
Η mgk.advertising και το rhodes.online
παρουσιάζουν το νέο περιοδικό της Ρόδου

η ΡΌΔΌΣ μου
ένα τριμηνιαίο πολιτιστικό/κοινωνικό περιοδικό 
που θα κυκλοφορεί κάθε Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο 
και Δεκέμβριο.

Το κάθε τεύχος θα κυκλοφορεί σε 750-1000 τεύχη, 
ανάλογα με την επίτευξη των διαφημιστικών στόχων, 
και θα διανέμεται δωρεάν σε διάφορα σημεία στη Ρόδο 
αλλά και σε εκδηλώσεις και δράσεις.

Διαφημιστείτε στο πρώτο τεύχος, που κυκλοφορεί τον 
Μάρτιο του 2023. Καταχωρήσεις δεκτές μέχρι 20/02/2023.

Ποια είναι η πραγματική Ρόδος;
Το νησί του Ήλιου, το νησί των Ιπποτών, ναυαρχίδα του τουρισμού, το σμαραγδένιο νησί, είναι μερικά από 
τα πιο πρόσφατα «ονόματα» με τα οποία είναι γνωστή η Ρόδος. Τι από όλα αυτά ισχύει; Πόσο αληθινό είναι 
κάθε ένα από αυτά; Είναι μόνο αυτά η Ρόδος;

Πως μπορούμε να απομονώσουμε τη Ρόδο σε μία μόνο πτυχή της; Δεν είναι μόνο τουρισμός, δεν είναι μόνο 
ιστορία, δεν είναι μόνο καλός καιρός. Η Ρόδος είναι πολύ περισσότερα!

Είναι η υπέροχη φύση της, τα κρυμμένα μνημεία της, τα μεγάλα σφάλματά της!
Είναι οι μοναδικές παραδόσεις της, οι αγαπημένες γεύσεις της, τα γεμάτα θύμηση αρώματά της!
Είναι οι μουσικές που σου εμπνέει και οι στίχοι που σιγοτραγουδάς!
Είναι οι άνθρωποι, που ζουν εδώ και την αγάπησαν, και μαζί με τον Θεό τη σμίλεψαν σε στολίδι!

Μέσα από συνεντεύξεις, άρθρα και αφιερώματα γνωρίζουμε τη Ρόδο καλύτερα,  
μέσα από τους ανθρώπους της!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Για 1 τεύχος Για 4 τεύχη
1/6 σελίδας 60,00€ 205,00€
1/3 σελίδας 97,50€ 330,00€
1/2 σελίδας 135,00€ 460,00€
1 σελίδας (απλή) 225,00€ 765,00€
1 σελίδας (premium) 315,00€ Δεν Παρέχεται

Οπισθόφυλλο 550,00€ Δεν Παρέχεται

Μόνο για τον χώρο 
της εστίασης

(Bar, Cafe, Εστιατόρια, κ.τ.λ.)

Προσθέστε την κάρτα σας:
47,50€  / Τεύχος  

ή 160,00€ / 4 Τεύχη

ΌΡΌΙ ΚΑΙ ΠΡΌΫΠΌΘΈΣΈΙΣ
Οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. ΔΕΝ περιλαμβάνεται το κόστος μακέτας για τις διαφημίσεις.
Απαιτείται έγγραφη εντολή καταχώρησης για την καταχώρηση. Το υλικό της καταχώρησης καταχωρείται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά στις προδιαγραφές που θα ζητηθούν. Η διαδικασία παραγγελίας, χωροθέτησης, υποβολής μακέτας και εξόφλησης 
του αντιτίμου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου για το τεύχος Μαρτίου, 20 Μαΐου για 
το τεύχος Ιουνίου, 20 Αυγούστου για το τεύχος Σεπτεμβρίου, 20 Νοεμβρίου για το τεύχος Δεκεμβρίου. Λόγω περιορισμένου 
αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Δεν θα τηρηθεί αποκλειστικότητα ανά κλάδο.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2241030486 και στο sales@rhodes.com.gr.


