρχικό μέγεθος 1024*66 pixels, με
το push down το μέγιστο μέγεθος
γίνεται 1024*418 pixels, δεν
καλύπτει όμως τη σελίδα, απλά την
κατεβάζει
- Mέγιστο Βάρος: 40kb
- Διάρκεια Εxpansion: 5
δευτερόλεπτα
- Πρέπει να είναι «user initiated» με
mouse over. Στο expansion πρέπει
να υπάρχει σε ευδιάκριτη θέση το
close-button
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- Προτεινόμενο frequency cap 2
- Να είναι clickable και να οδηγεί
στη σελίδα του πελάτη
- Δεν ισχύει για την πρώτη σελίδα
του site		
2. Floating Ad / Overlay
- H λειτουργία τους είναι να
κινούνται πάνω στη Σελίδα
- Μέγιστη διάσταση: 400*300 pixels
- Μέγιστη διάρκεια 10 δευτερόλεπτα
- Δεν ισχύουν για την πρώτη Σελίδα
του site
- Απαραίτητο το close button

- Προτεινόμενο frequency cap 2
- Να είναι clickable και να οδηγεί
στη σελίδα του πελάτη
- Δεν πρέπει να καλύπτει το
λογότυπο του site ή Banners
διαφημιζόμενων.
3. Transitional Ad/ Interstitial Ad
και Prestitial ad
- Aφορά full-page ads που μπορούν
να εμφανίζονται πριν το download
της Ηοmepage ή στη μετάβαση σε
εσωτερικές σελίδες
- Mέγιστο Βάρος: 40kb

- Διάρκεια: 7 Δευτερόλεπτα για
την Home Page και έως 15
δευτερόλεπτα
με αυτόματο κλείσιμο, για τις
εσωτερικές σελίδες
- Προτεινόμενο frequency cap 2
- Διαστάσεις: Μεταξύ 770 pixels
πλάτος και 600 pixels ύψος
- Να είναι clickable και να οδηγεί
στη σελίδα του πελάτη
4. Skin ενότητας ή Backtile
- Να είναι clickable όλο το skin
- Nα εμφανίζεται δεξιά και αριστερά

στις ενότητες στο μήκος της
οθόνης
- Να μπορεί να συμπεριληφθεί
κώδικας
- Να υπάρχει δυνατότητα
ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης (να ορίζεις
ότι πρέπει να ανέβει από π.χ. 15
Ιουλίου έως 20 Ιουλίου)
- Να υπάρχει δυνατότητα να
ορίζονται impressions, έτσι ώστε να
μπορούν να παίζουν αρκετά skins
ταυτόχρονα

- Nα γίνεται autodetection έτσι
ώστε το skin να είναι ορατό από το
maximum των χρηστών
- Μέχρι 80 KB και στατικό (gif ή jpg)
5. Pop-up ή Pop-under
- Διαστάσεις: Pop-ups: 250*250 ή
550*480/ Pop-under: 720*300
- Από 40 έως 80 KB
- Διάρκεια έως 15 δευτερόλεπτα
- Απαραίτητο το close button
- Δεν πρέπει να καλύπτει το
λογότυπο του site ή Banners
διαφημιζόμενων.
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