Αρ.Πρωτ.: 35742-7
Αθήνα, 19/09/2014

Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing
Αξιότιμε/η κύριε/α
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με μέλη
σαράντα ένα (41) συλλόγους από όλη την Ελλάδα, τα μέλη των οποίων, όλοι
ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών, ξεπερνούν σε αριθμό τις 6.000, σας
προτείνει μια ελκυστική διαφημιστική προσφορά για την εταιρεία σας που
περιλαμβάνει:
Διαφημιστική καταχώριση μισής σελίδας στην εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, η
οποία εκδίδεται κάθε μήνα και φτάνει ταχυδρομικώς στα χέρια όλων των
ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών ανά την επικράτεια, καθώς και
τοποθέτηση διαφημιστικού Banner

στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας

(www.palso.gr) η επισκεψιμότητα της οποίας είναι πολύ μεγάλη τόσο από
τους ιδιοκτήτες και καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών όσο και από τους
θητές και τους γονείς τους, για να ενημερωθούν αλλά και να δουν τα
αποτελέσματα των εξετάσεων, αφού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
Κέντρων

Ξένων

Γλωσσών

διοργανώνει

τις

πανελλήνιες

εξετάσεις

γλωσσομάθειας PALSO (LAAS) για όλες τις γλώσσες καθώς και τις εξετάσεις
PTE (EDEXCEL) και NOCN για την αγγλική γλώσσα.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας, 106 71 Αθήνα, τηλ. 2103636052, 2103640792 – Fax: 2103642359
http: www.palso.gr e-mail: palsofed@palso.gr

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210 3636052,
210 3640792 και στα e-mails palsofed@palso.gr (κα Τσίρου Ανδρονίκη) και
gsalapas@palso.gr (κος Σαλάπας Γιάννης) .
Ευελπιστώντας σε μια μελλοντική συνεργασία.
Σας επισυνάπτουμε την οικονομική προσφορά που περιλαμβάνει τη
διαφήμιση στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα, καθώς επίσης και τους
τιμοκαταλόγους ξεχωριστά σε περίπτωση που θέλετε να διαφημιστείτε σε ένα
από τα δύο μέσα.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν.Γραμματέας

Γ.Μιχαηλίδης

Β.Κροντήρης

Συν.1: οικονομική προσφορά για εφημερίδα και ιστοσελίδα
Συν.2 : τιμοκατάλογος διαφημίσεων για εφημερίδα
Συν.3: τιμοκατάλογος διαφημίσεων για ιστοσελίδα

Συν.1:
Τιμοκατάλογος για διαφήμιση στην εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και στην
ιστοσελίδα www.palso.gr
Για διαφήμιση μισής σελίδας στην εφημερίδα και banner στην ιστοσελίδα
διαστάσεων 728 X 90 pixels και 234 X 60 pixels, ανάλυση στα 72dpi και το
banner format gif, jpg, και png.
Ένα (1) έτος
Έξι (6) μήνες
Τρεις (3) μήνες

11.640 €
6.420 €
3.510 €

με έκπτωση 40%
με έκπτωση 20%
με έκπτωση 10%

6.984 €
5.136 €
3.159 €

Στις παραπάνω τιμές γίνεται έκπτωση 40% για διαφήμιση διάρκειας 1 έτους,
20% για διαφήμιση 6 μηνών και 10% για διαφήμιση 3 μηνών.
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και αγγελιόσημο για την
εφημερίδα και Φ.Π.Α. για την ιστοσελίδα.
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