


H εκδοτική ΔΥΡΟΣ ΜΕΠΕ, έπειτα από τις επιτυχημένες της εκδόσεις στο χώρο του DIY, με τα πε-
ριοδικά Creativity και Παίζω & Κατασκευάζω, στο χώρο του Γάμου και της Βάφτισης, με το πε-
ριοδικό “Γάμος & Βάφτιση Μαζί” και ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής αλλά και τις ανάγκες
που υπάρχουν, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι προχωρά σε μια ΝΕΑ έκδοση,
το περιοδικό “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ”, αφιερωμένο σε χειροποίητες κατασκευές για συγκεκριμένες εκ-
δηλώσεις και ειδικούς χώρους, δηλ. μονοθεματική έκδοση.

H πρώτη μας αυτή έκδοση θα κυκλοφορήσει την  Άνοιξη του 2017 (το 1ο δεκαήμερο του Μαρ-
τίου) και θα είναι αφιερωμένη στο Χειροποίητο Γάμο & Βάφτιση. Συγκεκριμένα, το περιοδικό
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ” ΓΙΑ TO ΓΑΜΟ & TH ΒΑΦΤΙΣΗ, θα εκδίδεται δύο φορές το χρόνο (Μάρτιο &
Οκτώβριο) και στόχος μας είναι να γίνει ο απόλυτος οδηγός για όλους όσους ασχολούνται με τις
χειροτεχνίες είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά.

Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού "Creativity" και του “Γάμος & Βάφτιση Μαζί”, παρουσιάζαμε
κάποιες χειροποίητες ιδέες, αλλά τώρα πλέον, οι αναγνώστες μας μπορούν να βρουν συγκεντρω-
μένες σε μια ειδική έκδοση, πολλές, πρωτότυπες και εύκολες χειροτεχνίες για μπομπονιέρες,
προσκλητήρια, ιδέες στολισμού κλπ., που μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τους και να δώσουν
την προσωπική τους “πινελιά” στις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής τους!

Στο  περιοδικό “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ” ΓΙΑ TO ΓΑΜΟ & TH ΒΑΦΤΙΣΗ θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία από DIY
κατασκευές και ιδέες και για τα δύο μυστήρια. Επίσης, θα παρουσιάζονται προτάσεις για νυφικά
χτενίσματα, κομψά αξεσουάρ για τη νύφη και το γαμπρό, αλλά και συμβουλές, τεχνικές και πατρόν
για τις κατασκευές. Επιπλέον, θα ενημερώνονται για όλα τα νέα υλικά της αγοράς, για τα καταστή-
ματα από τα οποία μπορούν να τα προμηθευτούν και φυσικά θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προ-
τάσεις των ίδιων των καταστημάτων.

Ευχόμαστε ότι και αυτή η νέα έκδοσή μας, θα έχει την αντίστοιχη ανταπόκριση αναγνωστικού κοι-
νού και θα τύχει της αμέριστης εμπιστοσύνης των ελληνικών εταιρειών, ως ικανή πλατφόρμα επι-
κοινωνίας και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, όπως και οι υπόλοιπες
εκδόσεις μας.

• Περιοδικότητα: 2 φορές το χρόνο, Μάρτιο και Οκτώβριο
• Διανομή: Πανελλαδικά σ’ όλα τα σημεία πώλησης έντυπου τύπου μέσω του πρακτορείου 

Ευρώπη.
• Τιράζ: 10.000 αντίτυπα ανά έκδοση
• Τιμή πώλησης: 5,00 €
• Ειπλέον προβολή & πώληση: Συμμετοχή σε εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και 

φεστιβάλ χειροτεχνίας.

Προδιαγραφές έκδοσης

Προφίλ περιοδικού

http://periodikocreativity.gr/
http://periodikocreativity.gr/category/paidi/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9/
http://www.dyros.com.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5736513, 210 5736334 ή αποστείλετε το αίτημά

σας στη διεύθυνση dyros@dyros.com.gr, προκειμένου να κρατηθεί ο απαραίτητος χώρος.

Χρόνοι κράτησης Διαφημιστικού Χώρου & Αποστολής υλικού
- Για διαφημιστικό χώρο: μέχρι Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017. 

- Για αποστολή υλικού (μακέτα / κατασκευή): μέχρι Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία. 

Με εκτίμηση,

Μαρία Γαβριελάτου
Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος

# Οι δωρεάν παροχές που προσφέρονται μαζί με κάθε διαφημιστική καταχώρηση, όπως η

παρουσίαση δικής σας κατασκευής, με υλικά που μπορεί να προμηθευτεί κάποιος από το

κατάστημά σας, στο περιοδικό και στο site μας -www.periodikocreativity.gr-στην ενότητα
των κατασκευών για Γάμο και Βάπτιση.

# Οι τιμές καταχωρήσεων είναι ανταγωνιστικές διότι η εταιρεία ΔΥΡΟΣ ΜΕΠΕ διαθέτει

ολοκληρωμένη μονάδα υλοποίησης, παραγωγής και εκτύπωσης εντύπων, με αποτέλεσμα

να μην υπάρχουν μεσάζοντες και πρόσθετα κόστη.

# Το περιοδικό δεν υπόκειται στο νόμο του Αγγελιοσήμου καθώς καταργήθηκε.

# Το service και το aster sales service που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι αξιόπιστο,

γρήγορο και αποτελεσματικό, όπως θα διαπιστώσετε. Οι συνεργάτες μας βρίσκονται συνέ-

χεια στο πλευρό σας για ν’ ακούσουν τις απαιτήσεις σας έτσι ώστε η διαφημιστική προβολή

σας να καλύπτει όλες τις εμπορικές ανάγκες σας.

# Η Interactive επικοινωνία με τους αναγνώστες μας, με αλληλογραφία και ανταλλαγές

ιδεών. Το αποτέλεσμα είναι να γνωρίζουμε όλοι –κι εσείς κι εμείς– τι ζητούν πραγματικά

από ένα τέτοιου είδους περιοδικό και να διαμορφώνουμε ανάλογα την ύλη με προτάσεις και

προβολές ανάλογων δικών σας προϊόντων για καλύτερη ανταπόκριση. 

Κλείστε θέση στο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ & ΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ

Γιατί να προβληθείτε στο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ & ΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ

http://periodikocreativity.gr/category/paidi/gamos-vaftisi/
http://periodikocreativity.gr
http://www.dyros.com.gr



