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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΠΡΟΒΟΛH
Διαφήμιση στο Lefkada Slow Guide   media kit
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Η εταιρεία μας

Ας συστηθούμε

Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα Lefkada Slow Guide δημιουργήθηκε το 2010 από τον εκδοτικό οίκο Fagottobooks 
με σκοπό να προσφέρει στον επισκέπτη της Λευκάδας πλούσια και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τη 
διαμονή, το φαγητό και τη διασκέδαση, τις αγορές και τις δραστηριότητές του στο νησί, αναδεικνύοντας τη 
Λευκάδα ως τον απόλυτο προορισμό διακοπών. Παράλληλα λειτουργεί το ενημερωτικό μαγκαζίνο  
www.lefkadazin.gr το οποίο τροφοδοτείται καθημερίνα με ενδιαφέροντα άρθρα και ειδήσεις.

Aπό το 2016 στο  Lefkada Slow Guide φιλοξενείται και το Epirus riviera, που έχει ως στόχο να προβάλλει τα 
αξιοθέατα και τον πολιτισμό της Ηπείρου μέσα απο προτεινόμενες διαδρομές, αλλά και να ενημερώσει τον 
επισκέπτη για το τι μπορεί να κάνει κατά τη διάρκεια της εκδρομής του στην Ήπειρο. 

Όλα αυτά τα χρόνια σκοπός μας παραμένει η δυναμική προβολή των επαγγελματιών της Λευκάδας 
εμμένοντας πάντα στη φιλοσοφία του ποιοτικού τουρισμού που σέβεται τον τόπο και τον άνθρωπο.

Lefkada Slow Guide: συνδέοντας τους επαγγελματίες 
του τουρισμού με τους υποψήφιους πελάτες τους

www.lefkadaslowguide.gr

Πού μας βρίσκετε
Λευκάδα
Ζακύνθου 7, 31100 Λευκάδα, 
Τηλ. & Fax. +30 2645021095

Αθήνα 
Βαλτετσίου 15, 10680 Αθήνα, 
Τηλ. +30 2103645147, 
Fax. +30 2103645149 

Υποδοχή διαφήμισης Λευκάδα: 
Ανδρέας Θερμός: +30 6973668610
Email: ad@lefkadaslowguide.gr

Υποδοχή διαφήμισης Ήπειρος: 
Ευρυνόμη Ζάβρα: +30 6947540949
Email: zavraev@yahoo.gr
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»     Μια χρήσιμη πλατφόρμα που υποστηρίζει όλες τις οθόνες (responsive & mobile friendly), με ενημερωμένες 
πληροφορίες και απλά βήματα για να κάνετε την κράτησή σας στη Λευκάδα.

»     Παρέχει τις καλύτερες προτάσεις όσον αφορά τις ενοικιάσεις με εξειδικευμένο ευρετήριο καταχωρήσεων 
σε διαμονή, σκάφη, δραστηριότητες, φαγητό, διασκέδαση, μεσιτεία ακινήτων, τοπική αγορά, υπηρεσίες κ.ά.  

»     Ο χρήσιμος ταξιδιωτικός οδηγός παρέχει συμβουλές στους επισκέπτες για το πώς να προγραμματίσουν τις 
διακοπές τους και να περάσουν καλά στο νησί.

για τους ταξιδιώτες

Πλάνο διακοπών 
Ευρετήριο καταχωρήσεων με τις καλύτερες 
προτάσεις σε ενοικιάσεις 

Γρήγορη αναζήτηση με ημερομηνίες άφιξης-
αναχώρησης

Σύνθετη αναζήτηση με πολλές επιλογές φίλτρων

Εύκολες κρατήσεις με απευθείας αιτήματα  
στους ιδιοκτήτες

Πραγματική τιμή ανά ημέρα /  εγγύηση  
καλύτερης τιμής

Χωρίς καμία χρέωση 

Πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός
Τι να κάνετε

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο  
υψηλής ανάλυσης

Διαδραστικός χάρτης περιήγησης για τη  
Λευκάδα και τις γειτονικές περιοχές

Προτεινόμενες διαδρομές στη Λευκάδα  
και την Ηπειρωτική Ριβιέρα

Παραλίες και αξιοθέατα

Ήθη και έθιμα

Υποδείξεις και συμβουλές

Νέα και εκδηλώσεις

Για τους ιδιοκτήτες και τις επιχειρήσεις

Ένα μοντέρνο και εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης για την προώθηση της επιχείρησής σας

Επιλογή Basic ή Premium καταχωρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας

Ρεαλιστικό κόστος συνδρομής σε ετήσια βάση

Ειδικές προσφορές συνδρομής και εξατομικευμένες λύσεις διαφήμισης

Εύκολη και γρήγορη διαδικασία εγγραφής

Πρόσβαση σε σελίδα διαχειριστή  24/7 (προσωπικός λογαριασμός)

Πίνακας ελέγχου για εύκολη επεξεργασία καταχωρήσεων και διαθεσιμότητας

Σελίδα προφίλ οικοδεσπότη/επιχείρησης με περιγραφή και φωτογραφίες

Σελίδα καταχώρησης της επιχείρησης με λογότυπο και στοιχεία επικοινωνίας

Σελίδα καταχώρησης της μονάδας ενοικίασης για κάθε επιχείρηση που θέλετε να διαφημίσετε

Αποτελεσματική προβολή τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις μονάδες ενοικίασης

Αιτήματα κράτησης και τηλεφωνήματα απευθείας στους ιδιοκτήτες

Inbox με αναλυτικά και συγκεντρωμένα όλα τα αιτήματα κράτησης 

Στατιστικά των καταχωρήσεών σας (προβολές, τηλεφωνήματα, αιτήματα κράτησης)

Ένα site, άπειρες δυνατότητες         
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Η πορεία της ιστοσελίδας μας 
μέσα στα χρόνια

Το Lefkada Slow Guide μαθεύτηκε, εντυπωσίασε και συνεχίζει να 
παρακολουθείται καθημερινά από χιλιάδες επισκέπτες του νησιού, αλλά και 
Λευκαδίτες. Η τεράστια επισκεψιμότητα και η διεθνής εμβέλεια του site καθιστά 
το Lefkada Slow Guide τη βασικότερη πηγή πληροφοριών για όσους επιζητούν 
να κάνουν κράτηση σε ένα κατάλυμα, να μάθουν για τις προσφερόμενες 
δραστηριότητες στο νησί, αλλά και για όσουν ψάχνουν πληροφορίες σχετικά 
με ιδιωτικές υπηρεσίες ή με την αγορά ενός σπιτιού στη Λευκάδα. Εάν 
πληκτρολογήσετε λέξεις κλειδιά που ενέχουν τη λέξη Lefkada, στις κυριότερες 
μηχανές αναζήτησης θα ανακαλύψετε και μόνοι σας πως το Lefkada Slow Guide 
εμφανίζεται είτε ως πρώτο λήμμα, είτε στην πρώτη σελίδα.

Δημοφιλέστερες κατηγορίες επιχειρήσεων

1          διαμονή   56,84%

2           δραστηριότητες / 
ενοικιάσεις σκαφών   25,44%

3           κατοικία στη Λευκάδα/  
μεσιτικά γραφεία   8,50%

4          υπηρεσίες   8,27%

          

Όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 800 επιχειρήσεις 
από τη Λευκάδα έχουν εμπιστευτεί σε εμάς  

τη διαφήμιση της επιχείρησής τους

 και αυτό απέδωσε 
Μόνο το 2018 απεστάλησαν  

σε καταχωρημένες επιχειρήσεις

διαμονή/καταλύματα ενοικιάσεις σκαφών & 
λοιπές δραστηριότητες

φόρμες επικοινωνίας
8.652
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Προβολές σελίδας      Περίοδοι σύνδεσης      Χρήστες
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Η ιδανική προβολή και  
προώθηση της επιχείρησής σας

Το Lefkada Slow Guide έχει δύο είδη καταχωρήσεων: τη Βασική και την 
Προνομιακή καταχώρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές δεν διαφέρουν μεταξύ τους, 
παρά μόνο στο πλεονέκτημα μεγαλύτερης προβολής που έχουν οι προνομιακές 
καταχωρήσεις. Μπορείτε να διαλέξετε το είδος που ταιριάζει περισσότερο στις 
ανάγκες σας. Η διαδικασία είναι απλή.

