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ΑΞΝ      :  GreekArchitects.gr                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 2015 

                     

ΞΟΝΠ      :  Δλδηαθεξόκελεο Δηαηξίεο          
 

ΘΔΚΑ     :   Υνξεγίεο ζην e-πεξηνδηθό www.greekarchitects.gr. 

 

 
Αμηόηηκνη ζπλεξγάηεο, 
αο απνζηέιινπκε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηηο ρνξεγίεο ηνπ 
GreekArchitects (GRA) κέζσ ησλ νινθιεξσκέλσλ δηαθεκηζηηθώλ παθέησλ πνπ πξνζθέξνπκε θαη πνπ 
πεξηιακβάλνπλ (ζε ζπλδπαζκό) όια ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηνπκε θαζώο θαη ηηο δξάζεηο καο.  
(GreekArchitects.gr, GRATV.gr, GRA Review, GreekArchitects.net) 
 
 
ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά δίδεηαη επηπιένλ εηδηθή έθπησζε έσο  70 % επί ησλ παξαθάησ 
αλαγξαθόκελσλ (αθαηξείηε δειαδή από ηηο παξαθάησ ηηκέο έσο 70%)  
 
Σν GreekArchitects.gr απνηειεί ην κεγαιύηεξν ζε επηζθεςεκόηεηα  ειιεληθό e- πεξηνδηθό γηα ηελ 
αξρηηεθηνληθή κε ρηιηάδεο θαζεκεξηλνύο επηζθέπηεο. Ειπίδνπκε ζε κία κειινληηθή ζπλεξγαζία γηα 
ηελ πξνβνιή ηεο εηαηξίαο ζαο ζηηο ζειίδεο καο θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα θαηαξηίζνπκε καδί 
έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα πξνώζεζεο ηεο εηαηξίαο ζαο.  
 
Παξαθαινύκε, επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία 
ρξεηαζηείηε. 
 
 
Με εθηίκεζε,  
Βαζίιεο Κηζηξηώηεο, αξρηηέθησλ κεραληθόο 
Τπεύζπλνο έθδνζεο GreekArchitects.gr  
mistriotis@greekarchitects.gr  
210 3636631 - 6944333447 
 
 
εκείσζε 1: ηηο παξαθάησ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. (23%) θαη ην θόζηνο ζρεδηαζκνύ ησλ δεκηνπξγηθώλ. 
(δεκηνπξγία banner, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη) 
 
εκείσζε 2: Ρξόπνο πιεξσκήο- (3κελε) επηηαγή. ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο κεηξεηώλ, ππάξρεη επηπιένλ έθπησζε 
10%. (Δελ ππάξρεη αγγειηόζεκν.) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.greekarchitects.gr/
http://www.greekarchitects.gr/
http://www.greekarchitects.gr/tv.php
http://www.greekarchitects.gr/gr/βιβλιοπαρουσιαση/gra-review-02-preview-id5073
http://www.greekarchitects.gr/en/home
mailto:mistriotis@greekarchitects.gr
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11..  ΝΝΙΙΝΝΘΘΙΙΖΖΟΟΩΩΚΚΔΔΛΛΔΔΠΠ  ΞΞΟΟΝΝΡΡΑΑΠΠΔΔΗΗΠΠ  ––  ΓΓΗΗΑΑΦΦΖΖΚΚΗΗΠΠΡΡΗΗΘΘΑΑ  ““ΞΞΑΑΘΘΔΔΡΡΑΑ””    
  
Σν GreekArchitects.gr παξαθνινπζώληαο ζπζηεκαηηθά ηηο εμειίμεηο ζην ρώξνπ ηνπ δηαδηθηύνπ, ιεηηνπξγεί κε 
γλώκνλα ηελ ζσζηή θαη έληηκε πξνώζεζε ησλ εηαηξηώλ. 
 
