SPECIALS
Συστηµατικό κανάλι ενηµέρωσης για:
Ξενοδόχους | Villa Owners | Επαγγελµατίες Τουρισµού

> Έγκυρη Καταγραφή Τάσεων
> Εξειδικευµένη Τεχνογνωσία
> Πρακτική Πληροφορία

THE CONTENT
ARTICLES

UPDATES/TRENDS

Αρθρογραφία Εξειδικευµένης
Τεχνογνωσίας ή Κατάθεσης
Γνώµης, για ζητήµατα που
απασχολούν τον σύγχρονο
Ξενοδόχο.

Επιλεγµένες Ενηµερώσεις από εταιρείες
για Εξελίξεις, Εταιρικά Νέα, Δράσεις
που ενδιαφέρουν τον Κλάδο/ Καταγραφή νέων Τάσεων, και πώς αυτές
εξυπηρετούνται από συγκεκριµένες
Επιχειρηµατικές Δραστηριότητες.

>

ABOUT >

Τα “IOO% Hotel Specials” αποτελούν ένα συστηµατικό, “360°” κανάλι
επικοινωνίας του IOO% Ηotel Show µε Ξενοδόχους, Villa Owners και
Επαγγελµατίες Τουρισµού, το οποίο στοχεύει στην παροχή Εξειδικευµένης
Τεχνογνωσίας και Πληροφόρησης.
Τα διαδικτυακά “τεύχη” των IOO% Hotel Specials περιλαµβάνουν Αρθρογραφία Τεχνογνωσίας ή Γνώµης, Επιλεγµένα Προϊόντα αλλά και Ξενοδοχειακά Projects, Πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από µια εταιρεία, ένα project, ή
από µια σηµαντική εξέλιξη στον κλάδο, και γενικά Πρακτική Πληροφορία.

Επιλεγµένα Προϊόντα ή
Υπηρεσίες για την Κατασκευή,
την Ανακαίνιση, τη Διακόσµηση,
την Επίπλωση, τον Εξοπλισµό,
τη Λειτουργία, την Οργάνωση,
το Marketing και τις Πωλήσεις
του Ξενοδοχείου.

Αρχιτεκτονικά και Design
Projects, αλλά και επιλεγµένα
Case Studies από άλλους τοµείς,
όπως Hotel Concept, Software
Solutions, Online
Development, Φωτογράφιση
Ξενοδοχείου κοκ.

Σύντοµη συνέντευξη 5 ερωτήσεων, στην οποία
παρουσιάζεται ο ιδιοκτήτης ή το υψηλόβαθµο στέλεχος
που βρίσκεται πίσω από µια εταιρεία, ή από ένα project,
ή από µια σηµαντική εξέλιξη στον κλάδο. Στόχος της
συνέντευξης είναι να συστηθεί το πρόσωπο στο κοινόη οποιαδήποτε επιχειρηµατική πτυχή φωτίζεται µέσα από
την προσωπική ιστορία του προσκεκληµένου.

STATISTICS

SUBSCRIBERS

40.882

>

NEWSLETTER

AVERAGE
OPEN RATE

AVERAGE
CLICK RATE

22%

3,60%

PROMOTION

>

Οφέλη από την προβολή στα IOO% Hotel Specials
> Επικοινωνία µε µια άριστα ενηµερωµένη βάση από Ξενοδόχους, Ιδιοκτήτες Βίλας,
Επαγγελµατίες Τουρισµού, Αρχιτέκτονες, Interior Designers κοκ.
> Προσέγγιση νέων δυνητικών πελατών και µελλοντικών επαγγελµατιών στο Hospitality
Industry, οι οποίοι αποτελούν ένα βασικό κοινό του IOO% Hotel Show.
> Υψηλού επιπέδου Brand Awareness και Brand Positioning.
> Διαµόρφωση (από το εξειδικευµένο τµήµα του IOO% Hotel Show) ενός άψογα
επεξεργασµένου content για υλικά, προϊόντα, δραστηριότητες κοκ της εταιρείας σας, το
οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια από εσάς.

WEBSITE BANNERS
Χρόνος Παραµονής

1 µήνας

3 µήνες

6 µήνες

12 µήνες

18 µήνες

Promotion Cost (προ ΦΠΑ 24%)

PROMOTION
OPTIONS I >
BANNERS
Ενισχύστε το Brand Awareness της επιχείρησής
σας, µε Promotion Banner σε όλες τις σελίδες των
IOO% Hotel Specials ή στα τακτικά newsletters
του Μέσου.

Top-Page Banner,
σε όλες τις σελίδες των
IOO% Hotel Specials.
Διάσταση: 728 Χ 90 px και
320 Χ 50 px για την
mobile εκδοχή

€400,00

€1.000,00

€1800,00

€3.300,00

€4.700,00

Side Banner,
σε όλες τις σελίδες των
IOO% Hotel Specials.
Διάσταση: 550 X 550 px

€200,00

€500,00

€900,00

€1.100,00

€2.300,00

NEWSLETTER BANNERS
Αριθµός αναρτήσεων του banner
(σε ανάλογα Newsletters)

1

2

4

6

12

Promotion Cost (προ ΦΠΑ 24%)
Top-Positioned Banner.
Διάσταση: 600 X 250 px

€400,00

€700,00

€1.200,00

€1.500,00

€2.200,00

Middle-Positioned Banner.
Διάσταση: 600 X 150 px

€300,00

€500,00

€900,00

€1.150,00

€1.700,00

Banner στην Κατηγορία
“Featured Companies”

€200,00

€350,00

€600,00

€800,00

€1.100,00

*

Τα IOO% Hotel Specials διατηρούν το δικαίωµα αξιολόγησης και επιλογής των banners
που θα προβάλλονται στη συγκεκριµένη κατηγορία Promotion.

BANNER ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΑ “IOO% PROJECTS”

PROMOTION
OPTIONS ΙΙ >
ARTICLE
BANNERS

Οι επιχειρήσεις που έχουν συµβάλλει στην υλοποίηση ενός Ξενοδοχειακού Project, είτε σε επίπεδο Υπηρεσιών (π.χ. ΜελέτηΣχεδιασµός- Εγκατάσταση), είτε σε επίπεδο Προϊόντων (π.χ. Προµηθευτές Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού), µπορούν να
συνδεθούν µε το Έργο, τοποθετώντας το εταιρικό τους Banner σε όλα τα σηµεία που θα παρουσιάζεται το συγκεκριµένο
Project, τόσο στο website www.hotelshow.gr, όσο και στο Newsletter των IOO% Hotel Specials, που αυτό θα δηµοσιευθεί. Το Banner Συντελεστή, θα παραµένει µόνιµα µαζί µε την παρουσίαση του Project, σε όλες τις σελίδες του website
www.hotelshow.gr, που αυτό θα παρουσιάζεται.

BANNER ΣΤΟ WEBSITE (ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠAΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ PROJECT)
Αριθµός banners του Συντελεστή σε διαφορετικά
Projects (εντός ηµερολογιακού 12µήνου)

1

2

3

4

5

Promotion Cost (προ ΦΠΑ 24%)
Διάσταση: 1080 X 1080 px

€200,00

€350,00

€500,00

€600,00

€700,00

BANNER ΣΤΟ NEWSLETTER ΠΟΥ ΠAΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ PROJECT

Προβάλλετε την επιχείρησή σας µε τοποθέτηση του
εταιρικού σας banner σε ειδικά σχεδιασµένα τµήµατα
του περιεχοµένου των IOO% Hotel Specials.

*

Αριθµός banners του Συντελεστή σε διαφορετικά
Projects (σε ανάλογα Newsletter)

1

2

3

4

5

Promotion Cost (προ ΦΠΑ 24%)
Διάσταση: 1080 X 1080 px

€200,00

€350,00

€500,00

€600,00

€700,00

Τα IOO% Hotel Specials διατηρούν το δικαίωµα αξιολόγησης και επιλογής των banners
που θα προβάλλονται στη συγκεκριµένη κατηγορία Promotion.

BANNER ΣΤΑ “IOO% ARTICLES”

PROMOTION
OPTIONS ΙΙ >
ARTICLE
BANNERS

Κάντε Branding τοποθετώντας το Εταιρικό σας Banner σε επιλεγµένο περιεχόµενο της κατηγορίας “100% Articles” (περιλαµβάνει άρθρα Τεχνογνωσίας ή Γνώµης, Επιχειρηµατικές Ενηµερώσεις, ή καταγραφή Ξενοδοχειακών Τάσεων). Το Banner δύναται
να τοποθετηθεί τόσο στη δηµοσίευση του συγκεκριµένου άρθρου στο website www.hotelshow.gr (κατηγορία IOO%
Articles), όσο και στο αντίστοιχο Newsletter των IOO% Hotel Specials, που θα το περιλαµβάνει.

BANNER ΣΤΟ WEBSITE (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ 100% ARTICLES)
Αριθµός banners σε διαφορετικά Άρθρα
(εντός ηµερολογιακού 12µήνου)

1

2

3

4

5

Promotion Cost (προ ΦΠΑ 24%)
Διάσταση: 1080 X 1080 px

€200,00

€350,00

€500,00

€600,00

€700,00

BANNER ΣΤΟ NEWSLETTER ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Προβάλλετε την επιχείρησή σας µε τοποθέτηση του
εταιρικού σας banner σε ειδικά σχεδιασµένα τµήµατα
του περιεχοµένου των IOO% Hotel Specials.

*

Αριθµός banners του Συντελεστή σε διαφορετικά
Projects (σε ανάλογα Newsletter)

1

2

3

4

5

Promotion Cost (προ ΦΠΑ 24%)
Διάσταση: 1080 X 1080 px

€200,00

€350,00

€500,00

€600,00

€700,00

Τα IOO% Hotel Specials διατηρούν το δικαίωµα αξιολόγησης και επιλογής των banners
που θα προβάλλονται στη συγκεκριµένη κατηγορία Promotion.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΑ “IOO% PRODUCTS”
Θέλετε να ενηµερώστε την Ξενοδοχειακή Αγορά για νέα, καινοτόµα, χρηστικά, ή value for money προϊόντα ή
υπηρεσίες της επιχείρησής σας; Παρουσιάστε τα στη στήλη “ΙΟΟ% Products” των ΙΟΟ% Hotel Specials!
Κάθε παρουσίαση περιλαµβάνει:

PROMOTION
OPTIONS III >
PRODUCTS/
PROJECTS

>
>
>
>
>

Ανάρτηση στη στήλη ΙΟΟ% Products των IOO% Hotel Specials.
Φιλοξενία για 30 ηµέρες στα “Featured Products/Services” του IOO% Products Directory.
Ανάρτηση στο IOO% Products Directory, στις αντίστοιχες κατηγορίες που το προϊόν ανήκει θεµατικά.
Δηµοσίευση σε ένα Newsletter IOO% Hotel Specials.
Post στα Social Media.

Το κάθε προϊόν που παρουσιάζεται, έχει τη δυνατότητα παραποµπής στο εταιρικό website του διαφηµιζόµενου,
ενώ µπορεί να περιλαµβάνει και φόρµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Για τη δηµοσίευση, χρειάζεται σύντοµη περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά (σύνολο κειµένου όχι πάνω από
150 λέξεις), καθώς και φωτογραφικό υλικό σε καλή ανάλυση.

Άµεσος τρόπος προβολής, µέσω παρουσίασης συγκεκριµένων
λύσεων (προϊόντων/υπηρεσιών/εφαρµογών) που απευθύνονται
στο Ξενοδοχείο.

*

Αριθµός προϊόντων

1

2

3

4

5

Promotion Cost
(προ ΦΠΑ 24%)

€300,00

€550,00

€750,00

€950,00

€1.100,00

Τα IOO% Hotel Specials διατηρούν το δικαίωµα αξιολόγησης και επιλογής των banners
που θα προβάλλονται στη συγκεκριµένη κατηγορία Promotion.
** Οι διαφηµιζόµενες εταιρείες ελέγχουν την τελική µορφή του περιεχοµένου και δίνουν την τελική
τους έγκριση πριν τη δηµοσίευση/ διανοµή του.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PROJECT (ή CASE STUDY ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
ΣΤΑ “ΙΟΟ% PROJECTS”
Στην κατηγορία IOO% Projects παρουσιάζονται: Αρχιτεκτονικά και Design Projects, αλλά και επιλεγµένα
Case Studies από άλλους τοµείς, όπως Hotel Concept, Software Solutions, Online Development,
Φωτογράφιση Ξενοδοχείου κοκ.
Κάθε παρουσίαση περιλαµβάνει:

PROMOTION
OPTIONS III >
PRODUCTS/
PROJECTS

> Ανάρτηση στη στήλη IOO% Projects των IOO% Hotel Specials.
> Δηµοσίευση σε ένα Newsletter IOO% Hotel Specials.
> Post στα Social Media.
Το κάθε project που παρουσιάζεται, έχει τη δυνατότητα παραποµπής στο εταιρικό website του διαφηµιζόµενου,
ενώ µπορεί να περιλαµβάνει και φόρµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Για τη δηµοσίευση, χρειάζεται εισαγωγική περιγραφή, αρχικό brief (ποιες ήταν οι ανάγκες του έργου) και
αποτέλεσµα (πώς καλύφθηκαν οι καταγεγραµµένες ανάγκες), καθώς και φωτογραφικό υλικό σε καλή ανάλυση.
Σύνολο κειµένου όχι πάνω από 600 λέξεις.

Άµεσος τρόπος προβολής, µέσω παρουσίασης συγκεκριµένων
λύσεων (προϊόντων/υπηρεσιών/εφαρµογών) που απευθύνονται
στο Ξενοδοχείο.

*

Αριθµός projects

1

2

3

4

5

Promotion Cost
(προ ΦΠΑ 24%)

€400,00

€700,00

€1.000,00

€1.250,00

€1.500,00

Τα IOO% Hotel Specials διατηρούν το δικαίωµα αξιολόγησης και επιλογής των banners
που θα προβάλλονται στη συγκεκριµένη κατηγορία Promotion.
** Οι διαφηµιζόµενες εταιρείες ελέγχουν την τελική µορφή του περιεχοµένου και δίνουν την τελική
τους έγκριση πριν τη δηµοσίευση/ διανοµή του.

SPONSORED CONTENT
Έµµεσος, αλλά σύγχρονος και αποτελεσµατικός τρόπος προβολής, µέσω εξειδικευµένης αρθρογραφίας, η
οποία παραδίδεται από τον διαφηµιζόµενο και, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας και έγκρισης από τη συντακτική
οµάδα των ΙΟΟ% Hotel Specials, δηµοσιεύεται µε ελαφρώς διαφορετική µορφή από τα υπόλοιπα άρθρα και
εµφανή σήµανση “Sponsored”. Το κείµενο που αναρτάται δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.
Το “Sponsored Content”, ανάλογα µε το περιεχόµενό του, φιλοξενείται στις στήλες “IOO% Articles”,
“IOO% Trends”, ή “IOO% Updates”.

PROMOTION
OPTIONS ΙV >
CONTENT

Το περιεχόµενο του άρθρου σας, διαµορφώνεται ώστε να ενσωµατώσει αρµονικά την παρουσίαση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας σας, ή του προϊόντος που θέλετε να προβάλλετε, ωστόσο, οι παρεµβάσεις από
το συντακτικό τµήµα των IOO% Hotel Specials είναι µικρές- το κυρίως κείµενο παραδίδεται από τη
διαφηµιζόµενη εταιρεία.
Το Sponsored Content συνοδεύεται από εταιρικό banner του διαφηµιζόµενου.

Αριθµός άρθρων

1

2

3

4

5

Promotion Cost
(προ ΦΠΑ 24%)

€400,00

€700,00

€960,00

€1.100,00

€ 1.200,00

Η δηµοσίευση κάθε άρθρου περιλαµβάνει:
> Ανάρτηση στην ανάλογη στήλη των ΙΟΟ% Hotel Specials.
> Δηµοσίευση σε ένα Newsletter ΙΟΟ% Hotel Specials.
> Post στα Social Media.

