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Δίνοντας έμφαση στην πράσινη και βιώσιμη χρηματοδότηση, 
προετοιμάζουμε δράσεις για την προώθηση νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος μας είναι ιδίως η 
προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα και η πρόσβαση 
στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

INVESTOR’S GUIDE
Επενδυτικό ενδιαφέρον για 
εταιρείες που στοχεύουν στην 
κλιματική αλλαγή

Οι επόμενοι 18 μήνες είναι κρίσιμοι για τις
τράπεζες και το ελληνικό χρηματιστήριο
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Πράσινες Κατασκευές: Κερδίζουν έδαφος - Συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον
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In 2018, the economic and business portal banks.com.gr opened a new window of knowledge and detailed 
analysis for its visitors. Keeping distance from generic information which has flooded the Internet, it aims at a 
“new-era intelligence”.
A team of experienced journalists and analysts headed by Christos N. Konstas, study the day-to-day devel-
opments in the banking sector in Greece and the rest of the world, with the objective to draw attention to 
new opportunities that have emerged for those who manage, handle and transact money in all its current 
forms. In addition,  banks.com.gr highlights business initiatives which stand out for their innovative 
qualities, as well as products and services that offer added value to consumers’ present-day needs. 
Its wide range of topics covers the sectors of: Banking, Markets, Insurance, Investments, Society, Enterprises, 
Technology, Economy and Wealth Management.

Important news

Experts’ analyses

Exclusives

Overview of economic developments

Behind-the-scenes news

Executives’ views  Videos

International news

URL: www.banks.com.gr

First Online Operation:
February 2018

Newsletter
Daily “intelligent” information on all latest economic developments straight to your inbox! 

The banks.com.gr Newsletter is sent free of charge to more than 5,000 professionals of the financial market and to all 
subscribers of Ethos Groups’ magazines.

banks.com.gr

banks.com.gr

On your screen and in your inbox, on a daily basis:

A unique stone in the foundation of a new-era intelligence
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Visitors’ Analytics

Page views
2.093.028

Visitors’ Age Profile Unique Visitors by channel 

Men Women

 36,91% 33,86% 22,77% 4,03%

Gender

Unique Users
701.034

65+

11,08%

15,11%

21,79%

25,11%

23,43%

3,49%

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

63,74% 36,26%

ORGANIC
SOCIAL

DIRECT

REFERRAL
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Analytics

Visitors’ Purchasing Habits in %

Travel
Trips by Destination

Trips to Europe
Trips to Greece

Education
Primary & Secondary 

Schools (K-12)

Education
Post-Secondary

Education

Financial Services
Investment Services

Travel
Air Travel

Business Services
Advertising &

Marketing Services

Consumer Electronics
Mobile Phones

Autos & Vehicles
Motor Vehicles

Financial Services
Financial Planning

Retirement Planning

Employment

Financial Services
Tax Services

Dating Services Real Estate
Residential Properties

Travel
Hotels &

Accommodations

53,69%

29,75%

36,60%

28,86%

34,92%

27,79% 27,77%

34,13%

25,72%

32,78%

25,33%

31,80%

22,10%

31,58%
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Advertising - portal

Position Dimensions Κόστος/εβδομάδα
Cost/month
(25% of total
impressions)

Price list

Above Header 970x250 3.000 €

Header 728x90
(mobile 320x100) 2.400 €

Middle banner / Position Α’  
(homepage: under the section Banks
+ article page: above article)

728x90
(mobile 300x250) 1.200 €

Middle banner / Position B’
(homepage: under the section Mar-
kets + article page: below article)

728x90
(mobile 300x250) 1.000 €

Middle banner / Position C’
(homepage: above the section High-
lights+ article page: above social 
media buttons)

728x90
(mobile 300x250) 800 €

Right Column / Position Α’ 300x250 1.800 €

Right Column / Position B’ 300x250 1.200 €

Right Column / Position C’ 300x250    800 €

Right Column / Position D’ 300x250    600 €

Right Column/ Position Ε’ 300x250    400 €

Right Column 300x600 1.000 €

Site skin* 1920x1200
(site width1165 px)

4.000 €

Floating Bottom Ad 320x100 3.000 €

* Specifications: Type of file: jpg.png/Size: 250 kb Max/ Visible points170px left, right, outside of 1165px width
The above prices do not include VAT 24%.
Advertising agencies are entitled to 20% discount on list prices. 

