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Η ΧΡΗΜΑ WEEK κυκλοφορεί από το 2003 σε ηλεκτρονική µορφή και ενηµερώνει σε εβδοµαδιαία βάση το αναγνωστικό κοινό
για τις σηµαντικότερες εξελίξεις στο χρηµατο-οικονοµκό τοµέα. Απευθύνεται στους επαγγελµατίες αλλά και στους ιδιώτες
επενδυτές που θέλουν να ενηµερώνονται συνοπτικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τα τεκταινόµενα στο χώρο της
κεφαλαιαγοράς.
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Η ανωτέρω υπηρεσία περιλαµβάνει 1 µήνα δωρεάν δηµοσίευση στο hrima.gr και την ηλεκτρονική εφηµερίδα
ΧΡΗΜΑ WEEK.
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Xρώµατα: CMYK ή RGB
Eίδος ηλεκτρονικού αρχείου:
tiff (CMYK ή RGB, 300dpi)
jpeg (CMYK ή RGB, 300dpi)
pdf (press optimized) για pc ή mac
Αποστολή: Ένα από τα παραπάνω
format αρχείων σε cd ή µε αποστολή
e-mail.

Tα υλικά των καταχωρίσεων να
αποστέλλονται µε e-mail ή σε cd
στη διεύθυνση:
Θεσσαλίας 29,17456 Άλιµος.
Υπ’ όψιν κας Ράντω Μανώλογλου
Τ: 210 998 4863
Ε: manologlou.r@ethosmedia.eu
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ETHOS MEDIA S.A.
Θεσσαλίας 29, 17456 Άλιµος
Τ: 210 998 4950, Φ: 210 9984 953
Ε: hrima@hrima.gr, www.hrima.gr

Σύµφωνα µε την Πανελλαδική Έρευνα
Αναγνωσιµότητας Bari, της εταιρίας
Focus,οι αναγνώστες της ΧΡΗΜΑ
WEEK είναι Πρόεδροι, Γενικοί
∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές µεγάλων
εταιριών, ιδιοκτήτες και στελέχη
µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
χρηµατιστές, τραπεζικά στελέχη,
οικονοµολόγοι, αναλυτές, διαχειριστές
Χαρτοφυλακίων, Dealers,
∆ηµοσιογράφοι καθώς και
εργαζόµενοι και υπάλληλοι ιδιωτικών
και δηµόσιων εταιριών.
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ΝΕΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Η τεχνολογία e-book προσφέρει νέες δυνατότητες προβολής για την επιχείρησή σας. Τώρα, µπορείτε να διαφηµιστείτε στο
γραφικό περιβάλλον της ψηφιακής έκδοσης της ΧΡΗΜΑ WEEK, σε banners διαστάσεων 728x90 ή/και 300x300. Κάθε banner
ανήκει αποκλειστικά σε ένα διαφηµιζόµενο και παραµένει σταθερό και µόνιµα συνδεδεµένο µε το συγκεκριµένο τεύχος.

Top banner

728x90

Information
banner

300x300

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Αναλαµβάνουµε για λογαριασµό σας την µετατροπή οποιουδήποτε εντύπου σας (έως 100 σελίδων) σε ψηφιακή (e-book)
µορφή και την αποστολή του σε 49.000 αναγνώστες της ΧΡΗΜΑ WEEK.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Top banner
Information banner
Ειδική Έκδοση

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΙΜΕΣ ΣΕ €

728x90 pixels
300x300 pixels
21x28 cm

1.500
500
4.000

∼ Ο παρών τιµοκατάλογος ισχύει µέχρι την κατάθεση νέου στην αρµόδια εφορία.
∼ Στις παραπάνω τιµές προστίθεται Φ.Π.Α. 21%.
∼ Οι υπηρεσίες ψηφιακής προβολής δεν περιλαµβάνουν αγγελιόσηµο.
∼ Οι ακυρώσεις των εντεταλµένων καταχωρίσεων πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως στο τµήµα διαφήµισης του περιοδικού, τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία κυκλοφορίας του τεύχους το οποίο αφορούν.
∼ Η ηλεκτρονική εφηµερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK εκδίδεται από την εταιρία ETHOS MEDIA S.A.
∼ Κάθε διαφήµιση στο ΧΡΗΜΑ WEEK παραπέµπει µε link στο web site της διαφηµιζόµενης εταιρίας, είτε στην αρχική είτε
σε οποιαδήποτε άλλη εσωτερική σελίδα.
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