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Υπηρεσίες Συνδρομητών

2 Banner στην ιστοσελίδα και στο
newsletter [από 25 ευρώ]

4 Καταχώρηση γεγονότων στην
ΑΤΖΕΝΤΑ [από 0 ευρώ ! ]

1 Προβιβασμένες θέσεις στην
αρχική σελίδα της ιστοσελίδας
[από 7 ευρώ]

3 Advertorial στη στήλη BLOG 

[10 ευρώ]

5 Ενίσχυση δημοσιότητας του CD

ή του βιβλίου που έχετε εκδώσει
[από 15 ευρώ] 

6 Προβολή μέσω του newsletter

[από 15 ευρώ]

Εάν  έχετε εκδώσει ένα CD, ένα βιβλίο, ένα νέο μουσικό κομμάτι, εάν προγραμματίζετε  

ένα σεμινάριο χορού, μία εκδήλωση, μία διαδικτυακή προβολή, μία μουσική
βραδιά, ένα webinar, ή όποιο άλλο αντέτι, τότε γνωρίζετε πολύ καλά ότι η
ανταπόκριση του κόσμου είναι το Α και το Ω. Συνεργαζόμαστε για να
προγραμματίσουμε τις απαραίτητες ενέργειες ενίσχυσης της δημοσιότητάς του.  Εσείς
μας ενημερώνετε για το αντέτι σας, και εμείς αναλαμβάνουμε να το κάνουμε ευρύτερα
γνωστό.

Όταν  θέλετε να επισκέπτονται περισσότεροι επισκέπτες το προφίλ σας, τότε μπορείτε
να επιλέγετε μερικές προβιβασμένες θέσεις στην αρχική σελίδα και ένα banner

διαφήμισης. 

Εάν θέλετε να πλαισιώσετε καλύτερα τη γνωριμία σας με το κοινό, μπορείτε να
επιλέξετε το σχεδιασμό της ατομικής ψηφιακής παρουσίασης. 

Εάν θέλετε να κάνετε ένα video σας περισσότερο δημοφιλές, τότε μπορούμε να το
ενσωματώσουμε στο newsletter μας και να το προβάλλουμε στους παραλήπτες. 

Μπορείτε πάντα να επιλέγετε τις υπηρεσίες συνδυαστικά ή να ζητήσετε από
συνεργάτη μας να σχεδιάσει  μία συγκεκριμένη προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

7 Σχεδιασμός ατομικής ψηφιακής
παρουσίασης [40 ευρώ]

Adeti.gr www.adeti.gr



Προβιβασμένες θέσεις
στην αρχική σελίδα

Adeti.gr

7 θέσεις [Διάρκεια 1 εβδομάδας]:  

21 θέσεις [Διάρκεια 3 εβδομάδων
σποραδικά]:  

[7 ευρώ]

[ 15 ευρώ]

Προβιβασμένες θέσεις στην αρχική σελίδαΤι σημαίνει;

Όταν οι απλοί χρήστες του διαδικτύου, 
 επισκέπτονται το adeti.gr, στην αρχική σελίδα
βλέπουν κάποια συγκεκριμένα άτομα (προφίλ
συνδρομητών) σε 2 κατηγορίες:
- Παραδοσιακοί Μουσικοί
- Χοροδιδάσκαλοι 

Πρόκειται για τους συνδρομητές που έχουν  

 καταλάβει προβιβασμένες θέσεις στην αρχική σελίδα. 
Αυτές οι θέσεις εναλλάσσονται μέσα στη διάρκεια της
εβδομάδας. 

Εάν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι
προγραμματισμένες ενέργειές σας απαιτούν να
μοιραστείτε κάτι με το κοινό, τότε μπορείτε να
ενισχύσετε την προβολή του επιλέγοντας τις
προβιβασμένες θέσεις στην αρχική σελίδα. 
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banner
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ΤΡΟΠΟΣ 1. Στην αρχική σελίδα  και τις
εσωτερικές κατηγορίες της  ιστοσελίδας

Διάρκεια 1 εβδομάδας: Προτείνεται για εκδηλώσεις
[25 ευρώ]

Διάρκεια 1 μήνα: Προτείνεται για τεκμήρια
διαχρονικού χαρακτήρα  (CD, βιβλίο, δράσεις φορέα)
[30 ευρώ]

ΤΡΟΠΟΣ 2. Στην αρχική σελίδα και τις
εσωτερικές κατηγορίες της ιστοσελίδας + στο
NEWSLETTER 

Διάρκεια 1 εβδομάδας + 1 τοποθέτηση στο newsletter:
Προτείνεται για εκδηλώσεις 
[35 ευρώ]

Διάρκεια 1 μήνα + 2 τοποθετήσεις στο newsletter:
Προτείνεται για τεκμήρια διαχρονικού χαρακτήρα
(CD, βιβλίο, δράσεις φορέα) 
[45 ευρώ]

Τοποθέτηση banner 300 x 250 pixels

Το banner είναι μία απ΄΄ο τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους
διαφήμισης. Πρόκειται για μία ψηφιακή εικόνα που τοποθετείται
σε συγκεκριμένους διαφημιστικούς χώρους της ιστοσελίδας.
Περιλαμβάνει εικόνα και ΄ένα σαφές μήνυμα και με το πάτημα
"κλικ" ο επισκέπτης οδηγείται απευθείας στο σύνδεσμο που
θέλουμε. Εσείς ορίζετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που
επιθυμείτε να οδηγεί. 

