
Τι είναι το aigiorama.gr; 
 
 
Το aigiorama.gr είναι ένα portal για την Αιγιάλεια και περιλαμβάνει:  
 

• εμπορικό οδηγό με παρουσίαση των επιχειρήσεων όλης της Αιγιάλειας  
• τουριστικό οδηγό, με αξιοθέατα της περιοχής και προτάσεις για έξοδο, φαγητό, αγορές 

κτλ. 
• ιστορική αναδρομή του Αιγίου και των χωριών της Αιγιάλειας 
• σπάνια έγγραφα και βιβλία τα οποία κάποιος μπορεί να κατεβάσει ελεύθερα στον 

υπολογιστή του  
• εκατοντάδες φωτογραφίες πάντα σχετικά με την Αιγιάλεια. 

 
Το aigiorama.gr ανανεώνεται σε καθημερινή βάση και δημοσιεύει εκδηλώσεις και προτάσεις 
εξόδου για την περιοχή.  
 
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον καιρό καθώς και χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα 
πρώτης ανάγκης.  
 
Δημοσιεύονται προτάσεις για μουσική, κιν/γράφο, βιβλίο, μαγειρική  
 
Διαρκής ενημέρωση για τα αποτελέσματα του στοιχήματος όλο το 24ωρο σε συνεργασία με το 
agones.gr 

 

Τι είναι η διαφημιστική καταχώρηση στο aigiorama.gr 

Διαφημιστική καταχώρηση στο aigiorama.gr είναι η τοποθέτηση ενός προωθητικού banner σε 
μια ή περισσότερες ή όλες τις σελίδες του ιστοτόπου. 

Μορφές διαφημιστικών καταχωρήσεων: 

1. Text-banner: ένα διαφημιστικό κείμενο έως 20 λέξεων χωρίς γραφικά 
2. Static banner: ένα προωθητικό banner με στατικό γραφικό (ένα frame, χωρίς κίνηση 

ή εφέ) 
3. Dynamic banner: ένα προωθητικό banner με κινούμενα γραφικά (έως 3 frame, με 

κίνηση ή εφέ) 
4. Video banner: ένα προωθητικό video διάρκειας έως 30 δευτερολέπτων 
5. Pop-up window: ένα προωθητικό μήνυμα που εμφανίζεται σε νέο παράθυρο πριν 

εισέλθει κανείς στο κυρίως site. 

Διαστάσεις και κόστος 

Είδος Διαστάσεις Κατασκευή
2
 Μηνιαίως Τρίμηνο Εξάμηνο Ετήσιο Ανά εμφάνιση 

Text  Έως 60px 
ύψος και 
20 λέξεις 
(half 
banner) 

5,00€ - 45,00€ 90,00€ 150,00€* 0,01€ 
min: 2000 

Static 130X40 10,00€ - 60,00€ 120,00€ 200,00€* 0,01€ 
min: 2000 



 130X80 10,00€ - 75,00€ 150,00€ 250,00€* 0,01€ 
min: 2000 

 284X160 10,00€ 50,00€ 150,00€ 250,00€* 480,00€** 0,02€ 
min: 2000 

 
284X480

1
 

(semi-
tower) 

20,00€ 75,00€ 225,00€ 380,00€* 820,00€** 0,02€ 
min: 2000 

Dynamic 284X160 25,00€ 50,00€ 150,00€ 250,00€* 480,00€** 0,02€ 
min: 2000 

 
284X480

1
 

(semi-
tower) 

40,00€ 75,00€ 225,00€ 380,00€* 820,00€** 0,02€ 
min: 2000 

 
90X728

1
 

45,00€ 150,00€ 450,00€ 765,00€* 1440,00€** 0,03€ 
min: 2000 

 
110X560

1
 

50,00€ 300,00€ 900,00€ 1530,00€* 2880,00€ - 

Video  284X160 Με 
συμφωνία 

350,00€ 560,00€** - - - 

Pop up - Με 
συμφωνία 

400,00€ - - - - 

Όλες οι τιμές σε ευρώ. ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% 

Καταχωρήσεις στην αρχική σελίδα ΜΟΝΟ, εκτός από την 100Χ560 (όλες οι σελίδες). +5,00 
ευρώ για κάθε επιπλέον θεματική κατηγορία (σύνολο σελίδων θεματικής κατηγορίας) ΕΚΤΟΣ 
από τις σελίδες του Εμπορικού Οδηγού. 
Επιπλέον καταχωρήσεις στις σελίδες του Εμπορικού Οδηγού: 

• 1η σελίδα (Αρχική Εμπορικού Οδηγού): +30,00  
• 2η σελίδα (Αρχική Κατηγορίας): +10,00 

*= ενσωματωμένη έκπτωση 15% 

**= ενσωματωμένη έκπτωση 20% 

1
= Εμφάνιση μόνο στις αναλύσεις  για pc/desktop/tablet 

2
= Η χρέωση κατασκευής δεν ισχύει για διαφημιστικές καταχωρήσεις προ-συμφωνημένης 

εξάμηνης διάρκειας ή περισσότερο. Εξαιρούνται τα video και οι Pop up καταχωρήσεις. 