Σα νινθιεξσκέλα δηαθεκηζηηθά “παθέηα” , βάζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ απνηεινύλ κηα δπλακηθή παξνπζία 
ησλ εηαηξηώλ κε πνιιαπιέο δηεηζδπηηθέο εθαξκνγέο, όπσο : 
 

 Αnimated Banners (ινγόηππνη) πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ site καο 

 Αdvertorials – ΔΡΑΗΟΗΘΑ ΛΔΑ, δειαδή δεκνζηεύκαηα έκκεζεο δηαθήκηζεο 

 Δλεκεξσηηθώλ email ζηα κέιε καο. (Εβδνκαδηαία Newsletter)  

 Ξξνβνιή TV SPOT & Δθδειώζεσλ, live ή On Demand (ζην GreekArchitects.gr & GRATV.gr) 

 Κέζσ νινζέιηδσλ θαηαρσξίζεσλ ζην λέν καο πεξηνδηθό GRA REVIEW 

 Κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. (Facebook) 

 
Η ζπλερήο πξνβνιή κηαο εηαηξίαο, ζηνρεύεη ζηελ ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη 
ηαπηόρξνλα ζηελ γλσξηκία ηεο κε κειινληηθνύο ζπλεξγάηεο, δηακνξθώλνληαο θαη επηηπγράλνληαο λα θάλεη ην 
όλνκα ηεο «νηθείν» κέζα από ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα εηήζηα παθέηα. 

 
Παξάιιεια, νη βξαρππξόζεζκεο θακπάληεο πξνηείλνληαη γηα εηαηξίεο ή θνξείο πνπ επηζπκνύλ ηελ πξνώζεζε 
κηαο ζπγθεθξηκέλεο θακπάληαο ζε θαζνξηζκέλν ρξόλν. (παξνπζίαζε λένπ πιηθνύ, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, εθζέζεηο 
θηι.) 

  

ΡΡΗΗΚΚΝΝΘΘΑΑΡΡΑΑΙΙΝΝΓΓΝΝΗΗ  

ην GreekArchitects.gr ππάξρνπλ ζηαζεξνί άμνλεο πξνβνιήο  (εκθάληζε ζε όιν ην site), θαζώο θαη ρώξνη ζηελ 
θεληξηθή ζειίδα θαη ζηηο εζσηεξηθέο ελόηεηεο - έλζεηα πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ banner. Σν θόζηνο γηα 
ηελ πξνβνιή κέζσ animated banner γίλεηαη βάζε ρξνλνρξέσζεο, δηάζηαζεο ηνπ δεκηνπξγηθνύ πξνβνιήο θαη 
άμνλα ηνπ placement. (Σξόλνο,  Γηάζηαζε, Πεκείν) 

 

 
 

http://www.greekarchitects.gr/images/banners/banner.place.greekarchitect.jpg
http://www.greekarchitects.gr/gr/design/forza-furniture-from-greece!-id5617
http://www.gratv.gr/
http://www.greekarchitects.gr/gr/βιβλιοπαρουσιαση/gra-review-02-preview-id5073


 

 

 
Greek Architects Magazine: Δαβάκη Πίνδου 1 (15773) Ζωγράφου 

Τηλ: +30210 3636631 , Fax: +30210 3636631  email: info@greekarchitects.gr 
 

 
 

3 

 

    Γηα πεξίνδν δώδεθα (12) κελώλ /- 70% (Animated Banner):  

Πεξηιακβάλεη:  
 Ρνπνζέηεζε Banner γηα έλα ρξόλν ζε ζηαζεξνύο ή κε άμνλεο. 

 Γεκνζίεπζε 24 advertorials ζηα ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ  

 Δπηζύλαςε ησλ ηίηισλ ησλ advertorials ζε 24 κεληαία ελεκεξσηηθά email  

 Ρνπνζέηεζε Banner (140Υ60 pixels ), ζε 24 κεληαία ελεκεξσηηθά email 

 Ρνπνζέηεζε Βanner ζηελ Αγγιηθή edition ηνπ site καο GreekArchitects.net 

 Ρνπνζέηεζε Βanner  (140Υ60 pixels), ζηνλ δηαδηθηπαθό ηειενπηηθό ζηαζκό καο GRATV.gr  

