ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΕΛΙΑΜΑ
ΜΕΛΙΑΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Εκδίδεται κάθε 3 μήνες
 23 Χ 17cm, 48 έγχρωμες σελίδες
 Με την έκδοση του περιοδικού
αποστέλλεται ενημερωτικό email σε
150.000 έλληνες αποδέκτες, με το οποίο
μπορεί ο αναγνώστης να «κατεβάσει» με
ένα κλίκ το περιοδικό στον υπολογιστή του.
 Παραλήπτες στοχευμένοι


Ιατροί



Εναλλακτικοί θεραπευτές



Εκπαιδευτικά Ιδρύματα



Φαρμακοποιοί



Κοινό ευαισθητοποιημένο σε
θέματα υγείας, υγιεινής
διατροφής



Διατροφολόγοι

 Επωφεληθείτε από την αξιοπιστία του πρώτου επιστημονικού περιοδικού
στην Ελλάδα για τις θεραπευτικές και διατροφικές ιδιότητες των προιόντων
της μέλισσας
 Εντάξετε το κοινό σας σ’ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον που μεταδίδει
ζωτικές πληροφορίες για την υγεία, την ευεξία και την ευζωία.
 Επιτύχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε με τις ιδιαίτερες δυνατότητες με τις
οποίες μεταφέρουμε στο target group σας τα μηνύματα που επιθυμείτε.
 Ολοκληρωμένες παρουσιάσεις και διαφημίσεις που πραγματικά
αλληλεπιδρούν με τον αναγνώστη και τον εμπλέκουν στο περιεχόμενο.
 Συμπεριλαμβάνει σελίδες του περιοδικού με συνδέσμους και rich media
(video, audio κ.λ.π.).
 Το περιοδικό θα υπάρχει και σε PDF format την οποία θα μπορεί ο
αναγνώστης εύκολα να κατεβάζει στον υπολογιστή του για να το διαβάζει
όταν είναι εκτός Ιντερνετ είτε να το αρχειοθετεί (οπότε μένει η διαφήμιση
σας με τον αναγνώστη για πάντα)
 Οι συνδρομές στο Ψηφιακό Μελίαμα είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ & ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ JPG/TIFF FLASH
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ
ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ ΚΑΘΕΤΗ
ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΘΕΤΟ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ JPG/TIFF/ FLASH

1/8 ΣΕΛΙΔΑΣ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΛΗΣ
ΑΡΘΡΟΥ
ΣΑΛΟΝΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ JPG/TIFF/ FLASH Ή VIDEO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ JPG/TIFF/ FLASH
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ JPG/TIFF/ FLASH
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ JPG/TIFF/ FLASH
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ JPG/TIFF/ FLASH Ή VIDEO

2.000
1.200
1.200
700
700
400
2.000

VIDEO
€

3.000

3.500
2.500
2.500

Σημειώσεις:


Τα FLASH/VIDEO αναφέρονται σε διαφημιστικά που
προορίζονται στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού.



Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατασκευάσουμε εμείς τα
διαφημιστικά σας επιβαρύνεσθε με το κόστος της κατασκευής
του διαφημιστικού.
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ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

 Οι θέσεις προβολής είναι
ίδιες στην έντυπη έκδοση του
περιοδικού και στην ψηφιακή.
 Στη
περίπτωση
που
αγοράσετε χώρο στον οποίο
στον
διπλανό
πίνακα
αναγράφονται οι λέξεις banner /
Video σημαίνει ότι μπορείτε εάν
θέλετε να μας δώσετε εκτός του
διαφημιστικού σας για το
έντυπο
και
ψηφιακό
διαφημιστικό ή video.
Η απλή καταχώρηση θα μπεί
στο έντυπο και η ψηφιακή
διαφήμιση
σας
στην
ηλεκτρονική
έκδοση
του
περιοδικού.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WEBSITE
www.ekem.org.gr

Η ιστοσελίδα www.ekem.org.gr αποτελεί ένα ακόμη δυνατό εργαλείο για την
προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών σας.
 Αποτελεί μια σύνδεση των αναγνωστών μας με την επιστημονική κοινότητα
σ’ένα περιβάλλον φιλικό με σκοπό την πιο αξιόπιστη ενημέρωση
 Ενημερώνεται συχνά με όλα τα νέα από το παγκόσμιο στερέωμα
 Δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες να ενημερώνονται μέσω της
βιβλιοθήκης του για πολλά θέματα είτε σε σχέση με την υγεία, είτε σε σχέση
με την διατροφή, είτε σε σχέση με την ομορφιά.
 Προωθείται διαφημιστικά έντονα μέσω της ψηφιακής έκδοσης του περιοδικού
MΕΛΙΑΜΑ, το οποίο αποστέλεται σε 100.000 αποδέκτες στην Ελλάδα με
σχετικό διαφημιστικό και απευθείας σύνδεση με την ιστοσελίδα
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Θέση

Διαστάσεις

Leaderboard
Skyscraper
vLink - Video
Tile Ad
Χορηγίες

1 μήνα

3 μήνες

6 μήνες

728 x 90 pixels
150
405
720
160 x 600 pixels.
300
810
1440
120 x 240 pixels
300
810
1440
120 x 90 pixels
50
135
240
Χορηγίες και πακέτα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας
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 Οι παραπάνω δυνατότητες μπορούν να ισχύουν για περισσότερα από ένα
διαφημιστικά. Στην περίπτωση που είναι περισσότερα από ένα τα
διαφημιστικά θα παρουσιάζονται με σύστημα εναλλαγής

 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ





Leaderboard
Skyscraper
Tile Ad
Tile

 Τεχνικές πληροφορίες
- Δεχόμαστε υλικό σε GIFs, JPEGs, HTML, JavaScript, Flash 8
- Μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς τις διαφημίσεις για εσάς εφόσον έχουμε το σχετικό
υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
- Τα μεγέθη των αρχείων πρέπει να είναι τα ακόλουθα. Δεν ισχύουν τα παρακάτω μεγέθη για
αρχεία Flash





Leaderboard (Έως 65 KB)
Skyscraper (‘Εως 65 KB)
Tile Ad (Έως 25 KB)
Tile (‘Εως 65 KB)

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή σε περίπτωση που χρειάζεστε διαφοροποιημένες λύσεις
παρακαλούμε επικοινωνήσετε:
Ελένη Ι. Χαρτζουλάκη, Vital Links Int.,
Tηλ/Φαξ: 210 89 57 600, Κινητό: 6974 048548, Email: info@vitallinks.gr
Ή
Ε.ΚΕ.Μ Τηλ.: 210 2465021, info@ekem.org.gr
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