
For professionals
 of the insurance market

[media kit]

22
-0

4-
20

21



For over a decade, Insurance World magazine is an indispensable tool for the leaders of the insurance market.

We offer substantial and integrated information to insurance professionals and to all those interested in new 
trends in insurance products.

Interviews of top executives, global news, experts’ views, reports and ideas on educational programs 
on insurance and finance, constitute the magazine’s material.

With a strong presence in the most important annual insurance conferences, Insurance World ensures 
high-quality content and exclusive partnerships.

“ Our deep understanding of the insurance industry and our clients’ businesses, 
enables us to create high-quality contentς”

insurance world magazine



insurance world magazine

vision
Applying the basic principles of scientific approach and rational presentation of topics, 
Insurance World magazine has the vision to offer comprehensive information with respect to 
all the latest developments in the insurance sector.

objective
Insurance World is designed to cover comprehensively insurance professionals’ needs for 
education and information, taking into account that the insurance industry plays a key role 
in the growth of Greek companies, in consumers’ everyday lives and in the economy in 
general.

topics
GREEK MARKET:  All latest news on insurance companies  Views & Reports  Interviews 
of top executives of the insurance sector  Institutional bodies  Mediation organizations  

Corporate events  New products  Coverage of all market sectors related to insurance  

Insurtech  PPPs’ projects
EDUCATION:  Ε-learning  Insurance  Finance
INTERNATIONAL NEWS, LATEST DEVELOPMENTS & NEW TRENDS IN INSURANCE

frequency: 
bimonthly
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Νίκος Παυλόπουλος
    Risk & Compliance Manager

Ήρθε η ώρα για την ενεργή διαχείριση
 “ανενεργών” ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων

ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
Το μεγάλο ξεκαθάρισμα 
στους όρους των συμβολαίων

24 αφιέρωμα

Η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη δεν είναι μόδα, 
αλλά υποχρέωση

42 αφιέρωμα
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Το “Who is Who” της 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
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τεύχος 91|ιανουάριος-φεβρουάριος/2020 

Gabriel Bernardino
    Πρόεδρος της ΕΙΟΡΑ

Τώρα είναι η ώρα για μεταρρυθμίσεις που θα 
ενθαρρύνουν τις επικουρικές συντάξεις και τα ΤΕΑ

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Καθολική αποδοχή για 
την ανάδειξη και ανάπτυξη 
του θεσμού των ΤΕΑ

22 αφιέρωμα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Η χώρα με τους 
περισσότερους σεισμούς 
στην Ευρώπη δεν έχει 
συνεγγυητικό

48 αφιέρωμα

Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
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ΕΑΕΕ
Οι μεταρρυθμίσεις 
του πρώτου πυλώνα 
δεν αρκούν για να δοθεί 
λύση στο ασφαλιστικό
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τεύχος 92|μάρτιος-απρίλιος/2020 

Σταύρος Κωνσταντάς
    CEO, Εθνική Ασφαλιστική

Η νέα εποχή μάς βρίσκει πιο δυνατούς και 
πανέτοιμους για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Cyber απειλές 
στην εποχή του Covid-19

34 αφιέρωμα

Swiss Re: 
Οι πέντε μεγάλες 
τάσεις που επιτάχυνε 
η πανδημία 
του κορωνοϊού

46 θέμα
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50 αφιέρωμα

Η επόμενη μέρα 
μετά τον Covid-19: 
Κίνητρα και συνεργασία 
με την Πολιτεία

τεύ
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τεύχος 94|ιούλιος-αύγουστος/2020 

Βασιλική Λαζαράκου
    Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων καλό είναι
 να προετοιμάζονται για μια ουσιαστική εποπτεία

13TH INSURANCE CONFERENCE
O Covid-19 αλλάζει το τοπίο 
της ασφαλιστικής αγοράς

22 απολογισμός

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Στο χάος ο κλάδος, 
οι πτήσεις, 
τα αεροδρόμια

48 θέμα
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60 θέμα

ΕΥΘΥΝΕΣ
Το «κοντέρ» 
μηδενίστηκε 
και γράφει 
από την αρχή

τεύ
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dimensions:  
21x28 cm

print run: 
5.000

e-book 
6.000 recipients

edition 
details more than 1,000 

advertisements
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presence: 12 years
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Insurance world is addressed to:

  Insurance companies’ executives

  Brokers

  Agents

  Insurance Coordinators

  Underwriters

  Entrepreneurs

  Top executives of the private and public sector

reader profile

recipients of weekly newsletter subscriptions to print edition recipients of online edition

6.0004.0002.000

page views/year unique visitors/year 
(2020)



price list

DIMENSIONS: 21x28cm (+5mm trimmings) ■ PRINTING: 4-color Offset ■ COVER PAPER: velvet 170 gr 
■ PAPER OF INSIDE PAGES: velvet 90 gr ■ BINDING: Wrapped back binding

Type of electronic file: tiff (CMYK or RGB, 300dpi) jpeg (CMYK or RGB, 300 dpi) pdf (press optimized) for pc or mac
Send: one of the above file formats on cd or via email

advertisements

feature sponsorship digital promotion

special placements
print supplements

technical specifications

classified advertising

4.500 €
42 cm42 cm

28
 c
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m

4.500 €

1.100 €

SPREAD

21 cm

28
 c

m

2.500 €

FULL-PAGE

13,5 cm

28
 c

m

1.750 €

2/3 PAGE

BIG WINDOW FOOTERS

1/2 SPREAD

2.750 €

1-4 pages 700 €
5-12 pages 550 €
13-24 pages 400 €
25+ pages 300 €

8-12 pages 3.500 € A special edition is sent to 3,000 recipients of the digital 
edition of Insurance World and the daily newsletter: 
1,500 €

File format: HTML, PDF

Spread A’ 5.200 €

Cover (includes interview& photos) 5.000 €

Back cover 4.000 €

Cover B’ 3.500 €

Cover C’ 3.000 €

Page Α’ 3.250 €

Page C’ 2.900 €

up to 8 pages 3.000 €

up to 16 pages 4.500 €

over 16 pages 6.000 €

The special edition is sent free of charge to all readers of the digital 
version of Insurance World magazine; the above service also includes 
publication on insuranceworld.gr

full-page 900 €

half-page 500 €

1/4 page 300 €

The above service includes one month free publication on insurance-
world.gr and the digital edition of Insurance World magazine.

1.400 €

1/2 PAGE

21 cm

14
 c

m

1.000 €

1/3 PAGE

21 cm 9,
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cm

800 €

1/4 PAGE
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m

9,5 cm

10
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9 cm

350 €

SMALL WINDOW

8 
cm

4 cm
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cm

21 cm

*Advertising agencies are entitled to 20%  discount on list prices

•  The present price list is applicable on promotion through advertorial • The present price list is 
valid until an updated version is filed to the competent tax office •  Legal surcharges are added 
to the above prices • The magazine’s advertising department should be notified in writing of 
any cancellations of ad placements, at least 15 days prior to the circulation date of the respec-
tive issue.



insuranceworld.gr portal

insuranceworld

all news of the insurance market
Daily information on developments in the insurance sector straight to your 
screen. The team of experienced journalists of Insurance World magazine 
has created a portal which combines instant and reliable information with 
non-stop provision of interactive services.

real-time information & exclusive material
Selected articles from Insurance World magazine and all the latest news of 
the insurance market: a multitude of useful articles and topics are available 
to the portal’s readers. In addition, readers have access to exclusive 
material as well as interesting interviews and videos of top executives of 
the insurance sector.

newsletter: pertinent & in-depth information 
straight to your inbox
The daily Newsletter of insuranceworld.gr is sent free of charge to more 
than 2,000 insurance professionals and intermediaries. The Νewsletter 
features all the latest developments in the insurance market, problems 
that insurance executives are faced with, experts’ views, educational 
material, personnel moves, editorials, videos, global news.

