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Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από Contact Advertising Agency Ltd στο πλαίσιο του έργου LIFE16 GIE/CY/000709 

με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών». Το Έργο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE. 

 

The present report has been prepared by Contact Advertising Agency Ltd within the framework of the project 

LIFE16 GIE/CY/000709 entitled ‘Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services’. 

The Project is co-funded by the European Union in the framework of the project LIFE. 

 

 

 

 

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι: 

Φλουρέντζου Λ., Τομπάζου Ε., Σολωμονίδου Β., Στρενγγέλ Β. 2018. Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου iLIFE-

TROODOS. Contact Advertising Agency Ltd. Λευκωσία. 

 

This document may be cited as follows: 

Flourentzou L., Tombazou E., Solomonidou V., Strengel V. 2018. Communication Plan of the project iLIFE-

TROODOS. Contact Advertising Agency Ltd. Nicosia. 
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Communication Plan  
English Summary 
The Communication Plan is a necessary guide for all partners and relevant departments on the strategy and 

creative material to be delivered under iLIFE-TROODOS, the budget that needs to be invested for each activity, 

and the time frame of the communication campaign. It also consists a road map of the campaign's development 

as well as an assessment base of the implementation of the proposed actions. 

The development of the Communication Plan also focuses on the messages that need to be channeled to better 

achieve the campaign's objectives as well as on actions that need to take place in order to reach the target 

audience. 

The process of preparing the Communication Plan began with the study of the results of existing surveys regarding 

the profile and attitudes of Cypriots in relation to the environment in general and Troodos in particular. 

Then, having defined and analyzed the purpose of the particular communication project and the four specific 

target groups that the communication campaign needs to address to, meaning a. Cypriot residents, aged 19-65 

years, b. young people aged 12-18 years old, c. children aged 5-12 years old, and d. tourists, precise 

communication goals were set as well as the process of effective achievement of the set objectives. Through the 

strategic design and implementation of integrated marketing communication campaign that will approach 

different target audiences across all touch points of their daily route with 360° communication will achieve not 

only successful communication of messages but also mobilization of the target audience for action. 

Key element of the proposed communication strategy is that all communication channels are well coordinated 

and act cumulatively on the transmission of a single-minded message in order to achieve a deep and more 

effective understanding of communication messages by the public. 

Aim of the creative strategy is the design of a communication campaign that will surprise, be discussed and 

remembered for its real interest for the environment, for Troodos, for Cyprus. 

After identifying six main themes for the Cypriot society, as far as Troodos and environment in general concerns: 

a. water, b. oxygen-quality of air, c. recreation, d. landscape - four seasons. e. flora, f. fauna, the messages were 

designed (concept, content, style) and applied for 6 TV scenarios, 6 radio spots, 6 insertions for magazines, 6 

insertions for newspapers, 6 creative ads for outdoor sites. It was also proposed a creative application for bus 

wraps as well as a scenario for the production of spot for children. 

Based on the above proposed creative material more creative applications will be then accomplished for web 

banners, google ads and Facebook ads, while the iLIFE-TROODOS Facebook page was presented and immediately 

created. Campaign’s slogan: Troodos, it's in our nature. 

The Media Strategy and Proposals were based on today's media scene in Cyprus and will be regularly adapted 

according to the developments in media and the changes in the media habits of Cypriots. 

The goal of media strategy is.to achieve synergy of paid, owned, earned and shared media and added value on 

communication, which will be expanded across the course of the campaign with the continuous use and social 

media and publicity, b. consistency with the set communication objectives and c. media coverage for the period 

of time that the project will take place. 

The Communication Plan for iLIFE-TROODOS was presented to all partners on December 18, 2017 and finalized in 

January 2018.  
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Σχέ διο έπικοινωνι ας 
Δράση Α1 

1. Εισαγωγή 

To Σχέδιο Επικοινωνίας αποτελεί απαραίτητο οδηγό, τόσο για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς όσο και 

για τα αρμόδια τμήματα, σχετικά με την στρατηγική και το υλικό που πρέπει να δημιουργηθεί στο πλαίσιο 

του iLIFE-TROODOS, τον προϋπολογισμό που χρειάζεται να επενδυθεί για την κάθε δραστηριότητα, καθώς 

και το χρονικό πλαίσιο εξέλιξης της εκστρατείας. Αποτελεί, ακόμη, οδικό χάρτη για την εξέλιξη της 

εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και δείκτη αξιολόγησης της υλοποίησης των  

προτεινόμενων ενεργειών. 

Η ανάπτυξη του Σχεδίου Επικοινωνίας εστιάζεται επίσης στα μηνύματα που χρειάζεται να διοχετευθούν  για 

την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εκστρατείας καθώς και στις δράσεις προσέγγισης του κοινού στόχου. 

Η διαδικασία ετοιμασίας του Σχεδίου Επικοινωνίας άρχισε με μελέτη των αποτελεσμάτων υφιστάμενων 

ερευνών σχετικά με το προφίλ και την νοοτροπία των Κυπρίων σε σχέση με το περιβάλλον γενικότερα. 

 

2. Κοινό Στόχος 

Στη συνέχεια, έχοντας καθορίσει και αναλύσει τον σκοπό της επικοινωνίας του συγκεκριμένου έργου και τις 

τέσσερις συγκεκριμένες ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται στοχευμένα, δηλαδή: 

α. κάτοικους  Κύπρου, ηλικίας 19-65 ετών,  

β. νέους, ηλικίας 12 -18 ετών,  

γ. παιδιά, ηλικίας 5-12 ετών και 

δ. τουρίστες, 

καθορίστηκαν οι ακριβείς στόχοι επικοινωνίας και η διαδικασία αποτελεσματικής επίτευξης τους μέσα από 

ένα στρατηγικό πλάνο ολοκληρωμένης επικοινωνίας marketing (integrated marketing communication) που 

θα προσεγγίσει τις ομάδες κοινού σε όλα τα touch points της καθημερινής τους διαδρομής με επικοινωνία 

360° και θα επιτύχει όχι μόνο λήψη των επικοινωνιακών μας μηνυμάτων από το κοινό στόχο, αλλά και 

κινητοποίηση σε δράση. 