 Θαζεκεξηλή κεηάδνζε ηνπ Tv Spot ηεο εηαηξίαο από ηνλ ηειενπηηθό καο ζηαζκό GRATV 

 Κία απνθιεηζηηθή απνζηνιή newsletter ηεο εηαηξία ζηα ρηιηάδεο κέιε καο. (κόλν ζε Grand, Top & Rigth 1) 

 Πξνβνιή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζα από ηε ζειίδεο ηνπ GreekArchitects.gr ζην Facebook 

 

Σηκνθαηάινγνο 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““MMIIDDDDLLEE””   (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζειίδα, ζηε κέζε) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 60 Άμνλαο “Middle,3” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 1.000,00€ 

140 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 1.900,00€ 

320 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 2.700,00€ 

680 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 3.800,00€ 

680 x 90 Άμνλαο “Middle, TOP (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 7.600,00€ 

300 x 90 Άμνλαο “Middle, TOP (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 3.900,00€ 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““RRIIGGHHTT””  ΘΘΔΔΠΠΖΖ  --  22 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, δεμηά θάησ από ην tv) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

300 x 60 (ή 140 x 130) Άμνλαο “Right” ζέζε 2 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 3.000,00€ 

300 x 300 Άμνλαο “Right” ζέζε 2 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 6.000,00€ 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““RRIIGGHHTT””  ΘΘΔΔΠΠΖΖ  --  11 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, δεμηά επάλσ) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 60 Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 3.900,00€ 

300 x 60 (ή 140 x 130) Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 4.900,00€ 

300 x 300 Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 9.500,00€ 

GGRRAANNDD  SSPPOONNSSOORR (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, πάλσ δίπια από ηνλ θεληξηθό ινγόηππν GreekArchitects.gr) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 7.000,00€ 

300 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 9.000,00€ 

768 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 13.000,00€ 

 

 

http://www.greekarchitects.gr/index.php?lang=en
http://www.gratv.gr/
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    Γηα πεξίνδν έμε (6) κελώλ /- 70% (Animated Banner):  

Πεξηιακβάλεη:  
 Ρνπνζέηεζε Banner γηα 6 κήλεο ζε ζηαζεξνύο ή κε άμνλεο. 

 Γεκνζίεπζε 12 advertorials ζηα ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ  

 Δπηζύλαςε ησλ ηίηισλ ησλ advertorials ζε 12 κεληαία ελεκεξσηηθά email  

 Ρνπνζέηεζε Banner (140Υ60 pixels ), ζε 12 κεληαία ελεκεξσηηθά email 

 Ρνπνζέηεζε Βanner ζηελ Αγγιηθή edition ηνπ site καο GreekArchitects.net 

 Ρνπνζέηεζε Βanner  (140Υ60 pixels ), ζηνλ δηαδηθηπαθό ηειενπηηθό ζηαζκό καο GRATV.gr  

 Θαζεκεξηλή κεηάδνζε ηνπ Tv Spot ηεο εηαηξίαο από ηνλ ηειενπηηθό καο ζηαζκό GRATV 

 Κία απνθιεηζηηθή απνζηνιή newsletter ηεο εηαηξία ζηα ρηιηάδεο κέιε καο. (κόλν ζε Grand, Top & Rigth 1) 

 Πξνβνιή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζα από ηε ζειίδεο ηνπ GreekArchitects.gr ζην Facebook 

 

Σηκνθαηάινγνο 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““MMIIDDDDLLEE””   (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζειίδα, ζηε κέζε) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 60 Άμνλαο “Middle,3” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 800,00€ 

140 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 1.000,00€ 

320 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 1.400,00€ 

640 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 2.250,00€ 

680 x 90 Άμνλαο “Middle, TOP (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 5.600,00€ 

 300 x 90 Άμνλαο “Middle, TOP (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 2.900,00€ 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““RRIIGGHHTT””  ΘΘΔΔΠΠΖΖ  --  22 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, δεμηά θάησ από ην tv) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

300 x 60 (ή 140 x 130) Άμνλαο “Right” ζέζε 2 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 2.200,00€ 

300 x 300 Άμνλαο “Right” ζέζε 2 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 4.900,00€ 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““RRIIGGHHTT””  ΘΘΔΔΠΠΖΖ  --  11 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, δεμηά επάλσ) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 60 Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 2.500,00€ 