Παραδείγματα υπερσύνδεσης των banners:

- προφίλ συνδρομητή 

- επικείμενη εκδήλωση
- άρθρο που αφορά σε ένα CD ή ένα βιβλίο
- επικείμενο σεμινάριο.

To banner προσφέρει τη μέγιστη διαφημιστική αξία όταν
συνδυάζεται με άλλες ενέργειες δημοσιότητας (πχ. boosted post/

advertorial) και τοποθετείται και στο newsletter.

2
B

a
n

n
e

r 
στ
ην

 ισ
το
σε
λί
δα

 κ
αι

 σ
το

 n
e

w
s

le
tt

e
r



Adeti.gr3
A

d
v

e
rt

o
ri

a
l σ
τη

 σ
τή
λη

 B
L

O
G

 

Advertorial

Είναι ένα καλογραμμένο, ενδιαφέρον και ελκυστικό άρθρο
που περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές, με σκοπό την
προώθηση μίας πληροφορίας, για να δημιουργήσει
επισκεψιμότητα και να ενισχύσει την θέση της
πληροφορίας  σε οργανικές αναζητήσεις.

To Advertorial αποτελεί μία ισχυρή εναλλακτική λύση
προβολής, καθώς αποτελεί μέρος ενημερωτικού ή
εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς παρέχει πληροφορίες
που είναι χρήσιμες στο κοινό.

Αυτός ο τύπος διαφήμισης θεωρείται ένας από τους πιο
αποτελεσματικούς τρόπους προβολής και περιλαμβάνει 
 ενεργούς συνδέσμους (active links). Χρησιμοποιείτε για
ό,τι θέλετε να προβάλετε. 

Άρθρο στη στήλη blog με στόχο την
ενίσχυση δημοσιότητας [10 ευρώ]

ADVERTORIAL 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

NEWSLETTER

Σύνταξη και ανάρτηση άρθρου παρουσίασης στη στήλη
blog του adeti.gr 
 

στα social media  
 

Συμπερίληψη του άρθρου στο εβδομαδιαίο newsletter



Εσείς 
 διοργανώνετε; 
Μαζί το
κάνουμε
γνωστό!

2
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Εάν προγραμματίζετε  ένα σεμινάριο χορού, μία
εκδήλωση, μία διαδικτυακή προβολή, μία μουσική
βραδιά, ένα webinar, ή όποιο άλλο αντέτι, τότε
γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ανταπόκριση του κόσμου
είναι το Α και το Ω. Εσείς μας ενημερώνετε για το
αντέτι σας, και εμείς αναλαμβάνουμε να το κάνουμε
ευρύτερα γνωστό. Επιλέξτε τον τρόπο προώθησης που   

επιθυμείτε και δώστε  στο αντέτι σας το χώρο και το
χρόνο που του αξίζει!
Εάν επιθυμείτε διαφημιστική ενέργεια με μεγαλύτερο εύρος, μπορείτε
να ζητήσετε μία εξατομικευμένη κοστολόγηση, σύνταξη και διάθεση
οικονομικής προσφοράς.

Adeti.gr

ADVERTORIAL 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ στα social media 

BOOSTED POST: 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ από την ομάδα του
adeti.gr [banner, ψηφιακή κινούμενη εικόνα για την
ανάρτηση] + promo video 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και στο εβδομαδιαίο newsletter σε όλες
ομάδες επαφών του adeti.gr  

BANNER 300x250px: εικόνα άμεσης διαφήμισης στην
αρχική σελίδα και στις εσωτερικές κατηγορίες της
ιστοσελίδας adeti.gr [ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ,
BLOG, ΑΤΖΕΝΤΑ] για 7 ημέρες

Σύνταξη και ανάρτηση άρθρου παρουσίασης του
γεγονότος στη στήλη blog του adeti.gr
 

Στοχευμένη διαφήμιση σε συγκεκριμένη/ες περιοχή/ές, σε
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, διάρκειας 4 ημερών
 

Τρόπος προώθησης 2ος [από 40 ευρώ]:

ADVERTORIAL 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Σύνταξη και ανάρτηση άρθρου παρουσίασης  του
γεγονότος στη στήλη blog του adeti.gr

στα social media + συμπερίληψη στο εβδομαδιαίο
newsletter

Τρόπος προώθησης 1ος [10 ευρώ]:

Η καταχώρηση των γεγονότων στην
ΑΤΖΕΝΤΑ είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλα τα
μέλη.
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Εσείς
δημιουργείτε ; 

Μαζί το
κάνουμε
γνωστό!
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Εάν  έχετε εκδώσει ένα CD ένα βιβλίο, τότε, σίγουρα έχετε
επενδύσει στη διαχρονική αξία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι
η ανταπόκριση του κόσμου είναι  το Α και το Ω.