 

3. Στρατηγική Επικοινωνίας 

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής επικοινωνίας που χαράσσεται είναι όλα τα κανάλια επικοινωνίας να δρουν 

συντονισμένα και συσσωρευτικά στη μετάδοση single minded μηνύματος σε κάθε επικοινωνία , για πιο 

αποτελεσματική κατανόηση από το κοινό. 
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4. Δημιουργική Στρατηγική & Προτάσεις 

Η δημιουργική στρατηγική έχει σαν στόχο η εκστρατεία επικοινωνίας να εκπλήξει, να συζητηθεί και να 

χαρακτηρισθεί για το πραγματικό ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, για το Τρόοδος, για την Κύπρο.  

Αφού εντοπίστηκαν έξι κύριες για την Kυπριακή κοινωνία θεματικές ενότητες: 

α. νερό, 

β. οξυγόνο-ποιότητα αέρα, 

γ. αναψυχή, 

δ. τοπίο – τέσσερις εποχές  

ε. χλωρίδα,  

στ. πανίδα, 

σχεδιάστηκαν τα μηνύματα (concept, περιεχόμενο, ύφος) και εφαρμόστηκαν σε προτάσεις για 6 τηλεοπτικά 

σενάρια, 6 ραδιοφωνικά σποτς, 6 καταχωρίσεις για περιοδικά, 6 καταχωρίσεις για εφημερίδες, 6 

δημιουργικά για εξωτερικές διαφημίσεις. Επίσης, προτάθηκε δημιουργική εφαρμογή σε λεωφορεία και 

σενάριο για παραγωγή σποτ για παιδιά. Με βάση το πιο πάνω δημιουργικό υλικό, θα γίνουν στην συνέχεια 

εφαρμογές σε web banners, google ads και Facebook ads, ενώ η σελίδα στο Facebook για το iLIFE-TROODOS 

προτάθηκε και δημιουργήθηκε. Σλόγκαν εκστρατείας: Tρόοδος, είναι στη φύση μας.  

 

5. Στρατηγική και Προτάσεις Media 

Η Στρατηγική και Προτάσεις Mediα στηρίχθηκαν στη σημερινή σκηνή media στην Κύπρο και θα 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα media και τις αλλαγές στις συνήθειες του κοινού. Στόχος 

είναι η επίτευξη συνέργειας paid, owned, earned και shared media και προστιθέμενης αξίας: 

• στην επικοινωνία, η  οποία θα επεκταθεί στο χρόνο, μέσα από τα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

τις ενέργειες δημοσιότητας, 

• η συνέπεια με τους στόχους επικοινωνίας, που έχουν καθορισθεί και  

• η διάρκεια στο χρόνο, ώστε να καλυφθεί επικοινωνιακά το χρονικό διάστημα του έργου.  

 

Το Σχέδιο Επικοινωνίας (βλ. Παράρτημα Ι για την αναλυτική στρατηγική επικοινωνίας) για το iLIFE-TROODOS 

παρουσιάστηκε στους συνεργαζόμενους φορείς στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 

2018. 
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Παρα ρτημα Ι – Στρατηγικη  Επικοινωνι ας 
 

 



iLife Troodos



©

2

Εισαγωγή

Στην Κύπρο υπάρχει έλλειψη γνώσης και κατά συνέπεια εκτίμησης των 
ουσιωδών λόγων ύπαρξης του δικτύου Natura στον τόπο μας, καθώς και 
των υπηρεσιών και των κοινωνικο-οικονομικών ωφελημάτων, που παρέχει.

Έτσι, το έργο iLife Troodos, επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση γνώσης και
πληροφόρησης, σχετικά με τις φυσικές αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
Τροόδους, για τις οποίες συμπεριλήφθηκε στο δίκτυο Natura 2000, 
προβάλλοντας και υπογραμμίζοντας τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών, που παρέχονται από το Εθνικό Δασικό Πάρκο 
Τροόδους και από το δίκτυο γενικώτερα.
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Κοινός Στόχος

Η επικοινωνία απευθύνεται στοχευμένα σε συγκεκριμένα κοινά,
ώστε να είναι πιο αποτελεσματική.

1.  Κάτοικοι Κύπρου, ηλικίας 19-65 ετών

2.  Nέοι, ηλικίας 12 -18 ετών

3.  Παιδιά, ηλικίας 5-12 ετών

4.  Τουρίστες
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Στόχοι Επικοινωνίας

1.   Δημιουργία γνώσης για τις φυσικές αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
Τροόδους, όπως συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, καθώς 
και για τις οικοσυστημικές του υπηρεσίες.

2.   Δημιουργία γνώσης για την ανάγκη προστασίας του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου Τροόδους και κατά προέκταση του δικτύου Natura 2000.

3.   Αλλαγή των αρνητικών στάσεων των Κυπρίων απέναντι στο δίκτυο 
Natura και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
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Στρατηγική Επικοινωνίας

Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης, όλες οι 
ενέργειες που το απαρτίζουν και που περιγράφονται στις επόμενες 
σελίδες, διαθέτουν: 

> συνέπεια με τους στόχους - στρατηγική επικοινωνίας 

> συνέχεια για να δημιουργούν συνέργειες 

> διάρκεια ώστε να καλύψουν όλο το χρονικό διάστημα του έργου 

> αλληλουχία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
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Στρατηγική Επικοινωνίας

•  Το Σχέδιο δράσης που προτείνουμε για την επιτυχία της 
επικοινωνιακής στρατηγικής του iLifeTroodos, έχει σαν στόχο την 
δημιουργία περιεχομένου επικοινωνίας με ενδιαφέρον για το  
κοινό-στόχο και την διοχέτευση του μέσα από ένα μείγμα paid, 
owned, earned, shared καναλιών.

Και, αφού το περιεχόμενο που θα παραχθεί θα είναι χρήσιμο και 
ενδιαφέρον για το κοινό, θα γίνει viral μέσα από buzz marketing 
και κατά συνέπεια το ίδιο το κοινό θα γίνει κανάλι επικοινωνίας, 
συμβάλλοντας στην συνεχόμενη ενημέρωση.
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Στρατηγική Επικοινωνίας

Έτσι με επικοινωνία 360° θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε στοχευμένα και 
εύστοχα τις ομάδες κοινού μας σε όλα τα touch points του καθημερινού τους 
ταξιδιού και να επιτύχουμε όχι μόνο λήψη των επικοινωνιακών μας μηνυμάτων 
αλλά και κινητοποίηση σε δράση. 