URL 

insuranceworld.gr

First online issue: December 2009

https://bit.ly/31xtPOI



price list

advertising - portal

advertisements - newsletter

publication of articles on insuranceworld.gr

Position Dimensions  CPM               Cost/month

Top Banner - 728x90 14 € 1.200 €
Home Page & Run of Site 

Right column / Position A’ 300x250 14 € 900 €
Home Page & Run of Site 

Right column / Position B’ 300x250 11 € 600 €
Home Page & Run of Site 

Right column / Position C’ 300x250 8 € 400 €
Home Page & Run of Site 

Right column / Position D’ 300x250 6 € 300 €
Home Page & Run of Site 

Video advertising 300x250 - 2.500 €
Home Page & Run of Site 

Middle banner / Position A’ 620x80 7 € 500 €
Home Page & Run of Site 

Middle banner / Position B’ 620x80 6 € 400 €
Home Page & Run of Site 

Middle banner / Position C’ 620x80 4 € 300 €
Home Page 

Middle banner / Position D’ 620x80 3 € 200 €
Home Page 

Site skin 1826x1440 35 € 2.500 €
(site width 973 pixels)

Specifications: 
Type of file: jpg.png/Size: 250 kb Max_Visible point: ~15% from each side

Position Dimensions in pixels Cost/week

POSITION Α’ BANNER 600x100 200 €
Above main article

POSITION B’ BANNER   600x100 150 €
Below main article

POSITION C’ BANNER 600x100 100 €
Below second news item

NEWS ITEM C’ / ADVERTORIAL - 150 €

NEWS ITEM D’ / ADVERTORIAL - 100 €

 1.   There is no word or photo or graphics limit on article 

 2.   The article will remain on the site’s 1st page for 5 business days 

 3.  The article will be published as 3rd to 6th news item (depending 
on availability) on the site’s News letter for 2 business weeks  

 4. Backlink publication is allowed

  Cost for 25% of
  1.000 total
  impressions  impressions

Place your adverisement on insuranceworld.gr

*The Newsletter is sent twice daily, five times per week to 3,000 subscribers.

The above prices do not include VAT 24%.
Advertising agencies are entitled to 20% discount on list prices

NOTES
 Supported banners: JPEG, GIF, FLASH animation, Rich media banners, HTML banners (banners do not support sound, unless it is user-initiated) Banner size up to 60 kb
 For expanding banners there is a surcharge on list prices: 50% for Front Page, 30% for Inside Pages.  For promotion through special creative there is additional charge, which is determined by agreement.  Creatives 

should open with mouseover and close with mouseout. Check of creatives by the technical department of isuranceworld.gr is an essential condition for the finalization of the cooperation agreement.  Insuranceworld.
gr has the right to refuse promotion of a client if the latter’s banner does not comply with the specified technical requirements or causes technical problems or if its content does not comply with the company’s policy. 

 Insuranceworld.gr guarantees availability of advertising space only after reception of ad placement order.

Top Banner

Right column 
Position A’

Right column
Position B’

Right column
Position C’

Middle banner 
Position B’

Middle banner 
Position C’

Middle banner
Position A’ Cost per 

article 500€

classified advertising

One month 300 €

Two weeks 250 €

One week 200 €

Please note: • classified ads are published for two days as 2nd news item on the daily newsletter 
of iw.gr • The ad is also published for two days on the central news box of iw.gr and on the 3rd 
day  on the “important news” section. • For the whole period of promotion, the ad is published as 
a news item on the section “Personnel Movements and Executives” on iw.gr’s homepage.



Konstantinos Ouzounis
CEO, ethosGROUP
ouzounis.k@ethosmedia.eu
+30 210 998 4864

Rando Manologlou 
KEY ACCOUNT MANAGER 
manologlou.r@ethosmedia.eu 
+30 210 998 4863

Christos Konstas 
HEAD OF CONTENT 
konstas.c@ethosmedia.eu 
+30 210 998 4812

Spyros Kaniouras 
EDITOR IN CHIEF 
kaniouras.s@ethosmedia.eu
+30 210 998 4918

Despoina Ropodi
ADVERTISING EXECUTIVE
ropodi.d@ethosmedia.eu 
+30 210 998 4960

Stavroula Oikonomaki
SUBSCRIPTIONS EXECUTIVE
oikonomaki.s@ethosmedia.eu 
+30 210 998 4876
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 Μετάφραση-Επιμέλεια: Λαλέλα Χρυσανθοπούλου

