Η free press εφημερίδα για την υγεία, την ομορφιά και την ευζωία

Αγαπάμε
τη ζωή!

Προφίλ

Με εμπειρία τριών και πλέον, ετών και φανατικό κοινό στο
ενεργητικό της, η free press εφημερίδα aλive, μαζί με την
ηλεκτρονική, σε μορφή e-book, έκδοσή της, αναδεικνύονται
σε σύμμαχο Υγείας, Ομορφιάς, Ευεξίας και Ποιοτικής Ζωής!

Αναλυτικά, σε κάθε τεύχος:
◗ Παρέχει απλουστευμένη, όχι εκλαϊκευμένη, ενημέρωση για όλα τα φλέγοντα ζητήματα
της Δημόσιας Υγείας, συνοδευόμενη από άρθρα καταξιωμένων, opinion leaders
γιατρών και πληροφορεί για τις πρωτοβουλίες διεθνών και εγχώριων φορέων και
οργανισμών για θέματα πρόληψης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε
για να παραμείνουμε
"νους υγιής εν σώματι υγιεί"

◗ Στις σελίδες της περιλαμβάνονται προϊόντα ομορφιάς και φροντίδας καθώς και μυστικά
και tips για υγιή και λαμπερή εμφάνιση.
Παρουσιάζει τα προϊόντα που
κυκλοφορούν στην αγορά παράλληλα με τις νέες
προτάσεις από τις εταιρίες καλλυντικών.
◗ Δίνει πρακτικές συμβουλές, που βοηθούν να αντεπεξέλθουμε στους έντονους
ρυθμούς της καθημερινότητας, δοκιμάζει και προτείνει προϊόντα ευεξίας για όλη την
οικογένεια και τρόπους σωματικής άσκησης για όλα τα γούστα!
◗ Ενημερώνει για όλα τα νέα από το «μέτωπο» της ασφαλιστικής αγοράς και αναλύει τις
προτάσεις / προσφορές των ασφαλιστικών εταιριών.
◗ Με θέματα αφιερωμένα στη διατροφή, τις σχέσεις, την οικολογία, τα κατοικίδια και την
καθημερινότητα, εν γένει, καλύπτει τα περισσότερα ενδιαφέροντα της σύγχρονης
οικογένειας.

Στόχος της aλive:

Να προτρέψει τους αναγνώστες της στην Πρόληψη, αποκωδικοποιώντας τα μυστικά της
μακροζωίας και του ευ ζην, και να τους μυήσει σε συνήθειες που ωφελούν συνολικά την
υγεία και τους βοηθούν να μένουν υγιείς και ...aλive!

e-edition
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alivemag.gr μπορείτε:
◗ Να διαβάσετε, σε ψηφιακή μορφή, το τρέχον και τα προηγούμενα τεύχη της aλive
◗ Να εγγραφείτε συνδρομητής, για να λαμβάνετε, δωρεάν, το e-book της aλive στο
e-mail σας, συγχρόνως με την κυκλοφορία του έντυπου τεύχους!
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Στοιχεία

Διανομή

(έντυπης &

H εφημερίδα aλive διανέμεται δωρεάν σε
επιλεγμένα σταθερά σημεία διανομής, όπως:
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Επιλεγμένα νοσοκομεία
Ιατρικά διαγνωστικά κέντρα
Ιατρεία διακεκριμένων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
Ιατρικά κέντρα πλαστικής χειρουργικής και αισθητικής
Κεντρικά φαρμακεία σε διάφορες περιοχές της Αθήνας
Καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων
Μεγάλες αλυσίδες γυμναστηρίων
Συλλόγους Ασθενών

Στοιχεία κυκλοφορίας

30.000 αντίτυπα
35.000 emails

120.000

αναγνώστες

930.000

αναγνώστες

Με στοχευμένες χειροδιανομές σε
κεντρικά εμπορικά σημεία, όπως:
◗ Μεγάλα εμπορικά κέντρα - Malls
◗ Κεντρικούς σταθμούς μετρό
◗ Μεγάλους εμπορικούς δρόμους

Προφίλ αναγνωστών:

Περιοδικότητα:
Τριμηνιαία (4 τεύχη
ετησίως:
Καλοκαίρι – Φθινόπωρο – Χειμώνας)

Κυκλοφορία:
Νομός Αττικής

Εκτιμώμενη αναγνωσιμότητα :
93.000 αναγνώστες/μήνα

Άνοιξη

Απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες
σε ποσοστό 65%-35% αντίστοιχα,
ηλικίας 25-65 ετών, μέσης και ανώτερης
κοινωνικοοικονομικής τάξης

Πρώτη έκδοση:
Ιούνιος 2013

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Επικοινωνία

Μ free press εφημερίδα για την υγεία, την ομορφιά και την ευζωία

Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος
Τ: 210 9984950
F: 210 9984953
E: alive@alivemag.gr
www.alivemag.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συντακτική ομάδα:

ΛΩΡΕΤΤΑ ΜΠΟΥΡΑ:
Advertising Manager
T: 210 9984902
Mob: 694 574 9854
E: boura.l@ethosmedia.eu

Θέματα Ιατρικά/Φαρμακευτικά:
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
svolou.a@ethosmedia.eu

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ
Υποδοχή Διαφήμισης
Τ: 2109984960
E: ropodi.d@ethosmedia.eu

Θέματα Ομορφιά-Ευεξία-Ψυχολογία:
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΙΡΗ
ampapiri@gmail.com
Θέματα Ασφαλιστικά:
ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ermeidou.e@ethosmedia.eu
Θέματα Γενικά:
ΛΩΡΕΤΤΑ ΜΠΟΥΡΑ
boura.l@ethosmedia.eu