Οπότε, ενσωματώνοντας κάτω από μία ομπρέλα όλα τα εργαλεία του 
επικοινωνιακού marketing, επιτυγχάνουμε ώστε όλες οι ενέργειες να δρουν 
συντονισμένα και συσσωρευτικά στην μετάδοση single minded μηνύματος.

Στόχος 1: Όλα τα κανάλια επικοινωνίας να επικοινωνούν ένα ξεκάθαρο και 
συνεπές μήνυμα, που περικυκλώνει το κοινό στόχο.

Στόχος 2: Επίτευξη συνέργειας και προστιθέμενης αξίας στην επικοινωνία, η 
οποία θα επεκταθεί μέσα στο χρόνο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
ενέργειες δημοσιότητας.
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Δημιουργική Στρατηγική

Στόχος δεν έναι άλλη μία κοινωνική καμπάνια διεκπεραίωσης κάποιων 
μηνυμάτων η οποία στο τέλος δεν αφήνει τίποτα χαραγμένο στη μνήμη 
του κοινού. 
Στόχος μας είναι, εκεί που μπορούμε, να εκπλήξουμε. 
Να συζητηθούμε. 
Να χαρακτηριστούμε για το πραγματικό μας ενδιαφέρον για το Τρόοδος, 
την Κύπρο και το Περιβάλλον. 

Για αυτούς τους λόγους  αποφεύγουμε συστηματικά το «διδακτικό» ύφος 
που κουνάει το δάχτυλο προς το κοινό. 
Καθώς η εικόνα θα προέλθει κατά κύριο λόγο από κινηματογραφικό 
αρχείο και φωτογραφικό υλικό, η δημιουργικότητα (στην εικόνα) θα 
χτιστεί στο μοντάζ. 
Ουσιαστικά η εικόνα θα υπογραμμίζει το λεκτικό και θα το αναδεικνύει.
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Σενάριο 1
ΝΕΡΟ

Κεραυνός, ξεκίνημα βροχής, βουνό, νερά που τρέχουν σε ορεινά ρυάκια, 
πηγές)

Το κείμενο ακολουθεί μία λογική, μία επαγωγή που αποδεικνύει σχεδόν 
μαθηματικά πως χωρίς Τρόοδος δεν υπάρχουμε.

ΛΌΓΌΣ
Χωρίς Νερό τίποτα δεν ζει
Χωρίς Βροχές δεν έχουμε νερό 
Χωρίς Τρόοδος δεν έχουμε βροχές δεν έχουμε  πηγές, δεν έχουμε νερό 
Τρόοδος 
Είναι στη φύση μας. 
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Χωρίς Νερό τίποτα δεν ζει
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Χωρίς Βροχές δεν έχουμε νερό 
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Χωρίς Τρόοδος δεν έχουμε βροχές δεν έχουμε πηγές, 
δεν έχουμε νερό 
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Εικόνα: Άσπρο flash στην οθόνη
Ήχος: Βροχές, βροντές, κεραυνός
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Τρόοδος 
Είναι στη φύση μας. 
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KINETIC TYPOGRAPHIC
https://www.youtube.com/watch?v=1NfgHHG8ZmI

DYNAMIC 
https://www.youtube.com/watch?v=0bqNY7IPbvM

PARALLAX EFFECT   
https://www.youtube.com/watch?v=Ncb41R6SLaM

Δείγματα Παραγωγής
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Ραδιόφωνο 1
ΝΕΡΟ

ΜΌΥΣΙΚΉ ΚΑΙ SOUND EFFECTS

Χωρίς Νερό τίποτα δεν ζει
Χωρίς Βροχές δεν έχουμε νερό 
Χωρίς Τρόοδος δεν έχουμε βροχές δεν έχουμε πηγές, δεν έχουμε νερό 
Τρόοδος 
Είναι στη φύση μας. 

iLife Troodos! Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στα πλαίσια του Natura 2000.
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Έντυπη Διαφήμιση 1 
ΝΕΡΟ

«Εδώ, ήταν το Τρόοδος που μας έδινε νερό»

Κανείς δεν θέλει να έρθει μια στιγμή που θα 
πούμε αυτή τη φράση.

Φαντάσου, μια μέρα να υποχρεωθούμε 
να καρφώσουμε στο κατάξερο χώμα μια 
πινακίδα για να μας θυμίζει «εδώ ήταν το 
Τρόοδος».

Το αγαπημένο μας πανέμορφο και κατάφυτο 
βουνό που χωρίς αυτό δεν υπάρχουν βροχές, 
που χωρίς βροχές δεν έχουμε νερό, που 
χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχουμε. 

Όχι! Αυτό, δεν θα συμβεί!
Αγαπάμε το Τρόοδος, το προστατεύουμε
με κάθε δυνατό τρόπο.

ΤΡΟΟΔΟΣ
Είναι στη Φύση μας.
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Outdoor 1 
ΝΕΡΟ
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Σενάριο 2
ΟΞΥΓΟΝΟ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

Με φωνή που μπορεί να θυμίσει οδηγία γυμναστή ή και γιατρού το λεκτικό της ταινίας 
χρησιμοποιεί λέξεις κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το οξυγόνο, άρα με την αναπνοή και την 
ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. 

Θυμίζουμε στους κατοίκους των πόλεων, πως αν η ζωή τους στα αστικά κέντρα είναι καλή, το 
οφείλουν στο Τρόοδος. Επίσης, ακριβώς επειδή μιλάμε για αναπνοή και ποιότητα αέρα καλούμε 
τον τηλεθεατή μέσα από την ταινία να...κρατήσει για 3 δευτερόλεπτα την αναπνοή του. 

Μπορούμε να πούμε αυτό το σποτ… «βιωματική επικοινωνία» .

