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Η εταιρεία μας

Ας συστηθούμε

Μετρώντας ήδη 37 χρόνια στον χώρο των εκδόσεων και 10 και πλέον έτη στη διαφήμιση, γνωρίζουμε καλά το 
μυστικό των επιτυχημένων εντύπων προβολής.

Ο εκδοτικός οίκος Fagottobooks ιδρύθηκε το 1982 εκδίδοντας μουσικά βιβλία και πανεπιστημιακά συγγράμματα. 
Το 2000 επέκτεινε τη θέση του στον χώρο των ταξιδιωτικών εκδόσεων με φροντισμένα βιβλία και χάρτες για τη 
Λευκάδα και τα Ιόνια νησιά. 

Το 2010 δημιουργείται η ιστοσελίδα Lefkada Slow Guide με σκοπό την ανάδειξη της Λευκάδας ως ποιοτικού 
προορισμού για όλο τον χρόνο, ενώ το 2010 εκδίδεται για πρώτη φορά ο διαφημιστικός χάρτης Welcome maps. 
Όταν οι συνθήκες ωρίμασαν, κυκλοφόρησε το Destination Lefkada, ο απόλυτος οδηγός για τον επισκέπτη της 
Λευκάδας και κάποια χρόνια αργότερα το Accommodation in Lefkada, your affordable luxury, το μοναδικό 
πολυτελές έντυπο αποκλειστικά για τη διαμονή στη Λευκάδα. Το 2018 εκδόθηκε ο χάρτης Epirus riviera guide 
ενώ εντός του 2020 αναμένεται και η πρώτη έκδοση του οδηγού Destination Epirus, highlights of Epirus riviera 
& the mainland.

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

www.lefkadaslowguide.gr
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Μας εμπιστεύτηκαν
Εκατοντάδες επαγγελματίες και επίσημοι 
φορείς τουρισμού

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας 
για την έκδοση του εντύπου «Λευκάδα, 
Απέραντη Γαλήνη», που μεταφράστηκε σε 
19 γλώσσες και αποτελεί το βασικό έντυπο 
της Λευκάδας στις διεθνείς εκθέσεις 
τουρισμού

Ο Δήμος Λευκάδας για τον τουριστικό 
οδηγό «Λευκάδα, το απόλυτο γαλάζιο»

Η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων 
Λευκάδας για το «Αccommodation in 
Lefkada, your affordable luxury»

Ο ΕΟΤ, υιοθετώντας αφίσες μας στη 
«Θεματική έκθεση Ποδηλάτου και 
Πεζοπορίας» στην Ολλανδία

H έντυπη διαφήμιση είναι διαχρονικά αξεπέραστη

Δίνει ειδικό βάρος στο brand της επιχείρησης

Aξιοποιείται από το κατάλληλο κοινό των tour operators και  
των τουριστικών γραφείων στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού

Eπηρεάζει τις αποφάσεις των επισκεπτών 

Eίναι χρήσιμο εργαλείο για τον επισκέπτη ακόμα και όταν  
δεν έχει πρόσβαση στο internet

Η έντυπη διαφήμιση είναι απτή και αξιόπιστη

Γιατί διαφήμιση 
σε οδηγούς και χάρτες

Όλα τα έντυπα διατίθενται και σε 
ηλεκτρονική μορφή, με ενεργά 
τα links των διαφημιζομένων, 
κάνοντας την προβολή σας 
πολλαπλάσια πιο αποδοτική.
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Το έντυπο Destination Lefkada 
στις μεγαλύτερες εκθέσεις τουρισμού

Bit  Μιλάνο, Ιταλία

Ferien-Messe  Βιέννη, Αυστρία

F.re.e.  Μόναχο, Γερμανία

ITB  Βερολίνο, Γερμανία

Philoxenia  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Sajam turizma  Βελιγράδι, Σερβία