*

Τα IOO% Hotel Specials διατηρούν το δικαίωµα αξιολόγησης και επιλογής των banners
που θα προβάλλονται στη συγκεκριµένη κατηγορία Promotion.
** Οι διαφηµιζόµενες εταιρείες ελέγχουν την τελική µορφή του περιεχοµένου και δίνουν την τελική
τους έγκριση πριν τη δηµοσίευση/ διανοµή του.

DEDICATED ARTICLE
Συνεργαστείτε µε τους εξειδικευµένους εµπορικούς αρθρογράφους των IOO% Hotel Specials, προκειµένου
να διαµορφώσετε την ιδανική παρουσίαση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας!
Τα Dedicated Articles αποτελούν τα πλέον αποτελεσµατικά εργαλεία για να συστήσετε την εταιρεία ή/και το
προϊόν σας στους επαγγελµατίες του Κλάδου της Φιλοξενίας. Οι εξειδικευµένοι σε αυτό εµπορικοί αρθρογράφοι των IOO% Hotel Specials θα έλθουν σε επαφή µαζί σας και, µετά από το σχετικό brief, θα αναλάβουν να
διαµορφώσουν ένα άρθρο παρουσίασης του προϊόντος, της υπηρεσίας, της εταιρείας ή των δραστηριοτήτων
σας το οποίο, θα προβληθεί στο υψηλού επαγγελµατικού επιπέδου κοινό του IOO% Hotel Show, αλλά το
οποίο θα µπορείτε πλέον να χρησιµοποιείτε και εσείς στις παρουσιάσεις/προβολές που τυχόν θα αποφασίσετε
να κάνετε σε άλλα µέσα.

PROMOTION
OPTIONS ΙV >
CONTENT

Αριθµός άρθρων
Dedicated Articles
(Διαµόρφωση άρθρου+
Δηµοσίευση)

1

2

3

4

5

Promotion Cost
(προ ΦΠΑ 24%)

€700,00

€1.200,00

€1.600,00

€1.900,00

€ 2.100,00

Η δηµοσίευση κάθε άρθρου περιλαµβάνει:
> Ανάρτηση στην ανάλογη στήλη των ΙΟΟ% Hotel Specials.
> Δηµοσίευση σε ένα Newsletter ΙΟΟ% Hotel Specials.
> Post στα Social Media.

*

Τα IOO% Hotel Specials διατηρούν το δικαίωµα αξιολόγησης και επιλογής των banners
που θα προβάλλονται στη συγκεκριµένη κατηγορία Promotion.
** Οι διαφηµιζόµενες εταιρείες ελέγχουν την τελική µορφή του περιεχοµένου και δίνουν την τελική
τους έγκριση πριν τη δηµοσίευση/ διανοµή του.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ NEWSLETTER
Αποστολή Εξατοµικευµένου Newsletter στην ειδική βάση δεδοµένων των
IOO% Hotel Specials, µε επιµέλεια από την οµάδα του Μέσου. Το εξατοµικευµένο Newsletter ακολουθούν Posts στα Social Media.

PROMOTION
OPTIONS V >
PERSONA
LIZED
> Εξατοµικευµένες Υπηρεσίες Προβολής
> Παραγωγής Περιεχοµένου
> Δηµιουργίας Εταιρικής Ταυτότητας

Promotion Cost (προ ΦΠΑ 24%):
€700,00 ανά εξατοµικευµένο Newsletter

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ /
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Οι σύγχρονοι τρόποι Προβολής βασίζονται πολύ στο καλό Περιεχόµενο, αλλά και σε ένα αντίστοιχης
ποιότητας Brand Identity. Η απόλυτα εξειδικευµένη οµάδα των IOO% Hotel Specials προσφέρει “One Stop
Shop” Στοχευµένες Υπηρεσίες, που διαµορφώνουν ένα ολιστικό πλαίσιο προβολής:
> Δηµιουργία Εταιρικής Ταυτότητας (κείµενα-λογότυπα-βίντεο).
> Δηµιουργία Προϊοντικού Concept (κείµενα-λογότυπα-βίντεο).
> Παραγωγή Εξειδικευµένης Αρθρογραφίας.
Promotion Cost (προ ΦΠΑ 24%):
Κατόπιν προσωποποιηµένης ανάλυσης αναγκών

212.2134.125

www.hotelshow.gr

