
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
DIGITAL ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ



ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το νέο site είναι σχεδιασμένο για να 
προσφέρει την καλύτερη δυνατή πλοήγηση 
στον χρήστη, ώστε να βρίσκει γρήγορα και 
εύκολα το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει, 
από όποια συσκευή και αν το επισκέπτεται.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Video Ads

Banner Ads

Ντύσιμο ενότητας (skin)

Τεχνικές προδιαγραφές

Όροι συνεργασίας

Επικοινωνία

4

6

9

10

11

12



VIDEO ADS
(CPM)

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την 
εκπομπή (ή/και εκπομπές) στην οποία θα 
εμφανίζεται η διαφήμιση σας, καθώς και 

την θέση στην οποία θα παίζει
(pre, mid, post roll)

Pre roll

Mid roll

Post roll

20€

20€

16€



VIDEO ADS / LIVE
(CPM)

Σε αυτή την ενότητα, υπάρχει θέση για μια 
video διαφήμιση (pre roll)

Pre roll 25€



Medium rectangle

Square Pop-Up

Vertical Rectangle

3:1 Rectangle

Full Banner

Leaderboard

Large Leaderboard

Wide Skyscraper

Skyscraper

Half Page Ad

300 x 250

250 x 250

240 x 400

300 x 100

468 x 60

728 x 90

970 x 90

160 x 600

120 x 600

300 x 600

14€

14€

14€

14€

14€

14€

14€

14€

14€

16€

BANNER ADS
(CPM)

Διαφημιστείτε με τα δημιουργικά σας στις προσφερόμενες 
θέσεις και στις standard διαστάσεις της βιομηχανίας.



BANNER ADS
Θέσεις αρχικής σελίδας

Η αρχική σελίδα δέχεται τις περισσότερες 
επισκέψεις, στα δεξιά μπορείτε να δείτε τις 

θέσεις και τα banner που δέχονται.

Leaderboard

Large Leaderboard

3:1 Rectangle

Full Banner

Leaderboard

Large Leaderboard

3:1 Rectangle
Half Page Ad

Wide Skyscraper

Medium rectangle

Square Pop-Up

Vertical Rectangle

Skyscraper



BANNER ADS
Θέσεις player page

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής εκπομπής ή 
εκπομπών που ανταποκρίνονται στο 
target group στο οποίο στοχεύετε να 

προβάλετε το προϊόν σας.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να 
αυξήσετε το awareness μπορείτε να 

διαφημιστείτε σε όλες τις εκπομπές του site.

Leaderboard

Large Leaderboard

3:1 Rectangle

Full Banner

Leaderboard

Large Leaderboard

3:1 Rectangle



SKIN
(CPM)

Η σελίδα player, είναι αυτή στην οποία 
καταλήγει ο χρήστης. 

Σε αυτήν έχετε τη δυνατότητα να 
προβάλετε το προϊόν σας στην περιοχή 

πίσω από τον player.

Skin 20€

Στο εικαστικό φαίνεται δείγμα της χορηγημένης περιοχής.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος

Video

Banner

Banner

Banner

Skin

Αρχείο

Mp4

jpg

gif

HTML 5

jpg

Διάσταση

1280x720

Σελίδα 5

Σελίδα 5

Σελίδα 5

1920x800

Μέγεθος

>10MB

>150ΚΒ

>150ΚΒ

>150ΚΒ

>250KB

Επιπρόσθετα

Destination URL

Destination URL

Destination URL

Destination URL

Destination URL



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ

Οι παραπάνω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, άλλους φόρους ή τέλη.
Για σταθερά διαφημιστικά ισχύει επιπλέον χρέωση, κατόπιν συμφωνίας.
Για τα Media Shops και τις αναγνωρισμένες Διαφημιστικές Εταιρείες
ισχύει έκπτωση 20%.

Το διαφημιστικό υλικό θα πρέπει να έχει παραδοθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την 
έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας.

Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένη εντολή. Για την 
προβολή ή κατασκευή δημιουργικών, πέραν αυτών του τιμοκαταλόγου, οι 
προδιαγραφές και η χρέωση, θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης.

Τρόποι Πληρωμής:

Πληρωμή «τοις μετρητοίς»: Ισχύει κατόπιν συνεννόησης. Στην περίπτωση εφαρμογής 
του ο πελάτης θα πρέπει να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσόν εντός 30 ημερών από την 
έκδοση των τιμολογίων και θα πιστώνεται έκπτωση 4%. Η εξόφληση θα 
πραγματοποιείται είτε με κατάθεση μετρητών ή τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό 
του ΟPEN TV, είτε με επιταγή σε διαταγή OPEN TV.

Πληρωμή «Επί πιστώσει»: Στην περίπτωση αυτή η καθαρή αξία των εκδιδομένων 
τιμολογίων εξοφλείται το αργότερο εντός 4 μηνών από την έκδοση τους με επιταγές σε 
διαταγή OPEN TV, που θα καλύπτουν την αξία των ανωτέρω τιμολογίων. Οι επιταγές 
θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο εντός 25 ημερών από τον μήνα έκδοσης των 
τιμολογίων, να αναφέρονται στα συγκεκριμένα τιμολόγια για τα οποία έχουν εκδοθεί 
και να φέρουν ημερομηνίες λήξεως όχι μεταγενέστερες των 120 ημερών από τον μήνα 
έκδοσης των αντίστοιχων τιμολογίων.

Ο ΦΠΑ όλων των εκδιδομένων τιμολογίων θα εξοφλείται σε κάθε περίπτωση εντός της 
οριζόμενης εκ του νόμου προθεσμίας καταβολής του.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Χριστίνα Δημητρέλου

c.dimitrelou@tvopen.gr

Τηλ: 211 212 2224

mailto:c.dimitrelou@tvopen.gr


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ


