MEDIA KIT

Be part of our happy team
Μοιραστείτε μαζί μας την αγάπη μας για τη ζωή!

www.happylifemag.com

THE CONCEPT
Μοιραστείτε µαζί µας
την αγάπη µας
για τη ζωή!
Το Happylifemag είναι ένα online περιοδικό, πρεσβευτής του New Wellness.
Mέσα από µια ευρεία γκάµα θεµάτων φιλοδοξούµε ο αναγνώστης µας να
αποκτήσει µια διαφορετική οπτική ανάγνωση της ζωής. Μιας ζωής µε νόηµα,
που οδηγεί στην πολυπόθητη ευτυχία.
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Το Happy Life Magazine είναι ένα περιοδικό προσωπικής ανάπτυξης ποικίλης
ύλης µε δεκάχρονη πορεία, που έχει στόχο να συνεισφέρει στην επίτευξη µιας
ουσιαστικής ευδαιµονίας, προσαρµοσµένης στα νέα δεδοµένα. Είναι ένα
ηλεκτρονικό περιοδικό, µε καθηµερινή ανανέωση, που προτείνει τρόπους για να
γίνει πιο όµορφη η ζωή µας και δίνει τροφή για σκέψη.
Το περιοδικό Happy Life Magazine φιλοδοξεί να µας ενηµερώνει και να µας
καθοδηγεί ώστε να βρίσκουµε τις δικές µας απαντήσεις στα προβλήµατα της
απαιτητικής καθηµερινότητας µέσα από µια πλούσια ύλη, γεµάτη φρέσκες ιδέες
και θετικά µηνύµατα. Απευθύνεται σε δυναµικούς ανθρώπους, ανεξαρτήτως
ηλικίας, που διατηρούν ακόρεστη τη δίψα τους για γνώση, πάντα µε θετική
προσέγγιση. Η ζωή, άλλωστε, σήµερα χρειάζεται πρακτικές λύσεις για να τη
διαχειριζόµαστε αποτελεσµατικά.

Θεµατολογία
Προσωπική ανάπτυξη-Αυτογνωσία, Ψυχολογία, Γονείς & παιδί,
Σχέσεις, Silver age, Το κατοικίδιό µου, Συναντήσεις-Συνεντεύξεις,
VIP Rendez-Vous, Πολιτισµός, Εκδηλώσεις, Βιβλία, Περιβάλλον,
Ποιότητα Ζωής, Τravel, Προτάσεις αγοράς και Ευζωίας, Beauty
matters, Happy Cook.

Το Happy Life Magazine µάς ενηµερώνει και µας
καθοδηγεί ώστε να βρίσκουµε τις δικές µας απαντήσεις στα
προβλήµατα της απαιτητικής καθηµερινότητας µέσα από
µια πλούσια ύλη, γεµάτη φρέσκες ιδέες και θετικά
µηνύµατα. Το site ενηµερώνεται καθηµερινά και εσείς είστε
σίγουροι ότι γνωρίζετε πρώτοι ό,τι κυκλοφορεί γύρω σας
και σας αφορά.
Το Happy Life Magazine προσφέρει τη δυνατότητα
προβολής σε µια ευρύτατη γκάµα κοινού, συνδυάζοντας
παράλληλα τα µοναδικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει η
online διαφηµιστική παρουσία, όπως διαδραστικότητα,
στόχευση µε µεγάλη ακρίβεια συγκεκριµένων target
groups δυνητικών πελατών και απόλυτα µετρήσιµα
αποτελέσµατα.
Σας ενδιαφέρει να διαφηµιστείτε στο happylifemag.com;
Υπάρχει στη διάθεσή σας µια µεγάλη γκάµα επιλογών, από
tailor-made ειδικές διαφηµιστικές ενέργειες έως στοχευµένες
display campaigns για να επιλέξετε εκείνη ή εκείνες που ταιριάζουν
καλύτερα στις ανάγκες σας.
Οι δυνατότητες προβολής συνδυάζονται µε τη χρήση της τελευταίας
λέξης της τεχνολογίας στον χώρο της διαδικτυακής διαφήµισης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται:
Display advertising/Προβολή µε δηµιουργικά διαστάσεων (Sidebar
banner 400×310, Landscape banner 2480×700)
Προβολή µε web overs, pop ups
Skin/Προβολή µε ντύσιµο ενοτήτων του site στα χρώµατα και µε
δηµιουργικά των διαφηµιζοµένων
Προβολή µε advertorials και άρθρα
Advertiser generated content
Συνεντεύξεις
Συµµετοχή στον Οδηγό Expert’s Guide.

ΠΑΚΕΤΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
“Happy” media promo | 100€
Προωθητικές ενέργειες:
- Χορηγία µέσω banner σε όλα τα άρθρα 1 ενότητας για 1 µήνα
- 1 συνέντευξη ή advertorial προβολής υπηρεσιών/προϊόντων
- Προωθητικές ενέργειες στα social media

“Happier” media promo | 220€
Προωθητικές ενέργειες:
- Χορηγία µέσω banner σε όλα τα άρθρα 2 ενοτήτων για 3 µήνες
- 3 συνεντεύξεις ή advertorials προβολής υπηρεσιών/προϊόντων
- Προωθητικές ενέργειες στα social media
- Καταχώριση στο Expert’s Guide για 1 έτος

“Happiness” media promo | 340€
Προωθητικές ενέργειες:
- Χορηγία µέσω banner σε όλα τα άρθρα 2 ενοτήτων για 6 µήνες
- Προβολή promo banner στην αρχική σελίδα για 1 µήνα
- 3 συνεντεύξεις ή advertorials προβολής υπηρεσιών/προϊόντων
- Προωθητικές ενέργειες στα social media
- Καταχώριση στο Expert’s Guide για 1 έτος
Extra παροχή: ∆ηµιουργία 2 διαφορετικών banner

BANNERS

Τοποθέτηση στην αρχική σελίδα
για 1 µήνα.
∆ιαστάσεις:
2480 px x 400 px: 100€ προ ΦΠΑ
400 px x 310 px: 80€ προ ΦΠΑ
Τοποθέτηση στην αρχική σελίδα
για 2 µήνες.
∆ιαστάσεις:
2480 px x 400 px: 180€ προ ΦΠΑ
400 px x 310 px: 140€ προ ΦΠΑ

Προβολή µε Web overs, Pop ups
Κόστος: 80€ προ ΦΠΑ για 15
ηµέρες
Κόστος: 140€ προ ΦΠΑ για 30
ηµέρες
Skin / Προβολή µε ντύσιµο
ενοτήτων του site στα χρώµατα
και µε δηµιουργικά των
διαφηµιζοµένων.
Κόστος: 300€ προ ΦΠΑ για 30
ηµέρες

Χορηγία σε ενότητα άρθρων,
ανάλογα µε τη θεµατολογία του
διαφηµιζόµενου:
για 1 µήνα: 130€ προ ΦΠΑ
για 3 µήνες: 310€ προ ΦΠΑ

Προβολή µε Advertorials, άρθρα ή Εταιρική παρουσίαση
Αριθµός άρθρων: 2
Ενότητες προβολής: Κεντρική Σελίδα για 3 ηµέρες και µετέπειτα τοποθέτηση σε
εσωτερική ενότητα ανάλογα µε τη θεµατολογία του άρθρου. Το άρθρο θα γίνει
post στο Facebook του Happy Life Magazine.
Συνολικό Κόστος: 150€ προ ΦΠΑ

Advertiser generated content
Συνεντεύξεις προσωπικοτήτων
Ενότητες προβολής: Κεντρική Σελίδα για 1 εβδοµάδα και µετέπειτα
τοποθέτηση στην εσωτερική ενότητα Συναντήσεις.
Το άρθρο θα γίνει post στο Facebook του Happy Life Magazine.
Συνολικό Κόστος: 150€ προ ΦΠΑ
Συµµετοχή στον Οδηγό Expert’s Guide.
Παρουσίαση στο ειδικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ.
Ετήσια Προβολή
Κόστος: 50€ προ ΦΠΑ
Μηνιαία Προβολή
Κόστος: 6€ προ ΦΠΑ

HAPPIER Free Press
Το Happy Life Magazine γίνεται HAPPIER, το πιο χαρούµενο online περιοδικό
µε τα πιο χαρούµενα άρθρα από όλες τις ενότητες του site επιλεγµένα για τους
αναγνώστες του. Το HAPPIER θα σας κάνει χαρούµενους σε 6 τεύχη το χρόνο.
Ολοσέλιδη παρουσίαση ανά τεύχος: Κόστος 280€ προ ΦΠΑ
Ηµισέλιδη παρουσίαση ανά τεύχος: Κόστος 150€ προ ΦΠΑ
Το HAPPIER Free Press κυκλοφορεί 2 φορές το χρόνο και σε διάφορα σηµεία
της Αθήνας και περιµένει να το ανακαλύψετε. Το HAPPIER Free Press βγαίνει
Οκτώβριο και Μάιο κάθε χρόνο µε τα πιο χαρούµενα άρθρα του σε 15.000
αντίτυπα και είναι εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ για τους αναγνώστες του.
Ολοσέλιδη παρουσίαση ανά τεύχος: Κόστος 600€ προ ΦΠΑ
Ηµισέλιδη παρουσίαση ανά τεύχος: Κόστος 300€ προ ΦΠΑ
∆ισέλιδη παρουσίαση ανά τεύχος: Κόστος 600€ προ ΦΠΑ
Παρουσίαση Σαλόνι ανά τεύχος: Κόστος 1000€ προ ΦΠΑ
Sponsoring εφηµερίδας & οπισθόφυλλο ανά τεύχος: Κόστος 2500€ προ ΦΠΑ
Τρόποι πληρωµής
Free Press: 30% προκαταβολή & εξόφληση
µε την έκδοση της εφηµερίδας
Online περιοδικό: µε την έναρξη της
προβολής και την έκδοση των παραστατικών

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
FACEBOOK & INSTAGRAM
Το Happy Life Magazine έχει ενεργή online παρουσία στο Facebook και στο
Instagram, µε καθηµερινή δηµοσίευση άρθρων, φωτογραφιών και εικόνων
από το site.
Παράλληλα, φωτογραφίες και άρθρα διαφηµίζονται τόσο στο Facebook όσο και
στο Instagram σε κοινό που ενδιαφέρει τους διαφηµιζόµενους, αλλά και που
ταυτόχρονα εκδηλώνει την προτίµησή του για τη θεµατολογία του περιοδικού.

NEWSLETTER
Το Happy Life Magazine δηµιουργεί και προωθεί τα άρθρα µε τη µεγαλύτερη
επισκεψιµότητα και εκείνα που άρεσαν περισσότερο στους χρήστες σε newsletters, µε σκοπό να αυξήσουν την επισκεψιµότητα του περιοδικού.
Τα newsletters διαµορφώνονται ανάλογα µε την περίοδο και την αρθρογραφία
και στοχεύουν σε συγκεκριµένα επιµέρους κοινά για καλύτερη απόδοση.

ΕΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (EVANET)
Το Happy Life Magazine δηµιουργεί
το HAPPIER και µαζί µε την ΕΥΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ το προωθεί σε χώρους
και σηµεία αναµονής κοινού και
πελατών. Τα σηµεία όπου βρίσκονται
τα περιοδικά µε τα οποία συνεργάζεται
η εταιρεία ξεπερνούν τις 2.500.
Τα περιοδικά διατίθενται προς
ανάγνωση στους πελάτες των
επιχειρήσεων δωρεάν.
Προσαρµοσµένη στα νέα δεδοµένα, η
εταιρεία προσφέρει τα περιοδικά σε
ηλεκτρονική µορφή µε ανάγνωση από
συσκευή tablet.

Επικοινωνήστε µαζί µας και η οµάδα του
Εµπορικού Τµήµατος θα σας βοηθήσει να
κάνετε την καλύτερη επιλογή!
Email: happylifemag@lacom.gr
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