Αναζητώντας καινοτόμες 
λύσεις και συμπράξεις 
για την ασφαλιστική κάλυψη 
των πανδημιών στο μέλλον
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O κίνδυνος της πανδημίας 
αποτελεί εξ ορισμού 
πρόκληση για την «ασφα-
λισιμότητα» (insurability), 

καθώς είναι διεθνούς εμβέλειας και 
μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα 
πολλούς ανθρώπους σε διαφορετι-
κούς κλάδους της οικονομίας. Αυτό 
διακρίνει τον πανδημικό κίνδυνο από 
κινδύνους που είναι «ασφαλίσιμοι», 
δηλαδή αυτούς που δεν εκδηλώνο-
νται παντού και την ίδια στιγμή, καθώς 
εμποδίζει τη διασπορά και τους μη-
χανισμούς επιμερισμού του κινδύνου 
που βρίσκονται στην «καρδιά» της 
δραστηριότητας της ασφάλισης.
Σε πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει 

ότι ενώ είναι δυνατή η κάλυψη περι-
ορισμένου αριθμού ασφαλισμένων 
έναντι του κινδύνου πανδημίας, η 
κάλυψη μιας πολύ μεγάλης ομάδας 
δεν μπορεί να λάβει χώρα στη βάση 
των αρχών της ασφάλισης και με 
αποκλειστική χρήση των πόρων της 
ασφαλιστικής βιομηχανίας. 
Ο κίνδυνος πανδημίας, επομένως, κα-
ταλαμβάνει δικαιωματικά θέση μεταξύ 
των δυνητικά μεγάλων κινδύνων, 
όπως είναι οι φυσικές καταστροφές 
και η τρομοκρατία, οι οποίες απαιτούν 
συμπράξεις μεταξύ δημόσιων φορέων 
και της (ιδιωτικής) ασφαλιστικής βιο-
μηχανίας προκειμένου να εξευρεθούν 
καινοτόμες λύσεις. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί 
ότι οι φυσικές καταστροφές και η 
τρομοκρατία δεν είναι «διεθνοποιη-
μένοι» κίνδυνοι όπως οι πανδημίες. 
Ως εκ τούτου, οι δυνητικές απώλειες 
είναι πολύ χαμηλότερες και υπάρχει 
δυνατότητα να επιτευχθεί η επιθυμητή 
διαφοροποίηση.
Παρά την πρόκληση που αποτελεί 
για την «ασφαλισιμότητα» –όπως 
προαναφέρθηκε–, η διαμόρφωση 
σεναρίων για τον κίνδυνο πανδη-
μίας δεν αποτελεί αχαρτογράφητο 
έδαφος. Ο πανδημικός κίνδυνος έχει 
μοντελοποιηθεί από την ασφαλιστική 
βιομηχανία διά της χρήσης εργα-
λείων αξιολόγησης που επιτρέπουν 

Kαθώς η Ευρώπη σαρώνεται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας του 
Covid-19, έχει «ανάψει» και ο διάλογος στον ασφαλιστικό κλάδο διεθνώς 
για τον βαθμό κάλυψης των απωλειών που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός 
σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, και γενικότερα για το κατά πόσο μπορεί η 
ασφαλιστική βιομηχανία να καλύψει το ρίσκο οποιασδήποτε πανδημίας. 
Ο διάλογος έχει μετεξελιχθεί σε μια ανοιχτή συζήτηση –που λαμβάνει 
χώρα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε υπερεθνικά φόρουμ–, με στόχο 
την εξεύρεση πιθανών λύσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών 
ζημιών και άλλων κινδύνων συνδεόμενων με μελλοντικές πανδημίες.

