Ο κόµβος www.greekfashion.gr ανανεώθηκε πρόσφατα µε στόχο την καλύτερη
προβολή των επιχειρήσεων του κλάδου ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας και γενικά
των κλάδων µόδας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μέσω του GreekFashion οι επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας
έχουν τη δυνατότητα:
• Να ενηµερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.
• Να λαµβάνουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει ο Σύνδεσµος.
• Να αναζητούν συνεργασίες, νέους αγοραστές για τα προϊόντα - υπηρεσίες
τους, καθώς και προµηθευτές.
• Να προβάλλουν σε µόνιµη βάση το site τους, είτε µέσω της δωρεάν βάσης
δεδοµένων του GreekFashion, είτε µε τη χρήση banner.
Το GreekFashion.gr δέχεται κάθε µήνα περισσότερους από 8.000 µοναδικούς
επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κόµβος παρέχει στις επιχειρήσεις του
κλάδου τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουν διαφηµιστικά για να ενισχύσουν την
επισκεψιµότητα του δικού τους site από ένα κοινό υψηλού επιχειρηµατικού
ενδιαφέροντος.
∆ιαφηµιστική προβολή
Το Greekfashion προτείνει δύο τύπους banner συγκεκριµένων διαστάσεων:
α) Απλό εικονίδιο µε το λογότυπο της επιχείρησης, στο κάτω µέρος κάθε σελίδας,
διαστάσεων 120x60 pixels και µε ετήσια χρέωση 200 € (συν ΦΠΑ). Κάνοντας κλικ στο
εικονίδιο, ο χρήστης µεταφέρεται στο site του διαφηµιζόµενου, αυξάνοντας έτσι και την
επισκεψιµότητά του.
β) Banner στατικό ή animated στη δεξιά πλευρά κάθε σελίδας, διαστάσεων
120x240 pixels, µε µηνιαία χρέωση 200 € (συν ΦΠΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαφηµιστική σας προβολή στο
κορυφαίο επαγγελµατικό portal του κλάδου µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον κ.
Χρήστο Στεφανίδη, τηλ. 2310 – 257.075, info@greekfashion.gr.
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∆ελτίο παραγγελίας διαφηµιστικού χώρου στον κόµβο GreekFashion.gr
(συµπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για την έκδοση τιµολογίου)
Ηµεροµηνία:
Επωνυµία:

Επάγγελµα:

∆ιεύθυνση:
ΑΦΜ:

∆ΟΥ:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:

email:

Απλό εικονίδιο µε το λογότυπο της επιχείρησης
στο κάτω µέρος κάθε σελίδας (200 € συν ΦΠΑ το χρόνο)
link:
Banner στατικό ή animated στη δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας
(200 € συν ΦΠΑ το µήνα)
∆ιάρκεια (σε µήνες):
link:

Το δελτίο παραγγελίας να αποσταλεί µέσω fax στο 2310 – 257.076,
και το εικονίδιο ή banner µέσω email στο info@greekfashion.gr.
Υπογραφή και σφραγίδα εταιρείας
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