ΛΌΓΌΣ
Κρατήστε την αναπνοή σας για λίγα δευτερόλεπτα. 
Τώρα, εισπνεύστε βαθιά! 
Απολαύστε ακόμα και στην πόλη, οξυγόνο καλής ποιότητας. 
Μας το προσφέρει το κατάφυτο βουνό. 
Τρόοδος, δάσος, οξυγόνο, ζωή! 
Τρόοδος
Είναι στη φύση μας.
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Κρατήστε την αναπνοή σας για λίγα δευτερόλεπτα. 
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Τώρα, εισπνεύστε βαθιά! 
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Απολαύστε ακόμα και στην πόλη, οξυγόνο καλής 
ποιότητας. 
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Μας το προσφέρει το κατάφυτο βουνό. 
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Τρόοδος, δάσος, οξυγόνο, ζωή! 
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Τρόοδος
Είναι στη φύση μας. 
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Ραδιόφωνο 2
ΟΞΥΓΟΝΟ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

ΜΌΥΣΙΚΉ ΚΑΙ SOUND EFFECTS

Κρατήστε την αναπνοή σας για λίγα δευτερόλεπτα. 
Τώρα, εισπνεύστε βαθιά! 
Απολαύστε ακόμα και στην πόλη, οξυγόνο καλής ποιότητας. 
Μας το προσφέρει το κατάφυτο βουνό. 
Τρόοδος, δάσος, οξυγόνο, ζωή! 
Τρόοδος
Είναι στη φύση μας.

iLife Troodos! Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στα πλαίσια του Natura 2000.
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Έντυπη Διαφήμιση 2
ΟΞΥΓΟΝΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

«Με το Τρόοδος αναπνέουμε ελεύθερα. 
Ακόμα.»

Ίσως πολλοί από εμάς έχουμε δει εικόνες 
από άλλες χώρες, στις οποίες οι κάτοικοι των 
πόλεων φοράνε συχνά μάσκες γιατί ο αέρας 
τους δεν είναι καθαρό.

Εμείς στην Κύπρο, είμαστε τυχεροί. Έχουμε 
το κατάφυτο Τρόοδος που μας προσφέρει 
εξαιρετικής ποιότητας αέρα όχι μόνο στις 
κορυφές και τις πλαγιές του αλλά και στις 
πόλεις.

Το βουνό μας, είναι η ζωή μας.
Αγαπάμε το Τρόοδος, το προστατεύουμε
με κάθε δυνατό τρόπο.

ΤΡΟΟΔΟΣ
Είναι στη Φύση μας.
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Outdoor 2
ΟΞΥΓΟΝΟ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
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Στην «Αναψυχή» έχουμε ίσως το πιο περιγραφικό κείμενο ολόκληρης 
της καμπάνιας. Επιχειρούμε μία «ξενάγηση» στα όσα έχει να προσφέρει 
το Τρόοδος στον κάτοικο της πόλης. Κατά συνέπεια, έχουμε ονομαστική 
αναφορά στις δυνατότητες που παρέχει, ξεκινώντας όμως με τη δήλωση της 
ευγνωμοσύνης μας στο βουνό.

ΛΌΓΌΣ
Τρόοδος. Μιλάει στην ψυχή μας! 
Χιονοδρομική πίστα, πετρώματα του ωκεανού, δένδρα αιωνόβια,
βοτανικός κήπος, περίπατος και γνωριμία με τη φύση.
Μοναδικές δυνατότητες, εικόνες και αισθήσεις που μας γεμίζουν ευτυχία
και ζωή. Η φύση μας περιέχει και τη σεβόμαστε. 

Τρόοδος
Είναι στη Φύση μας 

Σενάριο 3
ΑΝΑΨΥΧΗ
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Τρόοδος. Μιλάει στην ψυχή μας! 
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Χιονοδρομική πίστα, πετρώματα του ωκεανού,
δένδρα αιωνόβια, ...
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... βοτανικός κήπος, ...
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... περίπατος και γνωριμία με τη φύση.
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Μοναδικές δυνατότητες, εικόνες και αισθήσεις που μας
γεμίζουν ευτυχία και ζωή. Η φύση μας περιέχει και τη
σεβόμαστε. Τρόοδος. Είναι στη Φύση μας.
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Ραδιόφωνο 3
ΑΝΑΨΥΧΗ

ΜΌΥΣΙΚΉ ΚΑΙ SOUND EFFECTS

Τρόοδος. Μιλάει στην ψυχή μας! 
Χιονοδρομική πίστα, πετρώματα του ωκεανού, δένδρα αιωνόβια,
βοτανικός κήπος, περίπατος και γνωριμία με τη φύση.
Μοναδικές δυνατότητες, εικόνες και αισθήσεις που μας γεμίζουν ευτυχία
και ζωή. Η φύση μας περιέχει και τη σεβόμαστε. 

Τρόοδος
Είναι στη Φύση μας 

iLife Troodos! Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στα πλαίσια του Natura 2000.
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Έντυπη Διαφήμιση 3
ΑΝΑΨΥΧΗ

«Τρόοδος, Αναζωογόνηση, Αναψυχή.»

Όπου κι αν είσαι στην Κύπρο, σε ελάχιστο 
χρόνο μπορείς να βρεθείς στο υπέροχο 
Τρόοδος. Οι δυνατότητες που προσφέρει, 
μοναδικές: Σκι στη χιονοδρομική 
πίστα, βοτανικός κήπος, περίπατοι στα 
μονοπάτια της φύσης, χίλια δυο θέματα 
για τους χομπίστες φωτογράφους και τους 
παρατηρητές των πουλιών.

Πραγματικά, ευλογημένος από τη Φύση 
τόπος για γέμισμα «μπαταρίας» από την 
καθημερινότητα και τη ζωή στις πόλεις.

Αναψυχή! Αγαπάμε το Τρόοδος, το 
προστατεύουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

ΤΡΟΟΔΟΣ
Είναι στη Φύση μας.
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Outdoor 3
ΑΝΑΨΥΧΗ
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Σενάριο 4
ΤΟΠΙΟ, 4 ΕΠΟΧΕΣ

Αναπνοή / χρώματα / νερά / άνθη / θερμοκρασίες…το Τρόοδος εδώ 
παρουσιάζεται ως μία γιορτή των αισθήσεων. Θέλουμε να θυμίσουμε σε 
όλους την πολυτιμότητα του- για να ενισχύσουμε το συναίσθημα ευθύνης του 
κάθε πολίτη έναντι του Βουνού, και της Φύσης γενικότερα) 

ΛΌΓΌΣ
Το Τρόοδος αναπνέει. Αλλάζει μυρουδιές κι αποχρώσεις.
Οι 4 εποχές, είναι πάντα εδώ. Με τα φύλλα να κιτρινίζουν και να
πρασινίζουν. Με τα νερά που τρέχουν, την ανθοφορία και τα μεθυστικά 
αρώματα. Με την ανακουφιστική δροσιά το καλοκαίρι. 
Μοναδικό τοπίο, ανείπωτη ομορφιά.

Τρόοδος
Είναι στη φύση μας.
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Το Τρόοδος αναπνέει.
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Αλλάζει μυρουδιές κι αποχρώσεις
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Οι 4 εποχές, είναι πάντα εδώ. Με τα φύλλα να κιτρινίζουν ...
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... και να πρασινίζουν.
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Με τα νερά που τρέχουν, την ανθοφορία και τα μεθυστικά 
αρώματα. 
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Με την ανακουφιστική δροσιά το καλοκαίρι. 
Μοναδικό τοπίο, ανείπωτη ομορφιά.
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Τρόοδος
Είναι στη φύση μας. 
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Ραδιόφωνο 4
ΤΟΠΙΟ, 4 ΕΠΟΧΕΣ

ΜΌΥΣΙΚΉ ΚΑΙ SOUND EFFECTS

Το Τρόοδος αναπνέει. Αλλάζει μυρουδιές κι αποχρώσεις.
Οι 4 εποχές, είναι πάντα εδώ. Με τα φύλλα να κιτρινίζουν και να
πρασινίζουν. Με τα νερά που τρέχουν, την ανθοφορία και τα μεθυστικά 
αρώματα. Με την ανακουφιστική δροσιά το καλοκαίρι. 
Μοναδικό τοπίο, ανείπωτη ομορφιά.
Τρόοδος
Είναι στη φύση μας.

iLife Troodos! Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στα πλαίσια του Natura 2000.
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Έντυπη Διαφήμιση 4
ΤΟΠΙΟ - 4 ΕΠΟΧΕΣ

«Τρόοδος: Των πέντε αισθήσεων και των 
τεσσάρων εποχών.»

Πραγματική ευτυχία το Τρόοδος για όλους 
μας. Είναι ζωντανό, αναπνέει, αλλάζει 
μυρουδιές, χρώματα, ήχους. Το χειμώνα θα 
παίξεις με το χιόνι, την άνοιξη με τα μύρια 
αγριολούλουδα, το καλοκαίρι θα απολαύσεις 
τη δροσιά, τα νερά και τους ίσκιους, που 
προσφέρουν τα δέντρα του. Το φθινόπωρο 
θα δεις και θα νιώσεις το ζωντάνεμα των 
χρωμάτων και των αρωμάτων.  Στο Τρόοδος, 
οι τέσσερις εποχές είναι παρούσες και 
κεντρίζουν όλες μας τις αισθήσεις.
Αγαπάμε το Τρόοδος, το προστατεύουμε με 
κάθε δυνατό τρόπο.

Τρόοδος
Είναι στη Φύση μας.
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Outdoor 4
ΤΟΠΙΟ - 4 ΕΠΟΧΕΣ
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Σενάριο 5
ΧΛΩΡΙΔΑ

Τόσο με τη χλωρίδα όσο και με την πανίδα του Τροόδους, κρίναμε πως είναι 
απαραίτητο να αναφερθούμε ονομαστικά σε κάποια στοιχεία γιατί κανένας 
δεν συνειδητοποιεί κάποια πράγματα αν δεν του ειπωθούν, ακόμα και αν 
αυτά είναι διαρκώς μπροστά του. Στην ταινία για τη χλωρίδα με την ανάδειξη 
της ύπαρξης 70 περίπου φυτών αποκλειστικής Κυπριακής ταυτότητας 
πιστεύουμε πως καταφέρνουμε να διεγείρουμε το ενδιαφέρον και να 
δημιουργήσουμε θετική συζήτηση στην κοινωνία.

ΛΌΓΌΣ
Ξέρετε πως το Τρόοδος φιλοξενεί πάνω από 700 διαφορετικά φυτά; 
Πως από αυτά περίπου 70 δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη; 
Ξέρετε πως στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους ζουν 33 είδη φυτών που 
απειλούνται με εξαφάνιση; Προστατεύουμε το Τρόοδος. 
Τρόοδος
Είναι στη φύση μας. 
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Ξέρετε πως το Τρόοδος φιλοξενεί πάνω από 700 
διαφορετικά φυτά; 
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Πως από αυτά περίπου 70 δεν υπάρχουν πουθενά αλλού 
στον πλανήτη;
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Ξέρετε πως στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους ζουν 33 
είδη φυτών που απειλούνται με εξαφάνιση;
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Προστατεύουμε το Τρόοδος. 



©

69

Προστατεύουμε το Τρόοδος. 
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Τρόοδος
Είναι στη φύση μας 
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Ραδιόφωνο 5
ΧΛΩΡΙΔΑ

ΜΌΥΣΙΚΉ ΚΑΙ SOUND EFFECTS

Ξέρετε πως το Τρόοδος φιλοξενεί πάνω από 700 διαφορετικά φυτά; 
Πως από αυτά περίπου 70 δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον πλανήτη; 
Ξέρετε πως στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους ζουν 33 είδη φυτών που 
απειλούνται με εξαφάνιση; Προστατεύουμε το Τρόοδος. 
Τρόοδος
Είναι στη φύση μας 

iLife Troodos! Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στα πλαίσια του Natura 2000.
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Έντυπη Διαφήμιση 5
ΧΛΩΡΙΔΑ

«Τρόοδος: Ένας τεράστιος οργανισμός που 
ζει για μας.»

Με πάνω από 700 διαφορετικά φυτά. Με 
περίπου 70 από αυτά, να είναι μοναδικά στον 
πλανήτη μας.

Είμαστε όλοι, περήφανοι για αυτό και 
χαίρεται η ψυχή όλων μας όταν κάνουμε 
εξορμήσεις στο βουνό. Όμως, τουλάχιστον 
33 είδη φυτών του Τροόδους απειλούνται με 
εξαφάνιση και αυτό, είναι κάτι που δεν πρέπει 
να επιτρέψουμε να συμβεί. 

Αγαπάμε το Τρόοδος, το προστατεύουμε με 
κάθε δυνατό τρόπο.

ΤΡΟΟΔΟΣ
Είναι στη Φύση μας.
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Outdoor 5
ΧΛΩΡΙΔΑ
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Σενάριο 6
ΠΑΝΙΔΑ

Η ταινία για την Πανίδα αναδεικνύει το Τρόοδος ως «εργαστήριο ζωής».