300 x 60 (ή 140 x 130) Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 3.800,00€ 

300 x 300 Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 7.500,00€ 

GGRRAANNDD  SSPPOONNSSOORR (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, πάλσ δίπια από ηνλ θεληξηθό ινγόηππν GreekArchitects.gr) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 4.500,00€ 

300 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 6.500,00€ 

768 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 9.000,00€ 

 

 

http://www.greekarchitects.gr/index.php?lang=en
http://www.gratv.gr/
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    Γηα πεξίνδν ηξηώλ (3) κελώλ /- 50% (Animated Banner):  

Πεξηιακβάλεη:  
 Ρνπνζέηεζε Banner γηα 3 κήλεο ζε ζηαζεξνύο ή κε άμνλεο. 

 Γεκνζίεπζε 6 advertorials ζηα ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ  

 Δπηζύλαςε ησλ ηίηισλ ησλ advertorials ζε 6 κεληαία ελεκεξσηηθά email  

 Ρνπνζέηεζε Banner (140Υ60 pixels ), ζε 6 κεληαία ελεκεξσηηθά email 

 Ρνπνζέηεζε Βanner ζηελ Αγγιηθή edition ηνπ site καο GreekArchitects.net 

 Ξξνηείλεηαη θαη ε απνθιεηζηηθή απνζηνιή newsletter ζηα κέιε καο. (επηπιένλ θόζηνο 250 euro)  

 Πξνβνιή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζα από ηε ζειίδεο ηνπ GreekArchitects.gr ζην Facebook 

 

Σηκνθαηάινγνο 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““MMIIDDDDLLEE””   (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζειίδα, ζηε κέζε) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 60 Άμνλαο “Middle,3” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 600,00€ 

140 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 700,00€ 

320 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 850,00€ 

640 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 1450,00€ 

680 x 90 Άμνλαο “Middle, TOP (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 2.600,00€ 

300 x 90 Άμνλαο “Middle, TOP (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 1.400,00€ 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““RRIIGGHHTT””  ΘΘΔΔΠΠΖΖ  --  22 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, δεμηά θάησ από ην tv) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

300 x 60 (ή 140 x 130) Άμνλαο “Right” ζέζε 2 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 1.450,00€ 

300 x 300 Άμνλαο “Right” ζέζε 2 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 3.400,00€ 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““RRIIGGHHTT””  ΘΘΔΔΠΠΖΖ  --  11 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, δεμηά επάλσ) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 60 Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 1.500,00€ 

300 x 60 (ή 140 x 130) Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 2.800,00€ 

300 x 300 Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 4.500,00€ 

GGRRAANNDD  SSPPOONNSSOORR (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, πάλσ δίπια από ηνλ θεληξηθό ινγόηππν GreekArchitects.gr) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 3.000,00€ 

300 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 4.500,00€ 

768 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 6.500,00€ 

 

 

 

http://www.greekarchitects.gr/index.php?lang=en
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    Γηα πεξίνδν ελόο (1) κήλα /- 50% (Animated Banner):  

 
Πεξηιακβάλεη:  
 

 Ρνπνζέηεζε Banner γηα 1 κήλα ζε ζηαζεξνύο ή κε άμνλεο. 

 Γεκνζίεπζε 3 advertorials ζηα ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ  

 Δπηζύλαςε ηνπ ηίηινπ advertorial ζε 3 κεληαία ελεκεξσηηθό email  

 Ρνπνζέηεζε Banner (140Υ60 pixels ), ζε 3 κεληαία ελεκεξσηηθό email 

 Ξξνηείλεηαη θαη ε απνθιεηζηηθή απνζηνιή newsletter ζηα κέιε καο. (επηπιένλ θόζηνο 250 euro)  

 Πξνβνιή ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζα από ηε ζειίδεο ηνπ GreekArchitects.gr ζην Facebook 

 

Σηκνθαηάινγνο 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““MMIIDDDDLLEE””   (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζειίδα, ζηε κέζε) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 60 Άμνλαο “Middle,3” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 400,00€ 