Ειδική προβολή ως προτεινόμενη επιχείρηση  
σε πολλές και διαφορετικές σελίδες του site  
(κεντρική σελίδα, σελίδα γεωγραφικής περιοχής 
στον διαδραστικό χάρτη)

Επιπλέον προβολή στην κατηγορία της 
επιχείρησης ως προτεινόμενη επιχείρηση στην 
κορυφή της λίστας

Συστηματική προβολή της καταχώρησης στα 
social media και σε στοχευμένες καμπάνιες 

Ειδικές αναρτήσεις προσφορών Early bird / Last 
minute στα social media (κατόπιν αιτήματος)

Προτεινόμενη επιχείρηση σε θεματικά άρθρα 
προτάσεων διακοπών στο Λευκάδα Ζην (blog)

Σύνδεση μελών σε περιβάλλον διαχείρισης

Dashboard

Προφίλ ιδιοκτήτη

Δημιουργία και επεξεργασία καταχώρησης 
της επιχείρησης

Δημιουργία και επεξεργασία καταχώρησης  
των επί μέρους μονάδων (rental units)

Απεριόριστες φωτογραφίες

Απεριόριστο κείμενο περιγραφής

Video

Τοποθεσία επιχείρησης στον χάρτη google 

Παροχές

Κανονισμοί χώρου

Βασική τιμή & εποχιακές τιμές

Ελάχιστος χρόνος διαμονής

Ημερολόγιο διαθεσιμότητας (iCal)

Συχρονισμός ημερολογίου διαθεσιμότητας 
με εξωτερικές πλατφόρμες 
(import/export ical)

Πολιτική κρατήσεων

Αναλυτική φόρμα κράτησης

Inbox με όλα τα αιτήματα

Στατιστικά επισκεψιμότητας

Πελατειακή υποστήριξη

Χαρακτηριστικά βασικής καταχώρησης

Χαρακτηριστικά 
προνομιακής καταχώρησης

H προνομιακή καταχώρηση 
περιλαμβάνει 
όλα όσα και η βασική 
με επιπλέον τα εξής:
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Επιπλέον προβολή της επιχείρησής 
σας σε κεντρικές σελίδες του site όπως 
το hοmepage. Δημιουργία flash banner 
συμβατό με animated gif για να είναι 
συμβατό με όλες τις συσκευές και οθόνες. 

Ισχύουν ειδικές εκπτώσεις για όσους επιλέξουν  
συνδυαστικό διαφημιστικό πακέτο

Rectangle  –  Διαστάσεις σε pixels:  300 x 250

Leaderboard – Διαστάσεις σε pixels: 728 x 90 

Billboard  –  Διαστάσεις σε pixels: 950 x 250

Banner Lefkada Slow Guide 12μηνης προβολής

Banner

Rectangle 
300 x 250 pixels
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Ο απόλυτος συνδυασμός για τη 
διαφήμιση της επιχείρησής σας

καταχώρηση στα τουριστικά έντυπα 

καταχώρηση στην ιστοσελίδα

παρουσίαση σε άρθρα του

προώθηση μέσω των social media

Leaderboard
728 x 90 pixels

Billboard 
950 x 250 pixels
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Έχοντας συνεργαστεί πολλές φορές με την ομάδα του Lefkada Slow Guide 
μπορώ να πω πως αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι ο επαγγελματισμός,  
η αμεσότητα, η ευελιξία και το πάθος που δείχνουν γι’ αυτό που κάνουν. 

Σταύρος Κοσμάς 
Idilli Villas, Άγιος Νικήτας

“
”

Άψογη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, τεχνογνωσία και κάλυψη όλων των 
απαιτήσεών μας. Τους προτείνω ανεπιφύλακτα.

Τριαντάφυλλος Βλάχος
Copla beach bar, Monato restaurant, Παραλία Κάθισμα
Karma Cafe-Bar, Λευκάδα

“ ”

Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με τις υπηρεσίες και την ποιότητα της 
ιστοσελίδας Lefkada Slow Guide. Η ομάδα τους είναι δεμένη, η δουλειά τους 
είναι αποτελεσματική και το κυριότερο, είναι στο πλευρό του πελάτη όταν 
αυτός τους χρειάζεται.

Παντελής Παπαλαυρεντίου 
Thymari Restaurant, Λευκάδα

“
”

Το ‘Destination Lefkada’ αποτελεί έναν καλαίσθητο, με σωστές και ιδιαίτερα 
χρήσιμες πληροφορίες, οδηγό για τον επισκέπτη. Το ‘Accommodation in 
Lefkada’, με τον κατάλογο των καταλυμάτων, καλύπτει ένα σημαντικό κενό 
στο διαθέσιμο έντυπο υλικό προβολής. Η συνεχής παρουσία των εντύπων 
αυτών σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις συμβάλλει, ως σημαντικό εργαλείο, 
στην προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. 