TTR  Βουκουρέστι, Ρουμανία

TUR  Στοκχόλμη, Σουηδία

Vakantiebeurs  Ουτρέχτη, Ολλανδία

Boot  Ντίσελντορφ, Γερμανία

ΒΜΤ  Νάπολη, Ιταλία

London Boat Show Λονδίνο, Αγγλία
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Πρόκειται για έναν σύγχρονο,  
καλαίσθητο και έγκυρο οδηγό για τη  
Λευκάδα, που περιέχει επικαιροποιη-
μένες και ενδιαφέρουσες πληροφορί-
ες για το νησί, πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και προτάσεις διαμονής, φαγη-
τού, διασκέδασης, αγορών και εναλλα-
κτικών δραστηριοτήτων. 

Κάθε χρόνο διανέμεται στις διεθνείς 
εκθέσεις τουρισμού και από το 
πρώτο τεύχος που κυκλοφόρησε το 
2012, άρχισε να αναδεικνύεται ως ο 
κατεξοχήν εκπρόσωπος του νησιού.

Τους καλοκαιρινούς μήνες μοιράζεται 
από το info kiosk αλλά και από 
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
βίλες κ.ο.κ.

Διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή 
με ενεργούς τους συνδέσμους όλων 
των καταχωρημένων επιχειρήσεων.

Destination Lefkada

O κατεξοχήν εκπρόσωπος του νησιού 
στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού από το 2012

Κλείσιμο καταχωρήσεων μέχρι 
20 Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς /  
Κόστος από 280 €2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020
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Destination Lefkada

ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες  
για το νησί

προτάσεις 
διαμονής 
φαγητού 

διασκέδασης 
αγορών

εναλλακτικές δραστηριότητες
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μεγέθη καταχωρήσεωνDestination Lefkada

Προνομιακές ολοσέλιδες:
Οπισθόφυλλο
B’ & Γ’ εξωφύλλου 
Πρώτη & τελευταία σελίδα    
17 εκ. (πλάτος) x  24 εκ. (ύψος) (με 0,5 εκ. ξάκρισμα)

Ολοσέλιδη   
14,5 εκ. (πλάτος)  x  21,5 εκ. (ύψος)

Προνομιακό σαλόνι 
(σελ. 2-3)
 34 εκ. (πλάτος) x  24 εκ. (ύψος)
(με 0,5 εκ. ξάκρισμα)
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μεγέθη καταχωρήσεωνDestination Lefkada

1/2 σελίδας   
14,5 εκ. (πλάτος)  x  10,5 εκ. (ύψος)

1/4 σελίδας  
(τύπος 1)  
7 εκ. (πλάτος)  x  10,5 εκ. (ύψος)

1/3 σελίδας   
14,5 εκ. (πλάτος)  x  6,6 εκ. (ύψος)

1/4 σελίδας
(τύπος 2)  
15,5 εκ. (πλάτος)  x  5,5 εκ. (ύψος)
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Lefkada guide welcome maps 
από το 2010

Κάθε νέα τουριστική περίοδο, εκδίδεται σε 40.000 αντίτυπα ο διαφημιστικός χάρτης Lefkada guide 
(μεγέθους 70x100), ο οποίος παρέχει συνοπτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται  
ο επισκέπτης της Λευκάδας. Ο χάρτης διανέμεται δωρεάν από όλους τους διαφημιζόμενους καθώς και 
από πολλά άλλα σημαντικά σημεία διανομής όπως: ΚΤΕΛ, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικές εκθέσεις 
εσωτερικού, γραφεία ΕΟΤ, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιλεγμένα καταλύματα στη Λευκάδα  
και η ανατροφοδότηση των σημείων διανομής είναι διαρκής.

