
Η mgk.advertising και το rhodes.online 
παρουσιάζουν το νέο τους εγχείρημα:

my.rhodes
ΈΝΑΣ ΈΞΥΠΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
που συνδυάζει σε ένα έντυπο:

ΔΥΟ ΓΛΏΣΣΈΣ
(Έλληνικά και Αγγλικά)

ΜΙΚΡΟ ΈΥΈΛΙΚΤΟ ΣΧΗΜΑ Α5
και σύνδεση με καρφίτσα για αντοχή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ DESIGN
με σύμβολα και QR codes

ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ
με περισσότερες πληροφορίες

για κάθε καταχώρηση.



Το πρώτο τεύχος
της ετήσιας έκδοσης

κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο του 2022

ΣΈ 15.000+ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

που θα διανεμηθούν 

ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 
στην πόλη της Ρόδου
και τις γύρω περιοχές

σε ΈΠΙΛΈΓΜΈΝΑ
ΣΗΜΈΙΑ

και ΈΝΘΈΤΟ
σε τοπική εφημερίδα



Απλή καταχώρηση επιχείρησης
Με λογότυπο, φωτογραφία, στοιχεία επικοινωνίας

και μια απλή ηλεκτρονική καταχώρηση!
105€ + ΦΠΑ



Μεγάλη καταχώρηση επιχείρησης
Με λογότυπο, μεγάλη φωτογραφία, στοιχεία επικοινωνίας

και μια πλούσια ηλεκτρονική καταχώρηση!
195€ + ΦΠΑ



Περιορισμένος αριθμός
διαφημιστικών σελίδων!

Μόνο ολοσέλιδες καταχωρήσεις!



ΑΠΛΉ ΟΛΟΣΈΛΙΔΉ ΔΙΑΦΉΜΙΣΉ Α5 
320,00€ + ΦΠΑ

ΟΛΟΣΈΛΙΔΉ ΔΙΑΦΉΜΙΣΉ Α5 
σε επιλεγμένη Κατηγορία Έπιχειρήσεων

480,00€ + ΦΠΑ

PREMIUM ΟΛΟΣΈΛΙΔΉ ΔΙΑΦΉΜΙΣΉ Α5 
Ώς Premium σελίδες θεωρούνται οι Δεύτερη & Προτελευταία σελίδα

640,00€ + ΦΠΑ

ΔΙΠΛΉ ΟΛΟΣΈΛΙΔΉ ΔΙΑΦΉΜΙΣΉ (ΣΑΛΟΝΙ) 2XA5
850,00€ + ΦΠΑ

ΟΛΟΣΈΛΙΔΉ ΔΙΑΦΉΜΙΣΉ Α5 ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
1140,00€ + ΦΠΑ

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.



Έκπτώσεις
Για επιχειρήσεις που θα αγοράσουν

διαφήμιση 
50% στις καταχωρήσεις καταλόγου

&
10% έκπτωση στα χορηγικά προγράμματα των 

Best in Rhodes 2022

Για όλες τις καταχωρημένες επιχειρήσεις
20% στην επόμενη αγορά από το printmore.gr

Διαφήμιση στο εξώφυλλο του οδηγού

ΜΙΚΡΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Μέγεθος 30x30mm  

220,00€+ ΦΠΑ
ΜΈΓΑΛΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Μέγεθος 63x30mm

440,00€ + ΦΠΑ



ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΈΙΣ
Οι ανωτέρω τιμές ΔΈΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

ΔΈΝ περιλαμβάνεται το κόστος μακέτας για τις διαφημίσεις.

Απαιτείται έγγραφη εντολή καταχώρησης για την συμπερίληψη.

Το υλικό της καταχώρησης καταχωρείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ή διαδικασία παραγγελίας, χωροθέτησης, υποβολής μακέτας και εξόφλησης του αντιτίμου

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

το αργότερο μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Δεν θα τηρηθεί αποκλειστικότητα ανά κλάδο.

Η ηλεκτρονική καταχώρηση στο rhodes.online - rhodes.com.gr έχει απεριόριστη χρονική διάρκεια.

Η ανανέωση στοιχείων στην ηλεκτρονική καταχώρηση στο rhodes.online - rhodes.com.gr 
μπορεί να γίνεται χωρίς επιπλέον χρέωση μέχρι 1 φορά το μήνα και μέχρι τις 31/05/2023.

Το επόμενο τεύχος του εντύπου θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2023.