Applicable only for mobile or tablet viewing of banks.com.gr

Place your advertisement on banks.com.gr

[media kit]
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Position

Notes:

Banners supported by: JPEG, GIFs, FLASH animation, Rich media banners, HTML banners
(banners do not support sound unless they are 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 - to be determined by mutual agree-
ment

Creatives should open with mouseover and close with mouseout. Check of creatives by the technical 
department of banks.com.gr is an essential condition for the finalization of the cooperation agree-
ment.

banks.com.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 is not compatible 
with the company’s policy.

banks.com.gr guarantees availability of advertising space only upon reception of ad placement order.

Dimensions

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

POSITION A’ BANNER -
Above main article 600x74 400 €

POSITION B’ BANNER -
Under main article 300x250 300 €

POSITION C’ BANNER -
Under second news item 300x250 200 €

POSITION D’ BANNER - 300x250 150 €

POSITION C’ NEWS ITEM/ 
ADVERTORIAL - 300 €

POSITION D’ NEWS ITEM/ 
ADVERTORIAL - 200 €

 Advertising - portal
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Interview/ Presentation Video

3.000€
/ month Sections: Banks, Markets, Investments, Businesses

2.000€
/ month

Sections: Insurance, Global News, Society, Technology, Auto Expert, Tourism & 
Hospitality, IQ
- Sponsor’s logo next to section title (homepage) and on all article pages of the 
section
- 300x250 advertisement on lower part of section (homepage) and first on inside 
pages
- Advertisement (300x250) on daily newsletters
- Publication of two (2) articles per month on portal and newsletters
- Re-publishing of all articles on social media of banks.com.gr
- One video per month on portal and re-publishing on social media.

1.200€

- Production of interview/presentation video of 15’ maximum duration
- Production of 90’  summary interview/presentation video
- Production of 30’  summary interview/presentation video
- Publication in article form on banks.com.gr in the  “Highlights” section for 5 days
- Promotion of video on banks.com.gr TV
- Promotion of video on social media of banks.com.gr
- Publication on newsletter (in article form) for 5 days
- Print interview or full-page presentation on HRIMA magazine

900€

- Production of interview/presentation video of 15’ maximum duration
- Production of 30’  summary interview/presentation video
- Publication in article form on banks.com.gr in the  “Highlights” section for 3 days
- Promotion of video on banks.com.gr TV
- Promotion of video on social media of banks.com.gr
- Publication on newsletter (in article form) for 3 days

600€

- Production of interview/presentation video of 10’ maximum duration
- Promotion of video on banks.com.gr TV
- Promotion of video on social media of banks.com.gr
- Publication on newsletter (in article form) for 3 days

Publication of articles on banks.com.gr

Cost per 
article: 
900€

- There is no word or photo  or graphics limit on article
- The article will remain on the site’s 1st page for 5 
business days
- The article will be published as 3rd to 6th news 
item (depending on availability) on the site’s News-
letter for 2 business weeks
- Backlink publication is allowed

Special promotion options

[media kit]

Sponsorships of Sections’ Content

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



GREEK  EXPORTS 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΘΕΤΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

2019

Η πορεία  των εξαγωγών Ασφάλιση  εξαγωγικών  πιστώσεων Διμερή  Επιμελητήρια

8

HRIMA is one of the most historic economic and investment magazines in Greece.
It was first published in 1988 and ever since it offers its readers:

HRIMA Magazine

HRIMA Business Awards

Two annual
editions

Our readers

Presidents, Managing Directors, General Directors and Business Managers 
Stockbrokers, Bank Executives, Economists, Analysts, Portfolio Managers, Dealers, Journalists 
Owners, Managers, Executives of Small and Medium-Sized Companies 
Officials and Employees of Private & Public Companies 
University Students and Post-graduate students-scholars

It is no coincidence that many of its readers, investors and stockbrokers 
frequently use the phrase “I read it in HRIMA”.

