To περιοδικό της πόλης και της Έκθεσης

ανανεώνει κάθε έξι (6) μήνες το ραντεβού του
με τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες της,
για να παρουσιάσει με τη ματιά της ΔΕΘ HELEXPO
πρόσωπα και γεγονότα, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη
και τη δημιουργικότητα, τόσο της ίδιας της πόλης,
όσο και της ευρύτερης περιοχής.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
• Eξαμηνιαία
• Δίγλωσση
(ελληνικά-αγγλικά)
• Δωρεάν διάθεση
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΜΟΡΦΗ
• Έντυπη
• Ηλεκτρονική
(e-book στo
www.helexpo.gr)

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• Αεροδρόμιο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Αφίξεις (δύο stand με
διαρκή ανανέωση υλικού)
• Ραδιοταξί Θεσσαλονίκης
(300 οχήματα)
• Μέγαρο Μουσικής
(φουαγιέ)
• Επιβατικός σταθμός
λιμανιού
• Επιλεγμένα ξενοδοχεία
της πόλης

ΤΙΡΑΖ

20.000
αντίτυπα

• Διανομή σε επιλεγμένα
καταστήματα,
εστιατόρια, καφέ και
χώρους εκδηλώσεων
της πόλης
• Επιλεγμένα εμπορικά
καταστήματα

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΔΕΘ
• Διανομή στους εκθέτες
όλων των διοργανώσεων
της HELEXPO
• Διανομή στους
προσκεκλημένους
εμπορικούς επισκέπτες
των κλαδικών εκθέσεων
(Hosted buyers)
• Ηλεκτρονική αποστολή
σε όλο το αρχείο εκθετών
της ΗΕLEXPO
(20.000 παραλήπτες)
• Προώθηση της έκδοσης
σε εκθέσεις και συνέδρια
του εξωτερικού, όπου
συμμετέχει η HELEXPO
• Διανομή εντύπου
σε συνεδριακές και λοιπές
εκδηλώσεις του
συνεδριακού κέντρου
«Iωάννης Βελλίδης»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εκτύπωση:
4χρωμη οffset

Χαρτί:
Velvet 120 γρ.

Χαρτί εξωφύλλου:
Velvet 300 γρ.

ΔΕΘ HELEXPO AE / Περιοδικό EXPOSED
Εγνατία 154, 546 36, Θεσσαλονίκη • Τηλ. 2310 291231 • Fax. 2310 291674•
E- mail: exposed@helexpo.gr • www.helexpo.gr

Βιβλιοδεσία:
Ράχη
Exposed-in-Thessaloniki
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαφημιστικές
καταχωρίσεις
Ολοσέλιδη
1.500 €
Σαλόνι		
2.500 €

Ολοσέλιδη 21x28 εκ.

1/2 σελίδα
800 €

Χορηγία θέματος
2 - 3 σελίδες
2.500 €

Σαλόνι 42x28 εκ.

Ειδικές θέσεις
Οπισθόφυλλο
2.500 €
Α’ εσωτ. εξωφύλλου
2.000 €

1/2 σελίδα οριζόντια
21x14 εκ.

Εσωτ. οπισθοφύλλου
1.500 €

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
Οι καταχωρίσεις
παραδίδονται σε
ηλεκτρονική μορφή με
e-mail στις προθεσμίες
που ορίζονται από τη
διεύθυνση του περιοδικού,
στη διεύθυνση
exposed@helexpo.gr

ΕMΠΟΡΙΚΟΙ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ
• Στις τιμές που αναφέρονται στον
τιμοκατάλογο δεν περιλαμβάνονται
τα έξοδα φωτογράφισης και
κατασκευής διαφημιστικής
μακέτας και ο Φ.Π.Α 24%.
• Ο διαφημιζόμενος απαλλάσσεται
από τον φόρο αγγελιοσήμου.
• Η εξόφληση των τιμολογίων
γίνεται με επιταγή δύο μηνών από
την ημερομηνία έκδοσής τους.
• Οι ακυρώσεις εντολών
καταχώρισης γίνονται εγγράφως
μέχρι και 30 ημέρες πριν από την
έκδοση του περιοδικού.
• Η διεύθυνση της εταιρείας
διατηρεί το δικαίωμα να μην
αποδεχτεί καταχώριση η οποία
δεν ανταποκρίνεται στις αρχές του
περιοδικού.

1/2 σελίδα κάθετη
10,5x28 εκ.
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