Προβάλλετε το τεκμήριό σας στο στοχευμένο target

group του 1oυ Ψηφιακού Δικτύου Παράδοσης &

Πολιτισμού.  
Ενισχύστε τη δυναμική της αγοράς του και δώστε του το
χώρο και το χρόνο που του αξίζει: τη διαχρονία!

Εάν επιθυμείτε διαφημιστική ενέργεια με μεγαλύτερο εύρος, μπορείτε
να ζητήσετε μία εξατομικευμένη κοστολόγηση, σύνταξη και διάθεση
οικονομικής προσφοράς.

Adeti.gr

ADVERTORIAL 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ στα social media 

BOOSTED POST: 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ από την ομάδα του
adeti.gr [banner, ψηφιακή κινούμενη εικόνα για την
ανάρτηση] + promo video 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και στο εβδομαδιαίο newsletter σε όλες
ομάδες επαφών του adeti.gr  

BANNER 300x250px: εικόνα άμεσης διαφήμισης στην
αρχική σελίδα και στις εσωτερικές κατηγορίες της
ιστοσελίδας adeti.gr [ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ,
BLOG, ΑΤΖΕΝΤΑ] για 7 ημέρες

Σύνταξη και ανάρτηση άρθρου παρουσίασης του
τεκμηρίου στη στήλη blog του adeti.gr
 

Στοχευμένη διαφήμιση σε συγκεκριμένη/ες περιοχή/ές, σε
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, διάρκειας 4 ημερών
 

Τρόπος προώθησης 2ος [από 40 ευρώ]:

ADVERTORIAL 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Σύνταξη και ανάρτηση άρθρου παρουσίασης του
τεκμηρίου στη στήλη blog του adeti.gr

στα social media + συμπερίληψη στο εβδομαδιαίο
newsletter

Τρόπος προώθησης 1ος [10 ευρώ]:5
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Newsletter
Αν θέλαμε να μεταφράσουμε στα Ελληνικά
την λέξη «Newsletter» θα λέγαμε
«ενημερωτικό δελτίο».

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την
ηλεκτρονική εβδομαδιαία αναφορά που
περιέχει ειδήσεις σχετικά με τις
δραστηριότητες των συνδρομητών, τα νέα
επικείμενα γεγονότα και όσα έχει ξεχωρίσει
η ομάδα συντακτών του adeti.gr. 

Aποστέλλεται σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη
(επισκέπτες της σελίδας που έχουν δώσει τη
συναίνεσή τους να λαμβάνουν τις
ενημερώσεις μας), σε όλους τους
συνδρομητές και στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.

Αξιοποιώντας το newsletter μας, με λίστα
παραληπτών μερικών χιλιάδων emails,

ανεβάζετε την επισκεψιμότητα του προφίλ,
σας, ενισχύετε τη δημοσιότητα ενός
γεγονότος που συμμετέχετε, ή τη δυναμική
αγοράς του CD ή του βιβλίου σας,
"ανεβάζετε" τις προβολές ενός video σας. 

Προβολή μέσω του newsletter

Eνσωμάτωση url video από
YouTube 

Τοποθέτηση advertorial 

Τοποθέτηση με τη μορφή banner
(συνδυάζεται με τοποθέτηση στην
ιστοσελίδα για 1 βδομάδα)

[15 ΕΥΡΩ]
 

[10 ΕΥΡΩ]

[35 ΕΥΡΩ]
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Ψηφιακή
Παρουσίαση

Η εξατομικευμένη παρουσίαση είναι μία
ψηφιακή παρουσίαση σχεδιασμένη ειδικά
για εσάς. 

Αποτελεί ένα εκτενές ηλεκτρονικό
βιογραφικό σας  βασισμένο στο ύφος και
την αισθητική του 1ου Ψηφιακού Δικτύου
Παράδοσης και Πολιτισμού.

Περιλαμβάνει φωτογραφίες σας,
πληροφορίες για τις καταβολές σας, το
επιμορφωτικό σας έργο, τις δράσεις σας, τις
εξέχουσες στιγμές της εγχώριας ή και
διεθνούς εμπειρίας σας, καθώς και
σημαντικές συνεργασίες που θέλετε να
συμπεριλάβετε. 

Είναι δημόσια προς όλους και προσβάσιμη
από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι
σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται σε PC

και σε mobile έκδοση, δηλαδή μπορεί κανείς
να την κατεβάσει και να την δει, είτε από
υπολογιστή είτε από κινητό (λογισμικό
Android/ IOS).

Αναρτάται στο προφίλ σας αφού έχει
μετατραπεί σε αρχείο PDF. 

Σχεδιασμός ατομικής ψηφιακής
παρουσίασης  

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

 

[40 ευρώ] 
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Το αντέτι, 
είναι το κοινό μας δίκτυο.

Συνεχίστε να

μας εμπνέετε.

Adeti.gr www.adeti.gr

Το πρώτο Ψηφιακό Δίκτυο Παράδοσης & Πολιτισμού    | email info@adeti.gr |    tel. 2311 11 9114

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 