Ο χάρτης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Το πρώτο έντυπο που παίρνει στα χέρια του  
ο επισκέπτης της Λευκάδας

Κλείσιμο καταχωρήσεων μέχρι τέλη Απριλίου κάθε χρονιάς  /  Κόστος από 220 €
2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Lefkada guide

λεπτομερείς 
χάρτες με 
ενδείξεις των
διαφημιζόμενων
επιχειρήσεων

χρήσιμες 
πληροφορίες
και τηλέφωνα
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μεγέθη καταχωρήσεωνLefkada guide

μεγάλη   
 9,5 εκ. (πλάτος)  x  7 εκ. (ύψος)

μεσαία   
 4,5 εκ. (πλάτος)  x  7 εκ. (ύψος)

μικρή   
 9 εκ. (πλάτος)  x  3 εκ. (ύψος)
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Προνομιακές θέσεις

μεγέθη καταχωρήσεωνLefkada guide

Οπισθόφυλλο  
11,7 εκ. (πλάτος)  x  19,8 εκ. (ύψος) (με 0,5 εκ. ξάκρισμα)

B’ οπισθόφυλλο   
11,7 εκ. (πλάτος)  x  14,7 εκ. (ύψος) 
(με 0,5 εκ. ξάκρισμα)

Εξώφυλλο   
10,5 εκ. (πλάτος)  x  2,2 εκ. (ύψος)
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Με την πολύχρονη εμπειρία τουριστικών εκδόσεων για 
το νησί της Λευκάδας, και τη συνεχή παρουσία τους στις 
διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, ο νέος οδηγός Destination 
Epirus, Highlights of Epirus riviera & the mainland θα έρθει 
να καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες της περιοχής της 
Ηπείρου.

Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, προτάσεις διαμονής, 
φαγητού, διασκέδασης, αγορών, εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την 
περιοχή, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους 
επισκέπτες. 

Κάθε χρόνο θα διανέμεται στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού 
και τους καλοκαιρινούς μήνες, θα μοιράζεται από το info kiosk 
αλλά και από ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δώματα, βίλες κ.ο.κ.

Ο οδηγός θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή με ενεργούς 
τους συνδέσμους όλων των καταχωρημένων επιχειρήσεων.

Destination Epirus

Ένα νέο, σύγχρονο έντυπο προβολής 
της Ηπειρωτικής Ριβιέρας

Κλείσιμο καταχωρήσεων μέχρι 
20 Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς /  
Κόστος από 240 €
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μεγέθη καταχωρήσεωνDestination Epirus

Προνομιακές ολοσέλιδες:
Οπισθόφυλλο
B’ & Γ’ εξωφύλλου 
Πρώτη & τελευταία σελίδα    
17 εκ. (πλάτος) x  24 εκ. (ύψος) (με 0,5 εκ. ξάκρισμα)

Ολοσέλιδη   
14,5 εκ. (πλάτος)  x  21,5 εκ. (ύψος)

Προνομιακό σαλόνι 
(σελ. 2-3)
 34 εκ. (πλάτος) x  24 εκ. (ύψος)
(με 0,5 εκ. ξάκρισμα)
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μεγέθη καταχωρήσεωνDestination Epirus

1/2 σελίδας   
14,5 εκ. (πλάτος)  x  10,5 εκ. (ύψος)

1/4 σελίδας  
(τύπος 1)  
7 εκ. (πλάτος)  x  10,5 εκ. (ύψος)

1/3 σελίδας   
14,5 εκ. (πλάτος)  x  6,6 εκ. (ύψος)

1/4 σελίδας
(τύπος 2)  
15,5 εκ. (πλάτος)  x  5,5 εκ. (ύψος)
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Ένας νέος διαφημιστικός χάρτης, χρήσιμος οδηγός  
για τον επισκέπτη της ηπειρωτικής ριβιέρας 

