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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : XX/XX/2012

Το GreekArchitects.gr έχει δημιουργήσει μια επαγγελματικών προδιαγραφών μονάδα
τηλεοπτικών παραγωγών και "ζωντανών" μεταδόσεων με θέματα που αφορούν τον τεχνικό
κόσμο. Τα βίντεο/αφιερώματα πραγματοποιούνται και προβάλλονται σε μορφή live
streaming και on demand από το e- περιοδικό μας αλλά και τον δικτυακό μας τηλεοπτικό
σταθμό, το GRATV.gr ο οποίος λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Τρόποι προβολής:


ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ - ADVERTORIAL. Οι εταιρίες μπορούν να προβάλουν κάποιο
βίντεο ρεπορτάζ- αφιέρωμα για τα προϊόντα τους, τις εγκαταστήσεις τους, τα έργα
τους, ή ακόμα και μια εκδήλωση τους σε συνδυασμό με ένα advertorial. Το βίντεο
δημοσιεύεται (on demand) μαζί με το κείμενο στο GreekArchitects.gr , ενώ
παράλληλα μεταδίδεται όλο το 24ωρο και για 6 μήνες και από την διαδικτυακή
τηλεόραση του e-περιοδικού μας , το GRATV.gr Περιλαμβάνει: (δημιουργικό βίντεο
30-60' λεπτών με 2 κάμερες, μοντάζ, τεχνική επεξεργασία, άρθρο – advertorial,
παράδοση DVD). Συνολικό κόστος 170 € (με μία κάμερα, 90 €)



ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙΣ. Tο GreekArchitects.gr έχει δημιουργήσει μέσω του
GRATV.gr τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν τη ζωντανή
μετάδοση (Real Time) εκδηλώσεων και γενικότερα προωθητικών δράσεων. Οι
μεταδόσεις πραγματοποιούνται από έμπειρο προσωπικό ενώ το κόστος, ανάλογα τις
απαιτήσεις κάθε παραγωγής, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση τα
παραδοσιακά μέσα μεταδόσεων. Το κόστος για την «ζωντανή» μετάδοση μιας
εκδήλωσης ανέρχεται στα 350 €



ON DEMAND. Κάθε εταιρία μπορεί να προβάλει το τηλεοπτικό της spot on
demand πριν την μετάδοση ενός ή και περισσότερων βίντεο μας τα οποία
προβάλλονται από το GreekArchitects.gr και τον διαδικτυακό μας τηλεοπτικό σταθμό
GRATV.gr
Το κόστος για την προβολή του τηλεοπτικού spot μιας εταιρίας πριν από την
μετάδοση ενός βίντεο/ ρεπορτάζ μας, on demand στο GreekArchitects.gr και στο
GRATV.gr ανέρχεται στα 70 €. Προσφέρεται η δυνατότητα «πακέτου» 12 προβολών
(σε 12 βίντεο) πριν από ρεπορτάζ μας με συνολικό κόστος 500 €
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LIVE STREAMING. Κάθε εταιρία μπορεί να προβάλει το τηλεοπτικό της spot ή
κάποιο βίντεο της (εκδήλωση, αφιέρωμα, λογότυπο με μουσική, κα) live streaming
στην 24ωρη ροή προγράμματος του GRATV.gr και ενδιάμεσα από τις παραγωγές
μας.
Το κόστος για τη συνεχή προβολή του τηλεοπτικού spot μιας εταιρίας στην ροή
προγράμματος του GRATV.gr σε 24ωρη βάση ανέρχεται στα 200 € για έξη μήνες ή
στα 300 € για ένα έτος.

Παρακαλούμε, επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία
χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,
Βασίλης Μιστριώτης, αρχιτέκτων μηχανικός
Υπεύθυνος έκδοσης GreekArchitects.gr & GRATV.gr
+30 2103636631 (εσ. 100), info@greekarchitects.gr
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