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Γίνε μέλος του
Interiors from Greece!

Το σημαντικότερο market place εταιριών
και προϊόντων επίπλου, αρχιτεκτονικής 
και διακόσμησης

To “INTERIORS FROM GREECE”, είναι μια διεθνής σύγχρο-
νη επικοινωνιακή πλατφόρμα, η οποία προωθεί  παγκοσμί-
ως την Ελληνική βιομηχανία σχεδιασμού και παραγωγής 
προϊόντων, που σχετίζονται με την εσωτερική διακόσμηση 
και αρχιτεκτονική (οικιακό έπιπλο, επαγγελματικός εξοπλι-
σμός, φωτισμός, υλικά, εσωτερική / εξωτερική δόμηση).

Η δίγλωσση μορφή (ελληνικά & αγγλικά) όπως και ο μο-
ντέρνος σχεδιασμός, δίνουν τη δυνατότητα στους  Έλληνες 
κατασκευαστές και σχεδιαστές να έχουν στη διάθεση τους 
ένα πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης των 
ιδεών και προτάσεων τους.

Το INTERIORS FROM GREECE απευθύνεται κατά κύριο 
λόγο σε agents κατασκευαστές και έμπορους προϊόντων 
επίπλου, δόμησης & διακόσμησης, αρχιτέκτονες, διακο-
σμητές, σχεδιαστές, ξενοδόχους, project offices αλλά και 
απλούς καταναλωτές που αγαπούν το design.

Ωστόσο, πέρα από τη λειτουργία της on line πλατφόρμας, 
το INTERIORS FROM GREECE οργανώνει και συμμετέχει 
σε εγχώρια και διεθνή events, χρησιμοποιώντας ως  βα-
σικά εργαλεία το branding, τις δημόσιες σχέσεις και τη 
δυναμική επικοινωνία.

Ποιοί προβάλονται
• Οικιακό έπιπλο 

• Επαγγελματικό έπιπλο 

• Φωτισμός  (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου)

• Διακοσμητικά
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Στατιστικά

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
  

 

 
 

 
  

 
  

 
 
 

 
 

 
8.5% 

AMERICA

80% 
EUROPE

2% 
AFRICA

9.5% 
ASIA

OCEANIA

1000 συνολικές επαφές με Έλληνες παραγωγούς μέσω email

95% Επαγγελματίες
Έμποροι, Αρχιτέκτονες, 
Διακοσμητές, Ατζέντηδες, Ξενοδόχοι κ.λ.π.

Το παραπάνω αποτέλεσμα βγαίνει βάσει ανάλυσης google 
• πηγών επίσκεψης
• εγγραφών και επικοινωνίας με την  Iinteriors From Greece
• στρατηγικής επικοινωνίας της  Interiors From Greece που 
ήταν κατά κύριο λόγο b2b  προσανατολισμού

Traffic data analytics Social network|

Ανάλυση βάσης emails Interiors from Greece

20.000 emails 

80% Ελλάδα
20% Εξωτερικό

70% (Έμποροι, Ατζέντηδες, κατασκευαστές)
30% (Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές, Special projects)

320.000 επισκέψεις

240.000 μοναδικοί επισκέπτες
65% Ελλάδα / 35% εξωτερικό

Ευρώπη: 80%

Ασία: 8,5 %

Αμερική: 8,5%

Αφρική: 2%

Oceania: 1%
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ BASIC PACKAGE PREMIUM PACKAGE

1. ΕΤΑΙΡΙΚΉ ONLINE ΠΡΟΒΟΛΉ ΣΤΟ INTERIORS FROM GREECE Βλέπε σελ. 7

2. IFG NEWS, ΕΙΔΙΚΉ ΕΝΤΥΠΉ & ON LINE, ΔΙΕΘΝΉΣ ΕΚΔΟΣΉ. Βλέπε σελ. 8 -

3. COMPANIES DIRECTORY
BY INTERIORS FROM GREECE, ΕΙΔΙΚΉ ΔΙΕΘΝΉΣ ΕΚΔΟΣΉ Βλέπε σελ. 9

4. NEWSLETTER PROMOTION Βλέπε σελ. 10 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

5. ΠΡΟΒΟΛΉ ΜΕ BANNERS ΣΤΟ INTERIORS FROM GREECE Βλέπε σελ. 11 - • ΤΟΠ ΒANNER ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΜΗΝΩΝ
• 4 BANNERS ΣΤΟ NEWSLETTER MAGAZINE

6. ΠΡΟΒΟΛΉ ΜΕΣΩ ΤΉΣ FACEBOOK ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ INTERIORS 
FROM GREECE Βλέπε σελ. 12 2 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ POSTS 4 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ POSTS

7. DIGITAL PR: ADVERTORIAL ΣΤΉΝ ΕΝΟΤΉΤΑ «MAGAZINE» ΤΟΥ 
INTERIORS FROM GREECE

Βλέπε σελ. 13 2 ADVERTORIALS 4 ADVERTORIALS

ΚΟΣΤΟΣ 1.500 € 2.000 €
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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Εταιρική online προβολή στο 
Interiors from Greece

Προφίλ
Παρουσίαση εταιρικού προφίλ (στοιχεία επικοινωνίας, δυ-
νατότητα σύνδεσης του επισκέπτη με την εταιρική σας ιστο-
σελίδα, δυνατότητα αποστολής e-mail).