140 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 500,00€ 

320 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 700,00€ 

640 x 60 Άμνλαο “Middle,1,2” (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 950,00€ 

680 x 90 Άμνλαο “Middle, TOP (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 2.600,00€ 

300 x 90 Άμνλαο “Middle, TOP (πξνβνιή ζηελ θεληξηθή ζει.) 1.400,00€ 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““RRIIGGHHTT””  ΘΘΔΔΠΠΖΖ  --  22 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, δεμηά θάησ από ην tv) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

300 x 60 (ή 140 x 130) Άμνλαο “Right” ζέζε 2 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 1.000,00€ 

300 x 300 Άμνλαο “Right” ζέζε 2 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 2.200,00€ 

ΆΆΜΜΝΝΛΛΑΑΠΠ  ““RRIIGGHHTT””  ΘΘΔΔΠΠΖΖ  --  11 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, δεμηά επάλσ) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 60 Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 1.000,00€ 

300 x 60 (ή 140 x 130) Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 1.400,00€ 

300 x 300 Άμνλαο “Right” ζέζε 1 (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 2.500,00€ 

GGRRAANNDD  SSPPOONNSSOORR (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο, πάλσ δίπια από ηνλ θεληξηθό ινγόηππν GreekArchitects.gr) 

Κέγεζνο banner Πεκείν Ξξνβνιή - εκθάληζε      Θόζηνο 

140 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 2.000,00€ 

300 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 3.000,00€ 

768 x 90 Grand Sponsor (πξνβνιή ζε όιεο ηηο ζειίδεο) 4.500,00€ 
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22..  ΔΔΞΞΗΗΞΞΙΙΔΔΝΝΛΛ  ΞΞΖΖΟΟΔΔΠΠΗΗΔΔΠΠ  --  Δελ ηζρύνπλ νη εθπησηηθέο πξνζθνξέο ζηηο αθόινπζεο ππεξεζίεο 

  
1. Facebook promotion κέζσ ησλ ζειίδσλ GreekArchitects.gr ζην facebook, πνπ δηαζέηνπλ ρηιηάδεο κέιε. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα: 

1. Δεκνζίεπζε advertorial  (άξζξνπ ζαο) ζην GreekArchitects.gr 
2. Σνπνζέηεζε θαη boost ηνπ advertorial ζηε ζειίδα καο ζην Facebook 
 
Θόζηνο 90 euro, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόζηνπο boost. 

Γηα ζπλεξγαζία ζε 5 advertorials, ην θόζηνο αλέξρεηαη ζηα 380 euro 
Γηα ζπλεξγαζία ζε 10 advertorials, ην θόζηνο αλέξρεηαη ζηα 590 euro 

 
2. Advertorials – Δηαηξηθά Λέα 

 
Σν θόζηνο γηα ηελ πξνβνιή κέζσ advertorial αλέξρεηαη ζε 90 euro ην δεκνζίεπκα. 
Πξνζθέξεηαη δπλαηόηεηα πξνβνιήο κέζσ παθέηνπ 12 κεληαίσλ advertorials (εηήζηα πξνβνιή) κε θόζηνο 750 euro. (ζηα 
advertorials δελ ηζρύνπλ νη εηδηθέο εθπησηηθέο πξνζθνξέο.)  
 

 
 

3. Δλεκεξσηηθά email (Newsletter) 
 

 Σν θόζηνο γηα ηελ επηζύλαςε ηνπ banner ζαο (140 ρ 60 pixel)ζην Newsletter καο, αλέξρεηαη ζε 90 
euro.Πξνζθέξεηαη δπλαηόηεηα πξνβνιήο κέζσ παθέηνπ 12 κεληαίσλ Newsletter (εηήζηα πξνβνιή) κε θόζηνο 750 
euro. ( δελ ηζρύνπλ νη εηδηθέο εθπησηηθέο πξνζθνξέο.) 
 

 Σν θόζηνο γηα ηελ απνθιεηζηηθή απνζηνιή Newsletter ζηα κέιε καο αλέξρεηαη ζηα 190 euro. Πξνζθέξεηαη 
δπλαηόηεηα πξνβνιήο κέζσ παθέηνπ 12 κεληαίσλ Newsletters (εηήζηα πξνβνιή) κε θόζηνο 1900 euro. (δελ 
ηζρύνπλ νη εηδηθέο εθπησηηθέο πξνζθνξέο.) 

