free press ασφαλιστική εφημερίδα • Λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη!

93.000 αναγνώστες
30.000 φύλλα
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προφίλ εφημερίδας

Η εφημερίδα ασφαλίζομαι
αποτελεί την πρώτη και
μοναδική ασφαλιστική
εφημερίδα που δημιουργήθηκε για να προσφέρει αντικειμενική ενημέρωση και λύσεις
για κάθε ασφαλιστική ανάγκη
στο ευρύ κοινό.
Η ύλη της περιλαμβάνει άρθρα,
παρουσιάσεις προϊόντων ασφαλιστικών εταιριών, συμβουλές,
αρθρογραφία για την προστασία
του καταναλωτή, παρουσιάσεις

μεσιτικών εταιριών, στατιστικά
στοιχεία για την ασφαλιστική
αγορά, ευρετήριο ασφαλιστικών
και μεσιτικών εταιριών, καθώς
και αγγελίες.
Επίσης, η εφημερίδα διατίθεται
ηλεκτρονικά σε μορφή e-book
στη δικτυακή πύλη
www.asfalizomai.com
.

μια δωρεάν εφημερίδα που...

δεν είναι σαν τις άλλες!

Σχεδόν 2 στους 5 αναγνώστες
(39,1%) δηλώνουν ότι έχουν μάθει
προϊόντα που δεν γνώριζαν επειδή
τα είδαν να διαφημίζονται σε εφημερίδα
Σχεδόν 2 στους 6 (31,7%) δηλώνουν
ότι έχει βελτιωθεί η γνώμη τους για
κάποιο προϊόν επειδή το είδαν να
διαφημίζεται σε εφημερίδα
Πηγή: Focus Bari, Έρευνα BARI ΤΥΠΟΣ,
Ιούνιος-Δεκέμβριος 2015
Κοινό: 13-74, Αναγνώστες Εφημερίδων
(2.467.000)
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διανομή

Η free press εφημερίδα
ασφαλίζομαι διατίθεται σε
επιλεγμένα σημεία διανομής,
μεταξύ των οποίων σε:
➺ Κεντρικά εμπορικά σημεία
της Αθήνας και του Πειραιά
➺ Μεγάλα εμπορικά κέντρα
(The Mall, Metro Mall,
River West κ.ά.)
➺ Επιλεγμένες αλυσίδες
καταστημάτων εστίασης της
Αττικής, όπως Γρηγόρης
Μικρογεύματα, Απολλώνιον
Bakery, Flocafe, Everest,
Coffee Island, Φούρνοι
Βενέτη, κ.ά.
➺ Επιλεγμένα βιβλιοπωλεία,
όπως Ευριπίδης (Χαλάνδρι,
Κηφισιά), Libro (Κολωνάκι),
Μεταίχμιο (Αθήνα)

➺ Επιλεγμένα café, όπως Da
Capo (Κολωνάκι), Public
Café (Αθήνα), Αίγλη (Ζάππειο), Coralli (Αγ. Παρασκευή), Patron (Ν. Ψυχικό),
Paris (Πειραιάς) κ.ά.
Με στοχευμένες χειροδιανομές
σε κεντρικά εμπορικά σημεία
όπως:
➺ Μεγάλα εμπορικά κέντρα
➺ Κεντρικούς σταθμούς μετρό
και ΗΣΑΠ.
➺ Κεντρικούς εμπορικούς
δρόμους
➺ Κεντρικούς κόμβους μεγάλων αστικών κέντρων.

δεν πάει απλά στα σημεία διανομής...

πάει στοχευμένα!

Ακόμη, διανέμεται σε όλες τις
ασφαλιστικές εταιρίες, σε επιλεγμένες μεσιτικές και πρακτορειακές αλλά και σε μεγάλες
επιχειρήσεις.
Τέλος η εφημερίδα κυκλοφορεί
σε e-book μορφή και αποστέλλεται σε 20.000 emails
αναγνωστών του επενδυτικού
και οικονομικού περιοδικού
ΧΡΗΜΑ και του ασφαλιστικού
περιοδικού Insurance World

Κυκλοφορεί
σε έντυπη και
ηλεκτρονική
μορφή!
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κυκλοφορία

Στοιχεία Κυκλοφορίας
Περιοδικότητα:

Τριμηνιαία

Κυκλοφορία:

Αθήνα

Εκτιμώμενη Αναγνωσιμότητα:

93.000 φύλλα / έκδοση

Διαστάσεις (Ωφέλιμο):

Πλάτος: 26 εκ. - Ύψος: 32,5 εκ.