Σπύρος Ζαμπέλης 
Προϊστάμενος Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού

“

”

Η συνεργασία με το Lefkada Slow Guide αποδείχτηκε για μας μια εξαιρετική 
εμπειρία. Αποκομίζουμε τα οφέλη της διαφήμισής μας στον οδηγό, 
ιδιαίτερα με τη δημοτικότητα των ημερήσιων ιστιοπλοϊκών μας charters, 
που ελπίζουμε να συνεχιστεί και αυτή τη σεζόν αλλά και μελλοντικά. Η 
επικοινωνία με την ομάδα της ιστοσελίδας είναι πολύ εύκολη, το οποίο 
σημαίνει ότι έχουμε μια καλή συνεργασία. Ελπίζουμε η συνεργασία αυτή 
να συνεχίσει να αναπτύσσεται στο μέλλον! Μπορούμε να προτείνουμε 
ανεπιφύλακτα το Lefkada Slow Guide, τόσο για τους διαφημιζόμενους, όσο 
και για τους χρήστες που αναζητούν πληροφορίες.

Neil Bingham
Sail Ionian, Βλυχό

Είπαν για εμάς

“

”

Είναι χαρά μας να προτείνουμε την ιστοσελίδα Lefkada Slow Guide σε όσους 
σκέφτονται να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 
τους. Η ομάδα τους, πάντα με επαγγελματισμό, συνεργάζεται στενά μαζί μας 
για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην προώθηση των υπηρεσιών 
μας, τόσο στον ιστοσελίδα τους όσο και στα έντυπά τους. Τους συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα!

Brigitte Karis
Lefkas Land Broker, Λευκάδα

“

”
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Κατοχύρωση θέσης & Τρόπος πληρωμής 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης της διαδικτυακής 
καταχώρησής σας απαιτείται η 100% προεξόφληση του συμφωνηθέντος ποσού.

Για κατοχύρωση θέσης στα διαφημιστικά έντυπα απαιτείται η προκαταβολή 
του 30%  της αξίας των διαφημίσεών σας, με την υπογραφή του συμφωνητικού 
διαφημιστικής προβολής.

Το υπόλοιπο εξοφλείται κατά την ημερομηνία της επίσημης ηλεκτρονικής 
ανάρτησης των εντύπων στην ιστοσελίδα

Δυνατότητα πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, πιστωτική κάρτα, μετρητά

Προαιρετικές υπηρεσίες (επιπλέον κόστος)
Δημιουργία εταιρικού λογοτύπου, φωτογράφιση, μεταφράσεις

Συχνές ερωτήσεις

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε  
από κοντά

Για να σας αποστείλουμε μια διαφημιστική πρόταση με όλες τις λεπτομέρειες  
(κόστος, ειδικές τιμές, διαθεσιμότητα κ.λπ.) παρακαλούμε στείλτε τα παρακάτω 
στοιχεία της επιχείρησής σας:

Επωνυμία  /  Είδος επιχείρησης  /  Υπεύθυνος

Ιστοσελίδα  /  Social media  /  Διεύθυνση  /  Τηλέφωνο

στο email: ad@lefkadaslowguide.gr και σύντομα θα έρθουμε σε επαφή για να 
συζητήσουμε όλες τις δυνατότητες προβολής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 
26450 21095 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00).

Εμπιστευθείτε  
την ομάδα μας

Λευκάδα  Ζακύνθου 7, 31100 Λευκάδα, Τηλ. & Fax. +30 2645021095
Αθήνα  Βαλτετσίου 15, 10680 Αθήνα, Τηλ. +30 2103645147, Fax. +30 2103645149 

Υποδοχή διαφήμισης Λευκάδα  Ανδρέας Θερμός: +30 6973668610, Email: ad@lefkadaslowguide.gr
Υποδοχή διαφήμισης Ήπειρος  Ευρυνόμη Ζάβρα: +30 6947540949, Email: zavraev@yahoo.gr

Νίκος Θερμός 
Διεύθυνση

Ρούλα Μπίτζιου
Υπεύθυνη έδρας 

& εκδόσεων Έφη Μπάρλα
Υπεύθυνη περιεχομένου

Ανδρέας Θερμός 
Υπεύθυνος υποκ/τος Λευκάδας 

Διαφήμιση

Δημήτρης Πατρώνας
Παραγγελίες

Δανάη Σγουροπούλου
Ενημέρωση ιστοσελίδων

Κατερίνα Σκλαβενίτη
Υποδοχή διαφήμισης

Γιώτα Κοκκόση
Γραφιστικό τμήμα

Ευρυνόμη Ζάβρα
Υποδοχή διαφήμισης

Ξενοφώντας Σακελλαρίου 
Γραφιστικό τμήμα


