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                               ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ BANNERS 
 
 

ΑΦΟΡΑ: Την καθημερινή διαδικτυακή εφημερίδα Kifisia Press 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2022 

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι Διαφημιστικών Banners Static ή Animated: 
 

1. Full banner 90 x 700 pix 
2. Rectangular banner 330 x 230 pix 
3. Rectangular banner 330 x 200 pix 

4. Rectangular banner 330 x 60 pix 
5. Square banner 330 x 330 pix 

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εφημερίδας www.kifisiapress.info για μία 
σύντομη περιήγηση του περιεχομένου της και των θέσεων προβολής των banners με 
εναλλαγή με άλλα banners. 

 
Τιμοκατάλογος: 

 

1.  Θέση προβολής: Πάνω Κέντρο του site 87,50 ευρώ τον μήνα 
 

2. Θέση προβολής: Δεξιά στήλη του site 42,50 ευρώ τον μήνα 
 

3. Θέση προβολής: Δεξιά στήλη του site 37,50 ευρώ τον μήνα 
 

4. Θέση προβολής: Δεξιά στήλη του site 27,50 ευρώ τον μήνα 
 

5. Θέση προβολής: Δεξιά στήλη του site 55,00 ευρώ τον μήνα 
 

- Οι παραπάνω τιμές αφορούν μόνο το κόστος προβολής και δεν συμπεριλαμβάνουν 
κόστη παραγωγής των banners. 

 

- Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε το κόστος παραγωγής banner 
αποκλειστικά δικών σας προδιαγραφών. 

 
- Για expandable banners ή rich media banners υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση 20%. 

 

- Παρέχετε έκπτωση 10% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου για περίοδο προβολής 12 
μηνών και άνω. 

 

- Η εγγύηση δέσμευσης χώρου στο site πραγματοποιείται μόνο με την αποστολή Εντολής 
Διαφημιστικής Προβολής με fax ή e-mail. 
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- Η Εντολή Διαφημιστικής Προβολής να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας προς 
τιμολόγηση. 

 

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% 
 

- Τρόπος πληρωμής άμεσος έναντι τιμολογίου της ANGELIDES Μ.Ε.Π.Ε. 
 

- Σας προσφέρεται ο πρώτος μήνας της ανάρτησης του banner ΔΩΡΕΑ για δοκιμαστικούς 
λόγους. 

 

Ο Σύμβουλος Έκδοσης κ. Δημήτριος Αγγελίδης στο Τηλέφωνο 6944 350387 είναι στην 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνηση ενδεχομένως θελήσετε. 

Με εκτίμηση, 

Εφημερίδα Kifisia Press 
E-mail: kifisiapress@gmail.com 
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