HRIMA magazine’s e-book is available for free at ethos MEDIA stand at issuu.com

Experienced journalists, renowned analysts and scientific associates  
constitute the team of the iconic HRIMA magazine, which already counts 
33 years of continuous presence in the market and successful recording of 
Greece’s economic history. 

Today, HRIMA magazine, with new design and renewed agenda, continues offering its 
demanding readers substantial, valid and integrated information on all sectors 
of the economy. 

In addition, it offers documented interpretation as well as reliable assessments 
and predictions related to the Stock Market, Investments and Banking, following 
all the latest developments in the above sectors in Greece and abroad. 

Global approach 
of events

Revealing interviews 
with top personalities 
of the economic sector

News reports and
analyses with insightful 

as well as
objective views

Valid news
reports

Edition details

Frequency
 Bimonthly

Dimensions
21x28cm

Print-run
5.000

Subscriptions
3.000

Year of first circulation
1988
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1-4 pages 700 €

5-12 pages 550 €

13-24 pages 400 €

>/ 25 pages 300 €

Spread

Big
Window

Small 
Window

Footers

28cm

42cm

42cm

21cm

14cm

Full-page

Advertisements

4.500 € 2.750 € 2.500 € 1.750 € 1.400 € 1.000 € 800 € 

1.100 € 350 € 

2/3 page 1/2 page 1/3 page 1/4 page

9cm

8cm

4cm
10cm

8-12 pages 3.500 € 1.500 €

FEATURE SPONSORSHIP

Spread Α’ 5.200 €

Cover (includes interview & 
photo shoot) 5.000 €

Back cover 4.000 €

Cover Β’ 3.500 €

Cover C’ 3.000 €

Material A’ 3.200 €

Material C’ 2.900 €

Up to 8 pages 3.000 €

Up to 16 pages 4.500 €

Over 16 pages 6.000 €

SPECIAL PLACEMENTS PRINT SUPPLEMENTS

DIGITAL PROMOTION

File types: HTML, PDF

Technical specifications:
Dimensions: 21x28cm (+5mm trimmings)
Print: : 4-color Offset
Cover paper: Illustration 170 gr
Paper of inside pages: Illustration 90 gr
Binding: back

Type of electronic file::

• tiff (CMYK or RGB, 300dpi)
• jpeg (CMYK or RGB, 300dpi)
• pdf (press optimized) for pc or mac

Send: one of the above file formats on cd 
or via email

Free copies are sent to the readers of the digital 
version of HRIMA magazine & HRIMA WEEK.

1/2 Spread

28cm

13,5cm

21cm
21cm

13cm

28cm

14cm 9,5cm

9,5cm

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

A special edition is sent to the 6,000
recipients of the digital version of 
HRIMA magazine and the electronic 
newspaper HRIMA WEEK

4cm21cm

[media kit]
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HRIMA WEEK newspaper, published online since 2003, is an indispensable investment tool which 
informs its readers on a weekly basis on the most important developments in the world of finance.

      issues of general and special economic interest of the Greek and international markets
      useful statistics
      analyzes of the listed in ATHEX companies
      reviews of weekly financial news and developments

Readers have access to the latest and most detailed information on all economic issues they 
are interested in, so as to be able to profit from investment opportunities. 

The readers of HRIMA WEEK always seek accurate information and share one common objective: 
to have in-depth knowledge of the Capital Market.

