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ΑΠΟ      :  GRA REVIEW by greekarchitects.gr       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : XX/XX/2012 

                     

ΠΡΟΣ      :  Ενδιαφερόμενες εταιρίες                           
 

ΘΕΜΑ  : Χορηγίες στο GRA REVIEW, το νέο ένθετο αρχιτεκτονικό περιοδικό του greekarchitects.gr  

 
 
Το GreekArchitects.gr παίρνει την πρωτοβουλία για την έκδοση ενός νέου ηλεκτρονικού 
αρχιτεκτονικού περιοδικού  με την ονομασία GRA Review. Το νέο περιοδικό, το οποίο πλαισιώνεται 

με συντακτική και επιστημονική επιτροπή, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του επιστημονικού 

λόγου για την αρχιτεκτονική, στην προώθηση και στην αναβάθμιση του αρχιτεκτονικού διαλόγου 
στην Ελλάδα καθώς και στη δημοσιοποίηση αξιόλογων έργων και μελετών.  

 
Διευθυντής του GRA Review είναι ο αρχιτέκτων Βασίλης Μιστριώτης, ενώ αρχισυντάκτης ο 

αρχιτέκτων Μανώλης Αναστασάκης. Επιστημονική επιτροπή οι καθηγητές Νίκος Καλογήρου, 

Κωνσταντίνος Πατέστος και Ελένη Τάτλα. 
 

Το GRA Review εκδίδεται και διανέμεται μέσω διαδικτύου παγκοσμίως σε μορφή pdf και flip book από 
το greekarchitects.gr, ενώ ενδέχεται τα τεύχη κάθε έτους να διανέμονται και σε ειδική έκδοση 

έντυπης μορφής. 

 
Οι εταιρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν ως  χορηγοί, έχουν την δυνατότητα καταχώρισης σε 

αυτό με τους εξής τρόπους: 
 

Ολοσέλιδη καταχώριση Α4 
 

 2η Εσωτερική Σελίδα: Κόστος 400 euro 

 3η Εσωτερική Σελίδα: Κόστος 300 euro 

 Τελευταία Εσωτερική Σελίδα:  300 euro 

 Εσωτερικές : Κόστος 200 euro 

 

 Αποκλειστικός χορηγός. Το GRA Review παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικού χορηγού για 

κάθε τεύχος, κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης. 
 

Σημειώσεις: 
- Για τους ετήσιους χορηγούς του GreekArchitects.gr η καταχώριση στο GRA REVIEW είναι δωρεάν 

-Το GRA Review  διανέμεται στα χιλιάδες μέλη του GreekArchitects.gr 
-Υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαφημιστικών καταχωρίσεων. 

-Ενδέχεται τα τεύχη κάθε έτους να διανέμονται και σε ειδική έκδοση έντυπης μορφής. 

-Όλες οι διαφημίσεις μπορούν να είναι τετράχρωμες χωρίς καμία επιβάρυνση. 
-Δεν προσφέρονται διαφημίσεις μισής σελίδας ή και μικρότερες. 

-Δεν υπάρχει αγγελιόσημο. 
-Τρόπος πληρωμής. 3μηνη επιταγή ή καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό. 

-Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 
Με εκτίμηση,  

Βασίλης Μιστριώτης, αρχιτέκτων μηχανικός 
Υπεύθυνος έκδοσης GreekArchitects.gr & GRATV.gr 

+30 2103636631 (εσ. 100), info@greekarchitects.gr  
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