
Intelligence,
not just news.

Finance is not merely about making money. It’s about achieving our 

deep goals and protecting the fruits of our labor. It’s about stewardship 

and, therefore, about achieving the good society.
Robert J. Shiller
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Δίνοντας έμφαση στην πράσινη και βιώσιμη χρηματοδότηση, 
προετοιμάζουμε δράσεις για την προώθηση νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος μας είναι ιδίως η 
προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα και η πρόσβαση 
στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

INVESTOR’S GUIDE
Επενδυτικό ενδιαφέρον για 
εταιρείες που στοχεύουν στην 
κλιματική αλλαγή

Οι επόμενοι 18 μήνες είναι κρίσιμοι για τις
τράπεζες και το ελληνικό χρηματιστήριο
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Πράσινες Κατασκευές: Κερδίζουν έδαφος - Συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον
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Το οικονομικό και επιχειρηματικό portal Banks.com.gr, από το 2018, έχει ανοίξει ένα νέο παράθυρο γνώσης και 
ανάλυσης στους επισκέπτες του. Με στόχο το “intelligence” της νέας εποχής, κρατάει αποστάσεις από τη γενική 
ενημέρωση, που κατακλύζει το διαδίκτυο. 
Έμπειροι δημοσιογράφοι και αναλυτές, με επικεφαλής τον Χρήστο Ν. Κώνστα, μελετούν καθημερινά τις 
εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να αναδείξουν νέες ευκαιρίες για όσους 
διαχειρίζονται, διακινούν και συναλλάσσονται με το χρήμα σε όλες του τις σύγχρονες μορφές. Μέσα από το banks.com.gr 
αναδεικνύονται, επιπλέον, επιχειρηματικές δραστηριότητες που ξεχωρίζουν και καινοτομούν, καθώς και 
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν επιπρόσθετη αξία στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών. 
Η ευρεία θεματολογία του καλύπτει: Τράπεζες, Αγορές, Ασφάλιση, Επενδύσεις, Κοινωνία, Επιχειρήσεις, Τεχνολογία, 
Οικονομία και Wealth Management.

Σημαντικές ειδήσεις 

Αναλύσεις ειδικών 

Αποκλειστικά θέματα

Σύνοψη των οικονομικών εξελίξεων  

Παρασκήνια 

Απόψεις στελεχών

Videos 

Διεθνής ειδησεογραφία

URL: www.banks.com.gr

Online λειτουργία:
Φεβρουάριος 2018

Newsletter
Η καθημερινή, “έξυπνη” ενημέρωση για την οικονομική επικαιρότητα στο e-mail σας! 

To Newsletter του banks.com.gr αποστέλλεται δωρεάν σε περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες της 
χρηματοοικονομικής αγοράς και σε όλους τους συνδρομητές των περιοδικών της Ethos Group.

banks.com.gr

banks.com.gr

Καθημερινά, στην οθόνη και το e-mail σας...

Ένα διαφορετικό λιθαράκι στο intelligence μιας νέας εποχής
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Analytics επισκεπτών

Page views
2.093.028

Ηλικιακό προφίλ Επισκεπτών Unique Visitors by channel 

 36,91% 33,86% 22,77% 4,03%

Φύλο 

Unique Users
701.034

65+

11,08%

15,11%

21,79%

25,11%

23,43%

3,49%

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

63,74% 36,26%

ORGANIC
SOCIAL

DIRECT

REFERRAL
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Analytics

Αγοραστικές συνήθειες επισκεπτών σε % 

Travel
Trips by Destination

Trips to Europe
Trips to Greece

Education
Primary & Secondary 

Schools (K-12)

Education
Post-Secondary

Education

Financial Services
Investment Services

Travel
Air Travel

Business Services
Advertising &

Marketing Services

Consumer Electronics
Mobile Phones

Autos & Vehicles
Motor Vehicles

Financial Services
Financial Planning

Retirement Planning

Employment

Financial Services
Tax Services

Dating Services Real Estate
Residential Properties

Travel
Hotels &

Accommodations

53,69%

29,75%

36,60%

28,86%

34,92%

27,79% 27,77%

34,13%

25,72%

32,78%

25,33%

31,80%

22,10%

31,58%
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Διαφημιστική προβολή - portal