Προϊόντα
Απεριόριστο upload προϊόντων χωρισμένα σε υποκατηγορίες.

Έντυπα
Απεριόριστο upload εντύπων μέσω issuu.com και δυνατό-
τητα online ξεφυλλίσματος. Επίσης δυνατότητα download 
των εταιρικών εντύπων σε μορφή pdf.

Videos
Απεριόριστο upload videos μέσω vimeo & you tube και εμ-
φάνιση αυτών εντός του εταιρικού λογαριασμού.

Νέα και τάσεις
Δυνατότητα σύνδεσης νέων που έχουν γραφεί για την εται-
ρία σας στο Interiors from Greece, με τον εταιρικό σας λο-
γαριασμό.

Designers
Δυνατότητα παρουσίασης των σχεδιαστών της εταιρίας 
εντός του εταιρικού λογαριασμού.

Events
Δυνατότητα ενημέρωσης του εταιρικού σας λογαριασμού 
αναφορικά με την συμμετοχή της εταιρίας σας σε τρέχοντα 
αλλά και περασμένα events.

Έρευνα προϊόντων
Ο χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί με την εταιρία σας μέσω 
της έρευνας προϊόντων που η ιστοσελίδα παρέχει.

Αρθρογραφία στην ενότητα mgazine
Παρουσιάσεις νέων της εταιρίας, αφιερώματα σε νέα 
προϊόντα κλπ

Παράδειγμα παρουσίασης άρθρου

Παράδειγμα παρουσίασης
εταιρικής προβολής
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IFG NEWS
ONLINE

ΕΚΔΟΣΗ

IFG NEWS
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Προβολή με ολοσέλιδη καταχώρηση στο IFG NEWS

Η ειδική διεθνής έκδοση IFG NEWS αποτελεί μια δι-
εθνή έκδοση στις σελίδες της οποίας ο αναγνώστης 
μπορεί να πληροφορηθεί για σημαντικά εταιρικά νέα 
Ελλήνων κατασκευαστών, για νέα τα οποία αφορούν 
στο Ελληνικό Design, για νέα που σχετίζονται με εκθέ-
σεις και events αλλά και για νέα προβολής προϊόντων 
Ελλήνων κατασκευαστών.

Η έντυπη μορφή θα διανεμηθεί δωρεάν τόσο σε διε-
θνείς όσο και σε εγχώριες εκθέσεις. Όσον αφορά στις 

IFG NEWS,
Ειδική Έντυπη & On Line, Διεθνής έκδοση.

διεθνείς εκθέσεις θα διανεμηθεί στην imm Cologle, 
στην Equip Hotel αλλά και στην Salone del Mobile 
Milano. 

Όσον αφορά στις εγχώριες εκθέσεις θα διανεμηθεί στην 
Furnidec Business Thessaloniki, στην Infacoma Athens 
και στην Hotelia Thessaloniki.

H ηλεκτρονική έκδοση (issuu.com & pdf) θα επικοινωνηθεί 
τόσο με newsletters όσο και με social media promotion, 
πάντα με τη δυναμική του interiorsfromgreece.com.
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Δισέλιδη προβολή στο «COMPANIES DIRECTORY 2018» 
του Interiors from Greece.

Ο ειδικός εξαγωγικός οδηγός επιχειρήσεων οι οποί-
ες προβάλονται στο Interiors from Greece αποτελεί μια 
διεθνή έκδοση στις σελίδες της οποίας ο αναγνώστης 
μπορεί να πληροφορηθεί για ελληνικές παραγωγικές 
εταιρίες.

Η έντυπη μορφή θα διανεμηθεί δωρεάν τόσο σε διεθνείς 
όσο και σε εγχώριες εκθέσεις. Όσον αφορά στις διεθνείς 
εκθέσεις θα διανεμηθεί στην imm Cologle, στην Equip 
Hotel αλλά και στην Salone del Mobile Milano. 

Όσον αφορά στις εγχώριες εκθέσεις θα διανεμηθεί στην 
Furnidec Business Thessaloniki, στην Infacoma Athens 
και στην Hotelia Thessaloniki.