The characteristics that make up our readers’ profile with respect to age, gender, education and 
area of residence are the following:

Online newspaper

Reader profile

Gender

Women Men

19% 81%

Education

Higher

Μέση

Lower

32%

52%

16%

Age

35-44 25-34 45+ 18-24

36% 32% 18% 14%

Area of residence

61%

37%

2%

Athens

Rest of Greece

Other Country

τ. 813 / ΤΡΙΤΗ 02.03.2021
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ΣΤΑ 11,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ  
ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ  
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΟ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), 

την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 

-11,2 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές από -2,7 δισ. ευρώ το 

2019 (βλέπε Σχήμα 1). Βάσει των χειμερινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης το 2020 

(-10,0%), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως 

ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι ξεπέρα-

σε το -6,0% το 2020, από -1,5% το 2019. 
Η πρώτη εκτίμηση για το ετήσιο ΑΕΠ του 2020 και των 

προσωρινών στοιχείων των τριμηνιαίων εθνικών λογα-

ριασμών του τέταρτου τριμήνου 2020 προβλέπεται να 

ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ στις 8 Μαρτίου 2021.

 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ισούται με το άθροι-

σμα των ισοζυγίων (εισπράξεις μείον πληρωμές) των 

αγαθών, των υπηρεσιών, των πρωτογενών και των δευ-

τερογενών εισοδημάτων. 

Η υγειονομική κρίση στην Ελλάδα είχε ως αποτέ-

λεσμα τη δημιουργία ελλείμματος στο ισοζύγιο 

της γενικής κυβέρνησης και τη διεύρυνση του ελ-

λείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου. Στο δημοσιονομικό 

πεδίο, η αύξηση των δαπανών, με σκοπό την άμβλυνση 

των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, και η μείωση 

των εσόδων, λόγω συρρίκνωσης της εγχώριας οικονομι-

κής δραστηριότητας, μετέτρεψαν το πλεόνασμα των 

προηγούμενων ετών σε υψηλό έλλειμμα. 
Στο πεδίο του εξωτερικού ισοζυγίου, ο μεγάλος βαθμός 

ευαισθησίας του τουριστικού κλάδου στην πανδημία του 

κορωνοϊού Covid-19 οδήγησε στην απότομη συρρίκνω-

ση του πλεονάσματος των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα 

τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Η αύξηση του τελευταίου συγκρατήθηκε σε 

έναν βαθμό από τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγί-

ου αγαθών.

Έντονος αποπληθωρισμός  
τον Ιανουάριο 2021 (*)

τ. 814 / ΤΡΙΤΗ 09.03.2021 1

*της Μαρίνας Καπετανάκη

Γενικής Διευθύντριας,

Συμβουλευτικό Τμήμα, KPMG

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

τ. 814 / ΤΡΙΤΗ 09.03.2021

Editorial

Η ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων της οικονο-

μίας μας προφανώς και δεν προσφέρεται για «πανηγυ-

ρισμούς». Ωστόσο, εστιάζοντας στο τέταρτο τρίμηνο, 

διαπιστώνουμε ότι η ύφεση συγκρατήθηκε στο 7,9%, 

με την κατανάλωση να μειώνεται κατά 2,2%, παρότι 

για Νοέμβριο-Δεκέμβριο τα καταστήματα ήταν κλειστά. 

Τι λειτούργησε σε αυτό το δίμηνο; Οι επενδύσεις. 

Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, πρακτικά; Είμαστε 

μια μικρή οικονομία, αρκετά «ρηχή» και σε σημαντικό 

βαθμό εξαρτώμενη από τον τουρισμό. Μειονέκτημα 

που όμως μπορεί να αναδειχθεί σε πλεονέκτημα, από 

τη στιγμή που η διασπορά του εθνικού πλούτου δεν 

έχει το «βάθος» και το «βάρος» που έχουν βιομηχα-

νικές χώρες. 

Με περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, 

με ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, 

μπορεί να αντισταθμιστεί ένα μέρος του τουριστι-

κού προϊόντος από άλλα, χαμηλού χρηματοδοτικού 

κόστους. Με σωστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων 

και επιδοτήσεων, μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλα-

σιαστικά για κλάδους που βλέπουμε σήμερα να κάνουν 

τη διαφορά. ■■

Πώς το  
μειονέκτημα  

γίνεται  
πλεονέκτημα

Η τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ που 

καταγράφεται για την οικονομία μας το 

2020 δεν επιτρέπει «πανηγυρισμούς». 

Ωστόσο, υπάρχουν δυνατότητες να 

«γυρίσουμε» την κατάσταση.

Οι αναταράξεις που προκλήθηκαν στις 

αγορές μετοχών λόγω της ανόδου της 

απόδοσης στα ομόλογα πυροδότησαν 

ανησυχίες για σταδιακή απόσυρση της 

νομισματικής στήριξης

Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και 

οι τράπεζες «έβαλαν το χέρι τους» 

για να μπει το πρώτο λιθαράκι ώστε 

να κερδηθεί το στοίχημα της αρνητι-

κής παράδοσης του Μαρτίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το μη χείρον βέλτιστον»

ΑΓΟΡΕΣ

Bonds vs stocks

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Με τις τράπεζες κόντρα στην παράδοση

2

4
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Ταυτότητα έκδοσης

Ιδιοκτησία: ETHOS MEDIA S.A. | Λυσικράτους 64 | Καλλιθέα 17674 | T: 210 998 49 50

banks-press@ethosmedia.eu, www.banks.com.gr
Γενικός Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ
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petrou.k@ethosmedia.eu

Συντάκτης
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gelantalisk@gmail.com
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manologlou.r@ethosmedia.eu
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ΤΙ «ΔΕΙΧΝΟΥΝ»  

ΟΙ LEADING INDICATORS
Κ όντρα στις προειδοποιήσεις αρκετών αναλυτών για 

χρηματιστηριακή «φούσκα» και κίνδυνο βίαιης δι-

όρθωσης, οι προπομποί δείκτες παραπέμπουν σε 

συνέχιση του bull market. 

Τουλάχιστον για συγκεκριμένες αγορές, κλάδους και επι-

χειρήσεις, οι λεγόμενοι leading indicators «βλέπουν» 

υψηλότερες τιμές για μετοχές εταιρειών που δραστη-

ριοποιούνται σε τομείς που επηρεάζονται άμεσα (και 

λιγότερο έμμεσα) από την προοπτική επαναφοράς της 

παγκόσμιας οικονομίας στα προ Covid-19 επίπεδα.

 Η Κίνα, από τη μία πλευρά, με εκτιμώμενο ρυθμό ανά-

πτυξης 8% για το 2021 (σύμφωνα με τον Fitch), οι ΗΠΑ, 

από την άλλη, με πρόβλεψη για 6,6% (σύμφωνα με την 

Goldman Sachs), η δε παγκόσμια οικονομία με 4,2% 

(ΟΟΣΑ), μπορούν να υποστηρίξουν την περαιτέρω 

άνοδο μετοχών, αποτιμήσεων. 

Ήδη ο Baltic Dry Index (δείκτης που μετρά τους ναύλους στα 

πλοία χύδην ξηρού φορτίου) από τις 1.100 μονάδες (τέλη 

Δεκεμβρίου) υπερέβη (από την προηγούμενη Τρίτη 16 

Φεβρουαρίου) το όριο των 1.500, με αυξητική φορά, 

τάση που «αποτυπώνει» την πρόβλεψη για αύξηση της 

ζήτησης για ανάλογες μεταφορές. Παράλληλα με τον BDI, 

το τελευταίο διάστημα, καταγράφεται άνοδος στα συμβό-

λαια βασικών πρώτων υλών, μεταλλευμάτων/μετάλλων, 

πετρελαίου, ζήτησης για ενέργεια, υλικών για υποδομές και 

άλλων κλάδων. Αυτή η τάση αποτυπώνεται ήδη και σε 

αναδυόμενες αγορές, σε κάποιο μέρος στην ελληνική, 

με συγκεκριμένες εισηγμένες να είναι ήδη ευνοημένες. 

Και για άλλες να θεωρείται θέμα χρονισμού και αφορμών για 

να ενεργοποιηθούν ισχυρές αγορές. 

Σύμφωνα με την HSBC, από το 1,2 τρισ. που απέσυραν τα 

money market funds από τις αγορές, το διάστημα Μαρ-

τίου-Μαΐου 2020, μόλις το ένα τρίτο, δηλαδή 400 δισ., 

έχουν επιστρέψει (στοιχεία τέλους Ιανουαρίου). 

Σε συνδυασμό με τη μείωση του κινδύνου (risk premium), 

τη στροφή των funds σε μετοχές επιχειρήσεων «παλαιάς 

οικονομίας» και το χαμηλό ποσοστό/ΑΕΠ του ελληνικού 

χρηματιστηρίου, οι αναλυτές προσβλέπουν σε αύξηση 

των εισροών, παράλληλα με την ενεργότερη συμμε-

τοχή εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Την τελευταία εβδομάδα, τα συμβόλαια αλουμινίου ενι-

σχύθηκαν σε υψηλό 13 μηνών, με την πρόβλεψη για τιμές 

Μαρτίου-Απριλίου να ξεπερνά τα 2.120 δολάρια. Άνοδος 

με άμεσο (και έμμεσο) αντίκτυπο σε εισηγμένες, 

όπως για παράδειγμα η Mytilineos. 

Υπολογίζεται, πως για κάθε 100 δολ. διαφορά στην τιμή 

του, προστίθενται 18 εκατ. κέρδος στα αποτελέσματα της 

εταιρείας. Ενδεικτικά, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, 

το MALTRc1 ήταν στα 2.102 με αυξητική τάση. Από την 

άνοδο των τιμών του αλουμινίου ευνοείται η συγκεκρι-

μένη εταιρεία, αλλά και η ElvalHalcor, που πετυχαίνει 

διεύρυνση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. ■■

ΑΓΟΡΕΣ

Ποιους ευνοεί η άνοδος 

του αλουμινίου

Stockbrokers,
Bank Executives,
Economists, Analysts,
Portfolio Managers, 
Dealers, Journalists

Officers and 
Employees of 
companies of the 
private and public 
sectors

Owners,
Managers and
Executives 
of small and 
medium-sized 
businesses

Presidents, CEOs, 
General Directors, 
Business Managers

Undergraduate and 
Postgraduate
students and 
Scholars
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File: pdf (screen optimized)
Colors: CMYK or RGB

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

- The present price list also applies for Advertorials.
- The above prices do not include legal surcharges.
- Each advertisement on HRIMA WEEK has a link to the website of the advertised company,
  either on the cover or on an inside page.

21cm 21cm 21cm

Full-page 
cover

Cover footer

Stamp-size
cover

Inside-pages footer

Full-page
Financial
advertisements

1.500 € 

500 € 250 € 

1.000 € 1.000 € 500 € 

350 € 300 € 400 € 

Half-page

1/3 page 1/4 page

4cm 4cm

28cm 28cm 28cm
21cm

14cm7cm

10,5cm28cm

14cm

4cm

4cm

21cm 21cm
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προετοιμάζουμε δράσεις για την προώθηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος μας είναι ιδίως η 

προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα και η πρόσβαση 
στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

INVESTOR’S GUIDEΕπενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρείες που στοχεύουν στην κλιματική αλλαγή

Οι επόμενοι 18 μήνες είναι κρίσιμοι για τιςτράπεζες και το ελληνικό χρηματιστήριο
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