Θέση Διάσταση Κόστος/εβδομάδα
Κόστος/μήνα
(25% των συνολικών
impressions)

Τιμοκατάλογος

Above Header 970x250 3.000 €

Header 728x90
(mobile 320x100) 2.400 €

Middle banner / Α’ θέση 
(homepage: κάτω από ενότητα 
Τράπεζες
+σελίδα άρθρου: πάνω από το άρθρο)

728x90
(mobile 300x250) 1.200 €

Middle banner / B’ θέση 
(homepage: κάτω από ενότητα 
Αγορές
+σελίδα άρθρου: κάτω από το άρθρο)

728x90
(mobile 300x250) 1.000 €

Middle banner / Γ’ θέση 
(homepage: πάνω από ενότητα 
Ξεχωρίζουν
+σελίδα άρθρου: πάνω από τα 
κουμπιά των social media)

728x90
(mobile 300x250) 800 €

Δεξιά Στήλη / Α’ θέση 300x250 1.800 €

Δεξιά Στήλη / B’ θέση 300x250 1.200 €

Δεξιά Στήλη / Γ’ θέση 300x250    800 €

Δεξιά Στήλη / Δ’ θέση 300x250    600 €

Δεξιά Στήλη / Ε’ θέση 300x250    400 €

Δεξιά Στήλη 300x600 1.000 €

Site skin* 1920x1200
(πλάτος site 1165 px)

4.000 €

Floating Bottom Ad 320x100 3.000 €

*Προδιαγραφές: Τύπος αρχείου: jpg, png | Μέγεθος: 250 kb Max | Ορατά σημεία: 170px αριστερά, δεξιά, έξω από το πλάτος των 1165 px
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Σε διαφημιστικές εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών.

  Ισχύει μόνο για θέαση του banks.com.gr μέσω κινητού ή tablet

Ντύστε το banks.com.gr με τη δική σας διαφήμιση

[media kit]
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Θέση

Παρατηρήσεις:

Banners που υποστηρίζονται: JPEG, GIF εικόνες, FLASH animation, Rich media banners, HTML banners 
(ήχος στα banners δεν υποστηρίζεται, εκτός αν είναι user initiated).
Mέγεθος banner έως 60 kb.

Για expanding banner ισχύει προσαύξηση στις τιμές του τιμολογίου:
50% για την Αρχική Σελίδα.
30% για τις Εσωτερικές Σελίδες.

Σε περίπτωση προβολής με ειδικό δημιουργικό θα υπάρχει επιπλέον χρέωση, η τιμή της οποίας θα 
καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Τα δημιουργικά θα πρέπει να ανοίγουν με mouseover και να κλείνουν με mouseout. Απαραίτητη 
προϋπόθεση πριν την τελική συμφωνία συνεργασίας είναι να ελεγχθούν από το τεχνικό τμήμα του 
banks.com.gr.

Το banks.com.gr έχει δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή ενός πελάτη αν το banner δεν είναι σύμφωνο 
με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, δημιουργεί τεχνικά προβλήματα ή αν το περιεχόμενο 
αυτού δεν είναι σύμφωνο με την πολιτική της εταιρείας.

Το banks.com.gr εγγυάται για τη διαθεσιμότητα θέσεων μόνο μετά την αποστολή εντολής 
διαφημιστικής καταχώρισης.

Διάσταση

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Σε διαφημιστικές εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών.