Τι είναι ασφαλίσιμο;
Ένας κίνδυνος είναι ασφαλίσιμος αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  Είναι καθορισμένος και μετρήσιμος (από οικονομικής πλευράς)

  Είναι τυχαίος

  Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός μηχανισμού επιμερισμού μέσω του οποίου ο κίνδυνος μπορεί να 
διαμοιραστεί και να αμοιβαιοποιηθεί σε οικονομικά δίκαιους όρους

  Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να υπολογίσει ένα δίκαιο ασφάλιστρο για τον κίνδυνο, το οποίο επαρκεί για να 
καλύψει μελλοντικές απαιτήσεις αποζημίωσης και είναι προσιτό για τον ασφαλισμένο

  Η πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου μπορεί να υπολογιστεί

  Εκτιμάται ότι υπάρχει περιορισμένη πιθανότητα για καταστροφικά μεγάλες ζημίες, των οποίων η οικονομική 
επίπτωση δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην μπορεί να την επωμιστεί η ασφαλιστική βιομηχανία

του Frederic Courtois, αντιπροέδρου της Insurance Europe, γενικού διευθυντή του ομίλου Generali*

*Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Insurance Europe

«Ν

στον Χρήστο Ν. Κώνστα

Χριστόφορος 
Πισσαρίδης

α σκεφτούμε, να συζητήσουμε, 
να διαφωνήσουμε, αλλά τελικά 
να συμφωνήσουμε». Ο διεθνώς 
πολυβραβευμένος οικονομολόγος 
Χριστόφορος Πισσαρίδης 
προσπαθεί διαρκώς, με χαμηλούς 
τόνους και χωρίς συναισθηματικές 
εξάρσεις, να πείσει τους Έλληνες 
ότι πρέπει να συζητήσουν και 
να αναζητήσουν νέους τρόπους 
και νέες μεθόδους ανάλυσης της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Ο ρόλος του κράτους, 
η αναγκαιότητα της 
επιχειρηματικότητας και οι νέες 
απαιτήσεις οργάνωσης των 
κοινωνικών παρεμβάσεων είναι τα 
θέματα που αγαπά να συζητά σε 
κάθε δημόσια παρέμβασή του.
Μια συζήτηση με τον νομπελίστα 
οικονομολόγο Χριστόφορο 

Πισσαρίδη αναπόφευκτα 
περιστρέφεται στα οικονομικά 
των αγορών εργασίας, στη 
μακροοικονομική πολιτική, στην 
οικονομική ανάπτυξη και στις 
αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές 
που θα αλλάξουν τη ζωή μας 
στα χρόνια που έρχονται. Πριν 
από δέκα χρόνια, ο Χριστόφορος 
Πισσαρίδης τιμήθηκε με το Βραβείο 
Νόμπελ Οικονομικών, από κοινού 
με τον Ντέιλ Μόρτενσεν του 
πανεπιστημίου Northwestern και 
τον Πίτερ Ντάιαμοντ του MIT, για 
το έργο του στην ανάλυση των 
αγορών με τριβές. 
Προηγουμένως, το 2005, ήταν 
ο πρώτος οικονομολόγος εκτός 
των ΗΠΑ που κέρδισε (μαζί με 
τον Ντέιλ Μόρτενσεν) το διεθνούς 
κύρους βραβείο του Ινστιτούτου 

για τη Μελέτη της Εργασίας (ΙΖΑ) 
στα Οικονομικά της Εργασίας.
Το βιβλίο του Equilibrium 
Unemployment Theory αποτελεί 
σημείο αναφοράς στα οικονομικά 
της ανεργίας και έχει μεταφραστεί 
σε πολλές γλώσσες. Ο Χρ. 
Πισσαρίδης είναι εκλεγμένο μέλος 
της Econometric Society, της 
Βρετανικής Ακαδημίας, της 
Ακαδημίας Αθηνών, της Ακαδημίας 
της Ευρώπης και αρκετών άλλων 
επιστημονικών συλλόγων, 
ενώ επίσης είναι ισόβιο επίτιμο 
μέλος της American Economic 
Association. 
Το iw έχει την τιμή να καταγράφει 
τις απόψεις ενός σπουδαίου 
Έλληνα, που κατάγεται από την 
Κύπρο, αλλά ζει και λειτουργεί ως 
πολίτης του αναπτυγμένου κόσμου.

Ήρθε η ώρα 
να ξανασχεδιάσουμε 
το μέλλον
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Χριστόφορος 
Πισσαρίδης

Καθηγητής στο London School of Economics και στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδίου Ανάπτυξης για την 

Ελληνική Οικονομία, Κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών 2010

CONTACT US