ΛΌΓΌΣ
Εργαστήριο ζωής. Αυτό είναι το Τρόοδος. 
Πουλιά, θηλαστικά, το μοναδικό μας Αγρινό, πεταλούδες, βατράχια, 
καβούρια του γλυκού νερού. Ζωή! Εργαστήριο ζωής, θησαυρός για όλη την 
Κύπρο. Αγαπάμε και προστατεύουμε Τρόοδος. 
Τρόοδος
Είναι στη φύση μας 
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Εργαστήριο ζωής. Αυτό είναι το Τρόοδος. 
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Πουλιά, θηλαστικά, ...



©

80

... το μοναδικό μας Αγρινό, πεταλούδες, ...
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... βατράχια, καβούρια του γλυκού νερού.
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Ζωή! Εργαστήριο ζωής, θησαυρός για όλη την Κύπρο. 
Αγαπάμε και προστατεύουμε Τρόοδος. 
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Τρόοδος
Είναι στη φύση μας 
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Ραδιόφωνο 6
ΠΑΝΙΔΑ

ΜΌΥΣΙΚΉ ΚΑΙ SOUND EFFECTS

Εργαστήριο ζωής. Αυτό είναι το Τρόοδος. 
Πουλιά, θηλαστικά, το μοναδικό μας Αγρινό, πεταλούδες, βατράχια, 
καβούρια του γλυκού νερού. Ζωή! Εργαστήριο ζωής, θησαυρός για όλη την 
Κύπρο. Αγαπάμε και προστατεύουμε Τρόοδος. 
Τρόοδος
Είναι στη φύση μας 

iLife Troodos! Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στα πλαίσια του Natura 2000.
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Έντυπη Διαφήμιση 6
ΠΑΝΙΔΑ

«Τρόοδος: Εδώ γεννιέται η ζωή κάθε μέρα, 
κάθε στιγμή.»

Το Τρόοδος μας, είναι ένα πραγματικό 
εργαστήριο ζωής. Το Κυπριακό Αγρινό, δεν 
είναι παρά μόνο ένα από τα αμέτρητα ζωντανά 
πλάσματα που συμβάλλουν στην ισορροπία 
του οικοσυστήματος και έχουν για σπίτι τους 
το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.

Πουλιά, θηλαστικά, σπάνιες πεταλούδες, 
βατράχια, καβούρια του γλυκού νερού 
συμβάλλουν ενεργά στον κύκλο ζωής 
του Τροόδους. Νερό, οξυγόνο, φυτά, και 
ζώα, συνθέτουν την ποιότητα ζωής που 
απολαμβάνουμε.

Αγαπάμε το Τρόοδος, το προστατεύουμε με 
κάθε δυνατό τρόπο.

ΤΡΟΟΔΟΣ
Είναι στη Φύση μας.
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Outdoor 6
ΠΑΝΙΔΑ
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Λεωφορείο

ΠΛΕΥΡΑ 1

ΠΛΕΥΡΑ 2
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Λεωφορείο

ΠΙΣΩ 
ΠΛΕΥΡΑ
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Web banner
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Σενάριο
για παιδιά

«Στην καρδιά του δάσους»
Εικόνα του Τροόδους. Κοντινό πλάνο σε δέντρα σε ώρα ξημερώματος με τα σύννεφα να «ακουμπούν» στη 
γη και τους θεόρατους κορμούς να φεύγουν προς τα πάνω. Ακούγονται πουλιά, αέρας απαλός και μουσική. 

Φωνή: 
Εϊ! Με ακούς μα δεν με βλέπεις! Κι’ όταν με βλέπεις, δεν μ’ ακούς! 

Εικόνα: 
Αρχίζει και «αναδύεται» μέσα από την εικόνα ο «Δενδρής»

Φωνή: 
Είμαι εγώ, είμαι το δάσος, είμαι τα δέντρα, τα νερά, είμαι όλα που σου δίνουνε χαρά… τα πουλιά, τα 
λουλούδια, τα περήφανα Αγρινά…και θέλω να με προσέχεις να με φυλάς να μ’ αγαπάς. 

Εικόνα: 
Ο «Δενδρής, αλλάζει θέσεις, το περιβάλλον του αλλάζει με μαλακά περάσματα εικόνας. Νερά, λουλούδια, 
πουλιά κλπ, με τον Δενδρή να «μπαινοβγαίνει» σε όλες τις εικόνες. 

Φωνή: 
Είμαι ο Δενδρής…κι όταν έρθεις στο Τρόοδος, μπορεί και να με βρεις! Σε περιμένω. Γειά σου τώρα! 
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Εϊ! Με ακούς μα δεν με βλέπεις! Κι’ όταν με βλέπεις, δεν 
μ’ ακούς! 
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Είμαι εγώ, είμαι το δάσος, ...
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... είμαι τα δέντρα, ...
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... τα νερά, είμαι όλα που σου δίνουνε χαρά …
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...  τα πουλιά, τα λουλούδια, τα περήφανα Αγρινά…και 
θέλω να με προσέχεις να με φυλάς να μ’ αγαπάς.
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Είμαι ο Δενδρής…κι όταν έρθεις στο Τρόοδος, μπορεί και 
να με βρεις! Σε περιμένω. Γειά σου τώρα! 
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Τρόοδος
Είναι στη φύση μας 
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Cartoon Ήρωας

Δημιουργούμε έναν cartoon ήρωα. 
Είναι το «πνεύμα» του Τροόδους και 
ζει κρυμμένο μέσα σε κάθε δέντρο 
λουλούδι, ζώο, πουλί, παντού, σε 
κάθε τι που συνθέτει το Τρόοδος.

Το όνομά του είναι (ίσως) ο Δενδρής. 
Ποτέ δεν είναι ορατός από την αρχή, 
γιατί είναι ένα με το δάσος. Βγαίνει 
μέσα από τα δέντρα, μέσα από τα 
νερά, είναι πάνω σε ζώα, είναι ένας 
«νεράιδος» του Τροόδους.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ &
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ MEDIA
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•  Στόχος μας να είμαστε επικοινωνιακά ενεργοί καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. 