Α’ ΘΕΣΗ BANNER -
πάνω από την κεντρική είδηση 600x74 400 €

Β’ ΘΕΣΗ BANNER -
κάτω από την κεντρική είδηση 300x250 300 €

Γ’ ΘΕΣΗ BANNER -
κάτω από την δεύτερη είδηση 300x250 200 €

Δ’ ΘΕΣΗ BANNER - 300x250 150 €

Γ’ ΕΙΔΗΣΗ / ADVERTORIAL - 300 €

Δ’ ΕΙΔΗΣΗ / ADVERTORIAL - 200 €

Διαφημιστική προβολή - portal
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Video συνέντευξη / video παρουσίαση

3.000€
/ μήνα Ενότητες: Τράπεζες, Αγορές, Επενδύσεις, Επιχειρήσεις

2.000€
/ μήνα

Ενότητες: Ασφάλιση, Διεθνή, Κοινωνία, Τεχνολογία, Auto Expert, Τουρισμός & 
Ξενοδοχία, IQ

- Λογότυπο χορηγού δίπλα από το όνομα της ενότητας (homepage) και στις σελίδες
  όλων των άρθρων της ενότητας
- Διαφήμιση 300x250 στο κάτω μέρος της ενότητας (homepage) και πρώτη στις
  εσωτερικές σελίδες
- Διαφημιστική προβολή (300x250) στα καθημερινά newsletters
- Δημοσίευση δύο (2) άρθρων το μήνα στο portal και στα newsletters
- Αναδημοσίευση όλων των άρθρων στα social media του banks.com.gr
- Προβολή ενός βίντεο το μήνα στο portal με αναδημοσίευση στα social media

1.200€

- Δημιουργία Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας έως 15’
- Δημιουργία σύνοψης Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας 90’’
- Δημιουργία σύνοψης Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας 30’’
- Δημοσίευση ως άρθρο στο banks.com.gr στην ενότητα «Ξεχωρίζουν» για 5 ημέρες
- Δημοσίευση του video στο banks.com.gr TV
- Προώθηση του video στα social media του banks.com.gr
- Δημοσίευση στο newsletter (ως άρθρο) για 5 ημέρες
- Έντυπη συνέντευξη ή παρουσίαση ολοσέλιδη στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ

900€

- Δημιουργία Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας έως 15’
- Δημιουργία σύνοψης Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας 30’’
- Δημοσίευση ως άρθρο στο banks.com.gr στην ενότητα «Ξεχωρίζουν» για 3 ημέρες
- Δημοσίευση του video στο banks.com.gr TV
- Προώθηση του video στα social media του banks.com.gr
- Δημοσίευση στο newsletter (ως άρθρο) για 3 ημέρες

600€

- Δημιουργία Video συνέντευξης / video παρουσίασης διάρκειας 10’
- Δημοσίευση του video στο banks.com.gr TV
- Προώθηση του video στα social media του banks.com.gr
- Δημοσίευση στο newsletter (ως άρθρο) για 3 ημέρες

Δημοσίευση άρθρων στo banks.com.gr

Κόστος 
ανά άρθρο: 

900€

- Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός λέξεων ή
  φωτογραφιών ή γραφικών για το άρθρο
- Το άρθρο θα παραμείνει στην 1η σελίδα του site για
  5 εργάσιμες ημέρες
- Το άρθρο θα δημοσιευτεί από 3η ως 6η είδηση
  (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) στο Newsletter του
  site για 2 εργάσιμες εβδομάδες
- Επιτρέπεται η δημοσίευση backlink

Ειδικές προτάσεις προβολής

[media kit]

Χορηγία Ενότητας Ύλης

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Σε διαφημιστικές εταιρίες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών.
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Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Ουζούνης
CEO, ethosGROUP
ouzounis.k@ethosmedia.eu
210 998 4864

Ράντω Μανώλογλου
Key Account Manager
manologlou.r@ethosmedia.eu
210 998 4863

Χρήστος Κώνστας
Διευθυντής Σύνταξης
konstas.c@ethosmedia.eu
210 998 4812

Κυρέλα Πέτρου
Αρχισυντάκτης
petrou.k@ethosmedia.eu
210 998 4874

Δέσποινα Ροπόδη
Υποδοχή Διαφήμισης
ropodi.d@ethosmedia.eu 
210 998 4960

Βούλα Βασιλικού 
Υπεύθυνη Συνδρομών
vassilikou.p@ethosmedia.eu
210 998 4908