 
 
 
4. ΛΔΝ Βηληενζθνπήζεηο, κεηάδνζε ηειενπηηθνύ spot  θαη "δσληαλέο" κεηαδόζεηο. (Αλαιπηηθά ΔΓΩ) 

 
 ON DEMAND.Σν θόζηνο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ηειενπηηθνύ spot κηαο εηαηξίαο πξηλ από ηελ κεηάδνζε ελόο βίληεν/ 

ξεπνξηάδ καο, on demand ζην GreekArchitects.gr θαη ζην GRATV.gr αλέξρεηαη ζηα 70 euro. (πξνζθέξεηαη ε 
δπλαηόηεηα «παθέηνπ» 10 πξνβνιώλ πξηλ από θάζε ξεπνξηάδ καο κε ζπλνιηθό θόζηνο 500 euro) 
 

 LIVE STREAMING.Σν θόζηνο γηα ηελ ζπλερή πξνβνιή ηνπ ηειενπηηθνύ spot κηαο εηαηξίαο ζηελ ξνή πξνγξάκκαηνο 
ηνπ GRATV.gr ζε 24σξε βάζε αλέξρεηαη ζηα 300 € γηα έλα έηνο.  
 

 ΒΗΛΡΔΝΠΘΝΞΖΠΔΗΠ - ADVERTORIAL.Σν θόζηνο γηα ηε βηληενζθόπεζε κηαο εθδήισζεο ή ηε δεκηνπξγία ελόο 
βίληεν - αθηεξώκαηνο εηαηξίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνβνιή θαη ηε δεκνζίεπζε  ηνπ , αλέξρεηαη ζηα 120 euro κε 
κία θάκεξα θαη 190 euro κε δύν θάκεξεο. Πεξηιακβάλεη: (δεκηνπξγηθό βίληεν , κνληάδ- ηερληθή επεμεξγαζία,  άξζξν 

– advertorial, DVD). Σν βίληεν επίζεο ζα κεηαδίδεηαη θαζεκεξηλά θαη από ηελ δηαδηθηπαθή ηειεόξαζε GRATV.gr 
γηα 6 κήλεο.  
 

 ΕΩΛΡΑΛΔΠ ΚΔΡΑΓΩΠΔΗΠ.Σν θόζηνο γηα ηελ "δσληαλή» κεηάδνζε" κηαο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζηα 350 € κε κία 

θάκεξα θαη ζηηο 450 € κε 2 θάκεξεο. (γηα εθηόο Αζελώλ ππάξρεη επηβάξπλζε) 
 

 SCROLL MESSAGE. πλερή πξνβνιή κελύκαηνο. 20 € ην κήλα ή 180 € γηα έλα έηνο. 

 

  
 
5. Νινζέιηδεο θαηαρσξίζεηο ζην λέν καο πεξηνδηθό GRA REVIEW (Αλαιπηηθά ΔΓΩ) 

 
Σν 2011 δεκηνπξγήζεθε θαη έλα λέν πεξηνδηθό, ην GRA REVIEW όπνπ ζηνρεύεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνύ 
ιόγνπ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή.  
 
Κόζηνο νινζέιηδεο θαηαρώξηζεο: 

2ε Εζσηεξηθή ειίδα:400 €  
3ε Εζσηεξηθή:300 €  
Σειεπηαία Εζσηεξηθή: 300 €  
Εζσηεξηθέο :200 € 

https://www.facebook.com/greekarchitects.gr
http://www.greekarchitects.gr/site_parts/doc_files/site_GratvOffer_greekarchitects.pdf
http://www.gratv.gr/
http://www.gratv.gr/
http://www.gratv.gr/
http://www.greekarchitects.gr/site_parts/doc_files/site_GraReview_Offer_greekarchitects.pdf
http://www.greekarchitects.gr/gr/βιβλιοπαρουσιαση/gra-review-01-preview-id4357