Epirus Riviera guide

Ο διαφημιστικός χάρτης Epirus Riviera Guide εκδόθηκε 
για πρώτη φορά το 2018. Έκτοτε εκτυπώνεται  σε τιράζ 
30.000 αντιτύπων και διανέμεται δωρεάν απ΄ όλους τους 
διαφημιζόμενους και όλα τα σημαντικά σημεία διανομής 
κατά μήκος της Ηπειρωτικής Ριβιέρας όπως KTEΛ, 
ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία ΕΟΤ, γραφεία ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων και επιλεγμένα καταλύματα.
Πρόκειται για το πλέον χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 
του επισκέπτη το οποίο μέσα από ενδιαφέρουσες 
διαδρομές θα του συστήσει την ηπειρωτική ριβιέρα και 
όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, αλλά 
και προτάσεις για διαμονή, φαγητό, δραστηριότητες και 
όλες τις υπηρεσίες που θα του φανούν χρήσιμες κατά 
τη διαμονή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα σημεία 
διανομής τροφοδοτούνται διαρκώς.

Κλείσιμο καταχωρήσεων μέχρι 
τέλη Απριλίου κάθε χρονιάς  /  
Κόστος από 110 € χρήσιμες 

πληροφορίες
και προτάσεις

λεπτομερείς χάρτες 
με ενδείξεις  

των διαφημιζόμενων 
επιχειρήσεων
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μεγέθη καταχωρήσεωνEpirus riviera guide

μικρή   
 9,4 εκ. (πλάτος)  x 2,7 εκ. (ύψος)

μεγάλη   
 9,4 εκ. (πλάτος)  x  6,3 εκ. (ύψος)

μεσαία   
 4,5 εκ. (πλάτος)  x  6,5 εκ. (ύψος)

Προνομιακές θέσεις

Οπισθόφυλλο  
11,7 εκ. (πλάτος)  x  19,8 εκ. (ύψος) 
(με 0,5 εκ. ξάκρισμα)

B’ οπισθόφυλλο   
11,7 εκ. (πλάτος)  x  14,7 εκ. (ύψος) 
(με 0,5 εκ. ξάκρισμα)
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Επιπλέον παροχές στους διαφημιζόμενους

Ειδικές τιμές ισχύουν για όσους επιχειρηματίες επιθυμούν συνδυαστική 
διαφήμιση με την ιστοσελιδα Lefkada Slow Guide που εξασφαλίζει 
παράλληλα και την πρόσθετη προβολή τους από τα social media.

Με τη συμμετοχή σας στα έντυπα Destination Lefkada, 
Destination Epirus 

Κερδίζετε παράλληλη προβολή από την ηλεκτρονική έκδοση των εντύπων όπου όλοι 
οι σύνδεσμοι (links) των καταχωρήσεων είναι ενεργοί.

Έχετε ειδική έκπτωση όσον αφορά την καταχώρησή σας στην ιστοσελίδα Lefkada Slow Guide.

Κερδίζετε έκπτωση από 20% έως 40% στις καταχωρήσεις των διαφημιστικών χαρτών
 Lefkada Guide και Epirus Riviera guide

Σας παρέχονται δωρεάν έντυπα για όλη την τουριστική σεζόν.

Με την συμμετοχή σας στους διαφημιστικούς χάρτες  
Welcome maps: Lefkada Guide και Epirus Riviera guide

Κερδίζετε παράλληλη προβολή από την ηλεκτρονική έκδοση του χάρτη.

Έχετε ειδική έκπτωση όσον αφορά την καταχώρησή σας στην ιστοσελίδα Lefkada Slow Guide.

Σας παρέχονται δωρεάν χάρτες για τους πελάτες σας όλη την σεζόν.

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
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Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε  
από κοντά

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, φωτογράφηση, μεταφράσεις

Υλικό που χρειάζεται να στείλετε για την έντυπη διαφήμισή σας

Για έτοιμη μακέτα: ακριβές μέγεθος, αρχεία jpg / tif / pdf, CMYK, 300dpi.

Για δημιουργία μακέτας: φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (1.5MB και άνω), λογότυπο υψηλής 
ανάλυσης (300dpi), στοιχεία επικοινωνίας που θέλετε να φαίνονται στα αγγλικά.

Συχνές ερωτήσεις

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

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 (ώρες καταστημάτων).

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