•  Χρησιμοποιούμε media mix που εκφράζει το σημερινό τοπίο 
των media. Το τοπίο αλλάζει συνεχώς 

•  και ως εκ τούτου πρέπει να αντιδρούμε ανάλογα σε σχέση 
με το media mix.

•  Μιλάμε με ενιαία φωνή και οργανωμένο πλάνο δημοσιότητας 
στο κοινό μας.

•  Καλύπτουμε το κοινό μας με συνδυασμό μέσων ώστε να 
επικοινωνούμε σε όλα τα σημεία αναφοράς τους.

Στόχοι Μedia
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•  Παρακολουθούν τηλεόραση περίπου 5 ώρες την ημέρα.

•  Διακινούνται στην πόλη και ακούνε ραδιόφωνο τις ώρες αιχμής.

•  Ενημερώνονται καθημερινά μέσω ιστοσελίδων.

•  Φθίνουσα η σχέση με τις εφημερίδες και κυρίως το Σαββατοκύριακο 
λόγω ένθετων περιοδικών.

•  Ασχολούνται καθημερινά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω 
mobile, tablet και desktop.

Σχέση Κοινού
& ΜΜΕ
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ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΣΚΗΝΙΚΟ MEDIA ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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TV Universe Ανά Ηλικία
(Ιαν 2017 - 8 Νοεμ 2017)

Πηγή: Nielsen Audience Measurement Cyprus

Age 4-12

Age 35-44

Age 13-17

Age 45-54

Age 18-24

Age 55-64

Age 25-34

Age 65+

7.06%
3.80%

5.42%

13.62%

12.51%

15.98%

18.37%

23.23%

TV Universe Ανά Φύλο
(Ιαν 2017 - 8 Νοεμ 2017)

Females Males

45.62%54.38%

Τηλεοπτικό Περιβάλλον
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Τηλεμερίδιο Τηλεοπτικών Σταθμών
(Ιαν 2017 - 8 Νοεμ 2017)

Ενήλικες 25-54

Πηγή: Nielsen Audience Measurement Cyprus
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Τηλεοπτικό Περιβάλλον
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Μέσος χρόνος ημερήσιας τηλεθέασης ανα άτομο
(Ιαν 2017 - 8 Νοεμ 2017)

Ενήλικες 25-54

Πηγή: Nielsen Audience Measurement Cyprus

Κανάλια
2017

ΣΥΝΟΛΟ
Ιαν Φεβρ Μαρτ Απρ Μάιος Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπτ Οκτ Νοέμ

PIK1 60 58 56 48 50 43 47 42 47 50 49 50
PIK2 36 35 38 35 34 46 34 44 39 30 32 37

TVONE 82 76 70 60 60 57 78 73 63 53 62 67

ANT1 114 114 108 102 99 95 90 95 86 94 113 100
SIGMA 74 86 96 97 108 97 67 54 59 78 86 82

ALPHA KYPROY 92 89 81 72 75 78 69 82 79 83 83 80
ERT WORLD 24 27 28 27 22 20 26 25 23 21 22 24

Other CY Channels 71 64 66 65 60 59 66 73 68 63 67 66
TelREST May 11 115 108 104 103 90 88 99 100 101 107 107 102
ΣΥΝΟΛΟ 337 317 308 298 284 267 261 270 264 282 299 289

* οι μετρήσεις γίνονται σε λεπτά 

2017 2016 2015
289 271 274

Τηλεοπτικό Περιβάλλον
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%
ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ (99.3) 16,3
SUPER FM (104.8) 14,3

SFERA RADIO (96.8) 14,1
ΚΑΝΑΛΙ 6 (106.0) 13,5

ΤΡΙΤΟ ΡIK (94.8/94.0) 12,4
MIX FM (102.3) 11,7

LOVE RADIO (100.7) 11,5
ΚΛΙΚ FM (105.6/96.2) 10,2
ΑΝΤ1 (102.7/103.7) 9,9

SUPER SPORT FM (104.0) 9,4
DEEJAY RADIO (93.5/99.9/95.0) 8,4

KISS FM (89.0) 8
ΑΣΤΡΑ (92.8) 7,5

ΠΟΛΙΤΗΣ (107.6) 6,6
Ο ΛΟΓΟΣ (101.1) 5,3

ΠΡΩΤΟ ΡIK (9.72/9.24) 3,3
ZENITH (96.4) 4,3

Πηγή: Symmetron Market Research 1/6 - 30/9/2017

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑ ΖΩΝΗ 06:01-06:00

Ραδιόφωνο
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Αναγνωσιμότητα

Κυριακή

%

Φιλελεύθερος /Goal News 14,3%

Πολίτης 4,3%

Χαραυγή 2,9%

Σημερινή 2,5%

Καθημερινή 1,8%

Αλήθεια 1,1%

Sport Day 0,9%

Μάχη 0,3%

Sunday Mail 0,2%

ΣΑΒΒΑΤΟ

%

Φιλελεύθερος /Goal News 19,8%

Πολίτης 6,6%

Χαραυγή 3,5%

Σημερινή 1,8%

Αλήθεια 1,0%

Sport Day 1,0%

Cyprus Mail 0,3%

Πηγή: Rai Consultants Ltd 

Εφημερίδες
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

%

Down Town 16,5%

Hello 15,1%

OK 11,5%

Τηλεώρες 7,3%

Beautiful People 6,2%

Capuccino 5,0%

Πηγή: Rai Consultants Ltd

Αναγνωσιμότητα

Περιοδικά
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PAGEVIEWS UNIQUE VISITORS
KERKIDA.NET 10.428.107 271,519

SIGMALIVE.COM 10.329.145 617,78

PHILENEWS.COM 8.012.340 573,617

CYPRUSTIMES.COM 7.157.218 316,767

KATHIMERINI.COM.CY 5.702.835 125,469

24SPORTS.COM.CY & 24NEWS.COM.CY 5.287.179 230,882

REPORTER.COM.CY 5.401.898 334,119

TOTHEMAONLINE.COM 3.042.519 353,668

PROTATHLIMA.COM 2.510.626 127,014

POLITIS.COM.CY 2.206.714 225,09

OFFSITE 2.051.425 321,965

ANT1IWO.COM 1.969.651 257,171

THEMASPORTS.COM 1.699.407 109,619

ILOVESTYLE.COM 1.554.532 116,023

NEWSBOMB.COM.CY 1.357.087 275,079

SHOWBIZ.COM.CY 1.038.612 139,143

LIFENEWSCY.COM 1.020.656 100,775

CYPRUSNEWS.EU 817.225 137,272

TIMEOUTCYPRUS.COM 745.150 180,993

ALPHANEWS.LIVE 624.525 145,797

Πηγή: copa.com.cy & adstore / Οκτ 2017

Κύριες Κυπριακές Ιστοσελίδες
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596.000 Ενεργοί Χρήστες

380.000 Ενεργοί Χρήστες Smartphones

55% Άντρες

45% Γυναίκες

Age 25-34 32%

Age 18-24 29%

Age 35-44 14%

Age 16-17  8%

Age 13-15  7%

Age 45-54  6%

Age 55-64  2%

Age 65-0  2%

32%

29%

14%

8%

7%

6%

2%

2%

Πηγή: Socialbakers

Στατιστιά στοιχεία facebook για Κύπρο
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150,000

287,500

425,000

562,500

700,000

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec

2015 2016

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 

2015 408,235 349,115 383,200 394,570 406,287 410,169 483,490 395,428 449,581 475,131 498,466 544,856 5,296.488 

2016 492,746 382,876 429,928 434,196 410,021 426.145 500.007 507.239 454.387 480,697 454.063 623,966 5,596.271 

Πηγή: AdBoard

The Mall of Cyprus - Nicosia

Malls Traffic Flow
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150,000

237,500

325,000

412,500

500,000

587,500

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec

2015 2016

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 

2015 340,254 238,650 281,524 289,604 298,112 281,893 368,632 410,634 286,723 342,394 358,537 485,183 3,982.140 

2016 343,537 254,201 292,315 306,775 320,114 298,408 389,209 433,998 301,118 360,765 324,202 501,377 4,126.019 

Πηγή: AdBoard

My Mall - Limassol

Malls Traffic Flow
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150,000

237,500

325,000

412,500

500,000

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec

2015 2016

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Total 

2015 307,142 245,584 300,254 322,025 325,632 329,114 410,564 461,702 327,605 329,655 317,083 373,926 4,047.264 

2016 312,019 270,040 293,239 332,513 334,028 337.698 418.582 473.363 345.611 331.311 307.661 362,705 4,118.770 

Πηγή: AdBoard

Kings Avenue Mall - Paphos

Malls Traffic Flow



NET with VAT

14

TV ANT1 ‐ SIGMA ‐ ALPHA ‐ TV ONE 150 SPOTS ‐ 4 WEEKS €21,777

TV PRESENTATIONS 3 PER YEAR 3 PER YEAR FREE

RADIO
RADIO PROTO ‐ SUPER ‐ LOVE ‐ POLITIS 107.6 ‐
ASTRA ‐ KANALI 6 ‐ RADIO DEEJAY ‐ MIX ‐ KLIK ‐

O DROMOS
922 SPOTS ‐ 4 WEEKS €12,390

RADIO 
PRESENTATIONS

3 PER YEAR 3 PER YEAR FREE

ONLINE SIGMALIVE.COM ‐ KATHIMERINI.COM 1,000,000 IMPRESSIONS ‐ TOTAL €2,152

MAGAZINES
DOWN TOWN ‐ HELLO ‐ OK ‐ BEAUTIFUL 

PEOPLE
4 INSERTIONS ‐ TOTAL €4,677

NEWSPAPERS
PHILELEFTHEROS 4X10 ‐ SIMERINH 1/4 PAGE ‐ 
KATHIMERINH 4X10 ‐ POLITIS 6X4 ‐ ALITHIA 

6X4 ‐ HARAVGI 6X4 ‐ MAXH 3X7
7 INSERTIONS (1 IN EACH NEWSPAPER) €5,687

OUTDOOR 14 PISAS 2 WEEKS €6,634

OUTDOOR 5 SUPER PISAS  1 MONTH €6,248

CINEMA
1 SPOT PER MOVIE ‐ 10 MOVIES (21 DAYS 

EACH MOVIE) ‐  5 CINEMA VENUES
TOTAL 1050 SPOTS €6,158

PRESS RELEASES THROUGHOUT YEAR 10  PRESS RELEASES FREE

PROJECTS LEAFLET FREE

FACEBOOK €1,333

GOOGLE NETWORK €1,333

TOTALS €68,389

SEPTEMBER

533,333 IMPRESSIONS

3333 LIKES

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL

2018

MAY DECEMBER

EASTER XMAS

NOVEMBERJUNE JULY OCTOBERAUGUST



NET with VAT

TV 350 SPOTS ‐ 8 WEEKS €43,554

TV PRESENTATIONS 3 PER YEAR €0

RADIO 1382 SPOTS ‐ 6 WEEKS €18,585

RADIO 
PRESENTATIONS

3 PER YEAR €0

ONLINE 1,000,000 IMPRESSIONS ‐ TOTAL €2,152

MAGAZINES 7 INSERTIONS ‐ TOTAL €8,015

NEWSPAPERS 18 INSERTIONS €14,007

BUSES 7 CITY BUSES 

BUSES 2 INTERCITY

CINEMA TOTAL 1050 SPOTS €5,623

LIVE LINK 1 LIVE LINK €800

PRESS RELEASES 10  PRESS RELEASES FREE

FACEBOOK 3333 LIKES €1,333

GOOGLE NETWORK 533,333 IMPRESSIONS €1,333

TOTALS €123,962

€28,560

2019

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

XMASEASTER

JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER



NET with VAT

EASTER

TV 200 SPOTS ‐ 6 WEEKS €32,666

TV PRESENTATIONS 3 PER YEAR €0

RADIO 1152 SPOTS ‐ 5 WEEKS €15,488

RADIO 
PRESENTATIONS

3 PER YEAR €0

ONLINE 1,000,000 IMPRESSIONS ‐ TOTAL €2,152

MAGAZINES 7 INSERTIONS ‐ TOTAL €8,015

NEWSPAPERS 17 INSERTIONS €12,593

BUSES 2 INTERCITY

LIVE LINK 1 LIVE LINK €800

PRESS RLEASES 10  PRESS RELEASES FREE

FACEBOOK 3333 LIKES €1,333

GOOGLE NETWORK 533,333 IMPRESSIONS €1,333

TOTALS €74,378

OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

XMAS

2020

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER



©

122

Ευχαριστούμε