H ηλεκτρονική έκδοση (issuu.com & pdf) θα επικοινωνηθεί 
τόσο με newsletters όσο και με social media promotion, 
πάντα με τη δυναμική του interiorsfromgreece.com.

COMPANIES DIRECTORY
by Interiors from Greece, 
ειδική διεθνής έκδοση
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“Interiors from Greece – Brands”:

Αποστολή εταιρικού newsletter στη βάση δεδομένων του 
Interiors from Greece. Μια εικόνα εισαγωγής θα λαμβάνε-
ται από τους χρήστες του Interiors from Greece. Αποστολέ-
ας θα εμφανίζεται το Interiors from Greece ενώ σαν θέμα θα 
αναφέρεται η επωνυμία της εταιρίας (π.χ. Company X, new 
product collections). Στη συνέχεια σαν σελίδα προορισμού ο 
χρήστης θα οδηγείται στον online λογαριασμό της εταιρίας. 
Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να έρθει σε 
απευθείας επαφή με την εταιρία. Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό 
τόσο της σελίδας εισαγωγής όσο και της σελίδας προορισμού 
θα είναι η δημιουργική ομάδα του Interiors from Greece (Fish 
communications). Η μέγιστη διάσταση ενός newsletter είναι 
752x1200 pixels.

“Interiors from Greece – Magazine”: 
Θα αποστέλλονται 20 emails νέων/έτος.

Αποστολή των τελευταίων νέων στη βάση δεδομένων του 
Interiors from Greece. Ανα 15 μέρες θα αποστέλλονται σε 
ένα ενιαίο newsletter τα τελευταία νέα που δημοσιεύθη-
καν στην ενότητα MAGAZINE του Interiors from Greece.

Κάθε newsletter διαθέτει 3-4 θέσεις banners διάστασης 
700x218 pixels.

NEWSLETTER PROMOTION

Παράδειγμα εταιρικού newsletter

Παράδειγμα magazine newsletter με 
εταιρικά banners*
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Προβολή με banners στο
Interiors from Greece

Παρέχονται οι ακόλουθες θέσεις προβολής
με banners στο Interiors from Greece
Θέση Α:
Top banner
728x90 pixels (rotation, maximum 3 εταιρίες)

Θέσεις Β:
Banners Δεξιάς θέσης
600x600 (3 θέσεις, random, maximum 3 εταιρίες)

Θέση Γ:
Bottom Banner
728x90 pixels (rotation, maximum 3 εταιρίες)

Α

Β

Γ

5
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Προβολή μέσω της facebook σελίδας 
του Interiors from Greece

Facebook προβολή

Η σελίδα facebook του Interiors from Greece έχει ξεπεράσει 
τα 15.000 μέλη (update 01/12/2017). Εξ αιτίας της στοχευμέ-
νης στρατηγικής που έχει ακολουθηθεί, το συντριπτικό πο-
σοστό των μελών της είναι επαγγελματίες από τον χώρο του 
επίπλου, της διακόσμησης, της δόμησης, της αρχιτεκτονικής 
και του ξενοδοχείου. 

Η facebook σελίδα του Interiors from Greece αποτελεί ένα 
απόλυτα στοχευμένο μέσω προβολής τών προϊόντων ή υπη-
ρεσιών εταιριών οι οποίες ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν το 
παραπάνω επαγγελματικό κοινό.

Η σελίδα του Interiors from Greece στο facebookΠαράδειγμα προϊοντικής προβολής Παράδειγμα εταιρικής προβολής

Δυνατότητες προβολής

• Εταιρικά χορηγούμενα posts

• Προϊοντικά χορηγούμενα posts

• Χορηγούμενα advertorials από την ενότητα magazine 
του Interiors from Greece

6
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Digital PR: Advertorial στην ενότητα 
«magazine» του Interiors from Greece

Ένας ποιοτικός τρόπος προβολής

Η δημοσίευση εταιρικών / προϊοντικών advertorials στην 
ενότητα «magazine» του Interiors from Greece είναι ένας 
ποιοτικός τρόπος επικοινωνίας. Η δημοσιογραφική και δη-
μιουργική ομάδα του Interiors from Greece επιμελείται την 
δημοσίευση τέτοιων άρθρων.

Προκειμένου να αυξηθεί η ανάγνωση τέτοιων άρθρων, 
το Interiors from Greece εφαρμόζει μια στρατηγική 
προώθησης τους μέσω εργαλειών που διαθέτει, όπως 
αποστολή newsletters, δημοσίευση χορηγούμενων 
posts στο facebook  κλπ.

Παράδειγμα advertorialΠαράδειγμα advertorial Παράδειγμα advertorial

7
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A Brand of

CONTACT US
t.: +30 210 29 29 091
e.: info@fish-com.gr

w.:interiorsfromgreece.com