Τιράζ:

30.000 αντίτυπα

Προφίλ Αναγνωστών:

Απευθύνεται κυρίως σε ηλικίες μεταξύ 25-54 της μέσης
και ανώτερης τάξης

Γενικός Διευθυντής:

Κωνσταντίνος Ουζούνης

Αρχισυντάκτης:

Νίκος Κλήμης

Πρώτη Έκδοση:

25 Νοεμβρίου 2010

Αριθμός τευχών:

4 τεύχη ετησίως (κυκλοφορεί τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο,
Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο)

Τιμή:

Δωρεάν

κυκλοφορεί...

και οπλοφορεί!
Ό,ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΙΣΗ

30.000 αντίτυπα!
93.000 αναγνώστες/

έκδοση!!

372.000 αναγνώστες
ετησίως!!!
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τιμοκατάλογος

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
Σαλόνι
1/2 Σαλόνι
1/4 Σαλόνι
Ολοσέλιδη
2/3 σελίδας
Ημισέλιδη
1/3 σελίδας
1/4 εξωφύλλου
1/4 σελίδας
Υποσέλιδο 1-4 σελίδες
Υποσέλιδο 5-12 σελίδες
Υποσέλιδο 13-24 σελίδες
25 σελίδες και άνω
Εκατοστό στήλης

ΤΙΜΕΣ (€)
4.500
2.750
1.400
2.500
1.750
1.400
1.000
2.100
800
700
550
400
300
10

- Αναφορά με λογότυπο και στοιχεία
επικοινωνίας της εταιρίας σας ως προτεινόμενη
για την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων κάτω
από το κύριο άρθρο κάθε φύλλου.
- Προβεβλημένη αναφορά (με λογότυπο)
της εταιρίας σας στον οδηγό ασφαλιστικών
εταιριών ή στον οδηγό διαμεσολαβούντων.
- Προβολή προϊόντων της εταιρίας σας στο
site www.asfalizomai.com, όποτε οι χρήστες
κάνουν εύρεση ασφαλιστικών προϊόντων
(Έναρξη υπηρεσίας, Απρίλιος 2011)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Wrap σε χαρτί εφημερίδας
Κεντρικό σαλόνι
Οπισθόφυλλο
Β’ εξωφύλλου
Γ’ εξωφύλλου
Α’ Ύλης

ΤΙΜΕΣ (€)
6.500
5.000
4.000
3.500
3.000
2.900

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Εκατοστό στήλης

ΤΙΜΕΣ (€)
10

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλάτος σελίδας
Ύψος σελίδας
Ολοσέλιδη
Ημισέλιδη πλάγια
Σαλόνι
1/2 σαλόνι
1/4 σαλόνι
1/3 σελίδας κάθετο
1/3 σελίδας οριζόντιο
1/4 σελίδας
2/3 σελίδας κάθετο
2/3 σελίδας οριζόντιο
Υποσέλιδο

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Αποστολή ειδικής έκδοσης στους 20.000
αποδέκτες της ψηφιακής έκδοσης της
εφημερίδας ασφαλίζομαι
1.500
Προδιαγραφές: αρχεία HTML, PDF

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η ετήσια συνεργασία στην εφημερίδα ασφαλίζομαι
περιλαμβάνει και τις παρακάτω δωρεάν παροχές, σε
κάθε φύλλο της εφημερίδας κατά τη διάρκεια του έτους:

- Ημισέλιδη παρουσίαση και ανάλυση των
ασφαλιστικών προϊόντων της εταιρίας σας

free yes...

for free... no

ΕΝΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
Προσφέρεται η δυνατότητα ένθεσης εντύπου
ΤΙΜΕΣ: Κατόπιν συμφωνίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Πλάτος 1στηλου
Πλάτος 2στηλου
Πλάτος 3στηλου
Πλάτος 4στηλου
Πλάτος 5στηλου
Πλάτος 6στηλου
Διάσταση ξακρισμένης σελίδας

ΩΦΕΛΙΜΟ
26,0 εκ.
32,5 εκ.
26,0 χ 32,5 εκ.
26,0 χ 16,5 εκ.
55,0 χ 32,5 εκ.
55,0 χ 16,5 εκ.
55,0 χ 8,0 εκ.
8,4 χ 32,5 εκ.
26,0 χ 10,5 εκ.
26,0 χ 8,0 εκ.
17,2 χ 32,5 εκ.
26,0 χ 21,0 εκ.
26,0 χ 5,0 εκ.
4,0 εκ.
8,4 εκ.
12,8 εκ.
17,2 εκ.
21,6 εκ.
26,0 εκ.
29,0 χ 36,0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εκτύπωση: 4χρωμη κυλινδρική
Διάσταση: 26 x 32,5 cm
Τιράζ: 30.000
Χαρτί: 49gr, NWIMP
Βιβλιοδεσία: Καρφίτσα
Προδιαγραφές Καταχωρίσεων / Αρχεία:
• JPG στα 300 dpi και άνω
• TIFF (ή Photoshop PSD – Flattened) για
Mac ή PC στα 300 dpi και άνω
• PDF (press optimized) στα 300 dpi και άνω
Προδιαγραφές Illustrator – eps ή άλλων
τύπων αρχείων
Σε περίπτωση αποστολής άλλου τύπου
αρχείου τότε όλα τα κείμενα πρέπει να
είναι outline ή curves, εάν έχετε δουλέψει
από Corel, και στο CD/DVD πρέπει να
περιλαμβάνονται όλα τα συνδεδεμένα
(linked) αρχεία ή να είναι ενσωματωμένα στο
αρχείο (embedded). Τα αρχεία θα πρέπει
στην τελική τους μορφή να έχουν ελεγχθεί
στο Photoshop και να συνοδεύονται από
Jpeg preview.

Σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να
αποφεύγεται η αποστολή οποιασδήποτε
“ανοιχτής” - επεξεργάσιμης μορφής αρχείων
και το υλικό να αποστέλλεται σε μορφή
JPEG/TIFF ή PDF με βάση τις παραπάνω
προδιαγραφές, συνοδευόμενο από
εγκεκριμένη εκτύπωση ή δοκίμιο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά των καταχωρίσεων να
αποστέλλονται:
Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος
Υπ’όψιν:
κας Δέσποινας Ροπόδη
T: 210 998 4960
E: ropodi.d@ethosmedia.eu
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ETHOS MEDIA S.A.
Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος,
Τ: 210 998 4950, F: 210 998 4953,
info@ethosmedia.eu
www.ethosmedia.eu
www.asfalizomai.com

| # Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι την κατάθεση νέου στην αρμόδια εφορία | # Στις παραπάνω τιμές προστίθενται οι Nόμιμες Eπιβαρύνσεις.
| # Σε διαφημιστικές εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναφερόμενων τιμών | # Οι ακυρώσεις των εντεταλμένων καταχωρίσεων πρέπει να διαβιβάζονται
εγγράφως στο τμήμα διαφήμισης της εφημερίδας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας του τεύχους το οποίο αφορούν.
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Η οικογένεια των εκδόσεων

Η οικογένεια των εκδόσεων

1988

2003

2007

2009

ΧΡΗΜΑ
Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του
επενδυτικού & οικονομικού περιοδικού
ΧΡΗΜΑ.

ΧΡΗΜΑ WEEK
Λανσάρισμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας
ΧΡΗΜΑ WEEK, ενός εβδομαδιαίου επενδυτικού εργαλείου, το οποίο αποστέλλεται
δωρεάν σε 50.000 συνδρομητές.

ETHOS EVENTS
Επέκταση στον χώρο της διοργάνωσης
επιχειρηματικών συνεδρίων και βραβείων
με το brand Money Conferences, που
μετονομάστηκε σε ETHOS EVENTS.

Insurance World
insuranceworld.gr
Επέκταση στον ασφαλιστικό κλάδο με το
λανσάρισμα του περιοδικού Insurance
World και του ασφαλιστικού portal
insuranceworld.gr

ασφαλίζομαι

2010

2011

Λανσάρισμα της πρώτης free press
ασφαλιστικής εφημερίδας «ασφαλίζομαι» για
τον καταναλωτή, με πανελλαδική εμβέλεια.

Ph.B Pharma & Health Business
Έκδοση του πρώτου εξειδικευμένου
περιοδικού για την Πολιτική Υγείας και
Φαρμάκου.

virus.com.gr

2013

Λανσάρισμα του portal για την
Πολιτική Υγείας και Φαρμάκου.

aλive

2013

Λανσάρισμα της free press
εφημερίδας για την Υγεία και
την Ευζωία.

Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος
T: 210 998 4950
F: 210 998 4953
www.ethosmedia.eu
www.ethosevents.eu
www.hrima.gr
www.insuranceworld.gr
www.asfalizomai.com
www.alivemag.gr
www.virus.com.gr

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΟΥΖΟYΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΛΗΜΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

T: 210 998 4864

T: 210 998 4865

T: 210 998 4950

Τ:210 998 4812

ouzounis.k@ethosmedia.eu

kaloumenos.g@ethosmedia.eu

klimis.n@ethosmedia.eu

ermidou.e@ethosmedia.eu

ΠΕΓΚΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΡΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ

ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING

KEY ACCOUNT MANAGER

PUBLICATIONS &

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

& ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

T: 210 998 4863

DIGITAL MEDIA MANAGER

T: 210 998 4909

T: 210 998 4901
filippou.p@ethosmedia.eu

manologlou.r@ethosmedia.eu

T: 210 998 4908
kourtessi.a@ethosmedia.eu

salvarlis.k@ethosmedia.eu

