Λευκωσία 14/10/15
Αγαπητά Μέλη του ΚΕΒΕ,

Το ΚΕΒΕ καθιερώνει νέο ηλεκτρονικό newsletter


Ανοίγουμε την πόρτα της τεχνολογίας
στην ενημέρωση και επικοινωνία με τα μέλη μας

Το ΚΕΒΕ, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας, προχώρησε και δημιούργησε δύο
νέες πρωτοποριακές τεχνολογικές υπηρεσίες, οι οποίες θα διευκολύνουν την άμεση ενημέρωσή
σας και γενικά την επικοινωνία μας.
Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ δημιούργησε:
-

-

Μια νέα σύγχρονη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη ιστοσελίδα με το όνομα "ΚΕΒΕ news",
την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε για να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις του
Επιμελητηρίου. (www.news.ccci.org.cy)
Ένα ηλεκτρονικό newsletter με το όνομα "ΚΕΒΕ newsletter", το οποίο θα σας αποστέλλεται
επί καθημερινής βάσης (γύρω στις 9:00 το πρωί) στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε δηλώσει στο ΚΕΒΕ.

Με τις δύο αυτές νέες υπηρεσίες, το ΚΕΒΕ στοχεύει να καταστήσει την ενημέρωση σας πιο άμεση,
πιο έγκυρη και πιο αποδοτική. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία του ΚΕΒΕ με τα μέλη του θα γίνει
αμφίδρομη και αποτελεσματική.
Η νέα ιστοσελίδα μας θα περιέχει πλούσιο ενημερωτικό υλικό για την οικονομία, χρήσιμες
πληροφορίες για τα μέλη μας, τις ανακοινώσεις και τις εγκυκλίους του ΚΕΒΕ, τις ομιλίες,
συνεντεύξεις και άρθρα αξιωματούχων του ΚΕΒΕ, λεπτομέρειες για τις αποστολές του ΚΕΒΕ στο
εξωτερικό και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τον επιχειρηματικό κόσμο.
Το newsletter θα αντικαταστήσει το σημερινό τρόπο αποστολής των εγκυκλίων και της
υπόλοιπης πληροφόρησης που σας αποστέλλει το ΚΕΒΕ, καταργώντας την αποστολή
πολλαπλών εγκυκλίων εντός της ημέρας.
Οι δύο νέες υπηρεσίες του ΚΕΒΕ θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 15 Οκτωβρίου 2015.
Για σκοπούς κάλυψης των εξόδων αυτής της νέας επένδυσης, λήφθηκε πρόνοια για καταχώρηση
διαφημίσεων και στις δύο υπηρεσίες μας.
Οι τιμές των διαφημίσεων είναι πολύ προσιτές, αφού το ΚΕΒΕ θέλει να δώσει τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις – μέλη του να προβληθούν μέσω των νέων τεχνολογικών υπηρεσιών του.
Στα πλαίσια αυτά επισυνάπτουμε τον τιμοκατάλογο των διαφημίσεων. Για περισσότερες
πληροφορίες όσον αφορά την προβολή των επιχειρήσεων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την
εταιρεία που δημιούργησε και διαχειρίζεται τις νέες υπηρεσίες μας, FMW Financial Media Way στο
τηλ. 22342005, κα Χριστιάνα Κουτσουλλη.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Φιλικά,
Μάριος Τσιακκής
Γενικός Γραμματέας

Website

1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Banner
Number

Description

Dimensions
(width x height pixels)

Price €
(per month)

1

Top LeaderBoard 		

430 x 90		

450

2

Horizontal Center 		

420 x 80		

350

3

Horizontal Center 		

420 x 80		

350

4

Horizontal Center		

420 x 80		

150

5

Horizontal Center		

420 x 80		

150

6

Horizontal Center		

420 x 80		

150

7

Horizontal Center		

420 x 80		

150

8

Horizontal Center		

420 x 80		

150

9

Horizontal Center		

420 x 80		

150

10

Right Banner 			

300 x 250		

300

11

Right Banner			

300 x 250		

300

12

Right Banner			

300 x 250		

300

2

3

10
4

5
11
12

*Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Επικοινωνία
Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Email: chamber@ccci.org.cy

6

7

8

9

Διαφημίσεις
fmw financial media way
Tηλ. 22342005, Φαξ. 22342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Newsletter

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Banner
Number

Description

Dimensions
(width x height pixels)

Price €
(per month)

A1

Horizontal Center		

560 x 60		

200

A2

Horizontal Center 		

560 x 60		

150

A3

Horizontal Center 		

560 x 60		

100

A1

*Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

A2

Επικοινωνία
Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Email: chamber@ccci.org.cy

Διαφημίσεις
fmw financial media way
Tηλ. 22342005, Φαξ. 22342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

A3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
NEWSLETTER ΤΟΥ ΚΕΒΕ
Διά της παρούσης, η Εταιρεία
δηλώνει ότι συμφωνεί να δημοσιεύσει καταχώρηση της στα κάτωθι προϊόντα του ΚΕΒΕ:

Ιστοσελίδα ΚΕΒΕnews 		

Newsletter KEBEnewsletter

Τα στοιχεία της Εταιρείας είναι τα εξής:

ONOMA ETAIΡΕΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ:							

ΦΑΞ:

EΜΑΙL:
ONOMA ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:						

ΗΜΕΡ.:

ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ:
TΙΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ:
*(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση των καταχωρήσεων θα γίνεται από το ΚΕΒΕ
στο οποίο θα πρέπει να αποπληρώνεται το ανάλογο ποσό.

Οι συμβαλλόμενοι

ΚΕΒΕ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

