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Λίγα λόγια για την έκδοση
Το «Παίζω & Κατασκευάζω», είναι μια εξαμηνιαία έντυπη έκδοση, η οποία απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από χειροτεχνίες, τις οποίες μπορούν 

τα παιδιά να κατασκευάσουν, ουσιαστικά «παίζοντας», αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους «δημιουργικά»

και παράλληλα ν’ «αναπτύξουν» τη φαντασία τους και να «αναδείξουν» το φυσικό τους ταλέντο! 

Επιπλέον, το περιοδικό αποτελεί τον απόλυτο οδηγό αγοράς για κάθε γονέα, καθώς μέσα σ’ αυτό μπορεί να βρει 

καταστήματα από τα οποία μπορεί να προμηθευτεί διάφορα υλικά χειροτεχνίας, προτάσεις για τη διοργάνωση 

παιδικού πάρτυ και εναλλακτικούς χώρους για τη δημιουργική απασχόληση και διασκέδαση του παιδιού του.   

Κατασκευές - Οδηγίες
Η ποικιλία των κατασκευών και τα βήματα για την εκτέλεσή τους, δίνονται με απλό και κατανοητό τρόπο, 

ώστε να κρατούν το ενδιαφέρον των παιδιών και να μπορούν να πειραματίζονται. 

Όλες οι χειροτεχνίες και οι κατασκευές παρουσιάζονται βήμα-βήμα, με φωτογραφίες και πατρόν.

Υπάρχουν κατασκευές όπου χρειάζεται η γονική επίβλεψη.

Θεματολογία 
> Χειροποίητες κατασκευές με υλικά όπως: χαρτί, ύφασμα, τσόχα, νήματα, χάντρες, κορδόνια, 

πλαστελίνη, αυτοκόλλητες ταινίες, σφραγίδες, χρώματα κλπ.

> Τεχνικές όπως Origami, Quilling, Felt, Decoupage, Πολυμερή πηλό, 

αλλά και πώς να δημιουργούν με ανακυκλώσιμα υλικά.

> Εποχικές δημιουργίες αλλά και ιδέες για τις γιορτινές περιόδους. π.χ. Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ.

> Πρωτότυπες κατασκευές και ιδέες διακόσμησης για παιδικά πάρτυ.

> Θρεπτικές συνταγές για υγιεινά σνακ.

Σας καλωσορίζουμε στην περιοδική έκδοση 

“Παίζω & Κατασκευάζω” των εκδόσεων ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ



ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ 

1. Η ποικιλία των θεμάτων και των κατασκευών, καθώς επίσης και ο απλός τρόπος παρουσίασής τους, 

έχουν καθιερώσει το “Παίζω & Κατασκευάζω”, ως τον απόλυτο οδηγό και σύμβουλο 

δημιουργικής απασχόλησης για γονείς, νηπιαγωγούς, δασκάλους και απασχολούμενους σε συναφείς τομείς, 

με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του, μετά από 3 χρόνια κυκλοφορίας, ν’ αυξάνονται σταθερά. 

Ενδεικτικά οι πωλήσεις του κυμαίνονται, κατά μέσο όρο, στην Αθήνα στα 2.000-2.300 τεύχη 

και στην επαρχία στα 2.200-2.800 αντίτυπα ανά τεύχος.

2. Είναι ένα έντυπο που προσφέρει μεγάλη χρονική διάρκεια διαφημιστικής προβολής,

καθώς επιπλέον της εξαμηνιαίας κυκλοφορίας του στα σημεία πώλησης έντυπου Τύπου πανελλαδικά,

διατίθεται σε εκθέσεις και φεστιβάλ χειροτεχνίας, όπως επίσης και σε ειδική προσφορά στα περίπτερα, 

μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

3. Το service, οι δωρεάν παροχές που σας προσφέρονται με κάθε διαφημιστική καταχώρηση, 

όπως η παρουσίαση κατασκευής με δικά σας προϊόντα και το δελτίο τύπου στα νέα της αγοράς, 

καθώς επίσης και το aster sales service, είναι αξιόπιστα, αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα 

ώστε να καλύπτουν όλες τις εμπορικές σας ανάγκες.

4. Οι τιμές καταχωρήσεων είναι οικονομικές γιατί η εταιρία ΔΥΡΟΣ διαθέτει ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής 

και εκτύπωσης εντύπων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πρόσθετα κόστη στην τιμή της σελίδας.

Το περιοδικό «Παίζω & Κατασκευάζω» απευθύνεται σε Καταστήματα με υλικά χειροτεχνίας, 

σε Εταιρίες με παιχνίδια δημιουργικής απασχόλησης, σε Καλλιτεχνικά εργαστήρια,

αλλά και σε Εναλλακτικούς χώρους απασχόλησης και διασκέδασης των παιδιών. 

To “Παίζω & Κατασκευάζω”, μέχρι σήμερα, έχει τύχει της αμέριστης εμπιστοσύνης μεγάλου 

αριθμού ελληνικών εταιρειών, οι οποίες τo χρησιμοποιούν ως ικανή πλατφόρμα επικοινωνίας και 

προβολής για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στην ελληνική αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ!

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
- Πρώτη κυκλοφορία: 2014
- Εκδίδεται δύο (2) φορές το χρόνο: 

Άνοιξη/Καλοκαίρι & Φθινόπωρο/Χειμώνα
- Το τιράζ του είναι στα 10.000 αντίτυπα ανά έκδοση 
- Διανέμεται πανελλαδικά από το πρακτορείο «Ευρώπη».
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ
Στην ιστοσελίδα του περιοδικού “Creativity”:

www.periodikocreativity.gr
Μενού: ΙΔΕΕΣ / Yπομενού: ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

- Εκθέσεις & Φεστιβάλ χειροτεχνίας
- Facebook/ΠΑΙΖΩ - Κατασκευάζω



ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

ΣΑΛΟΝΙ 
(42x28 εκ.)

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ
(21x28 εκ.)

1/2 ΣΕΛΙΔΑΣ
(19x12,5 εκ.)

1/4 ΣΕΛΙΔΑΣ
(9x12,5 εκ.)

Επισημάνσεις
Οι παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 

Ακυρώσεις
Οι ακυρώσεις διαφημιστικών καταχωρήσεων πρέπει να γίνονται γραπτά στο Διαφημιστικό Τμήμα του

περιοδικού, 25 ημέρες πριν από την έκδοση του τεύχους. Πέραν αυτής της προθεσμίας οι καταχωρή-

σεις χρεώνονται στον εντολέα βάση του τιμοκαταλόγου και δεν υπόκεινται σε καμία έκπτωση. 

Τιμολογιακή Πολιτική
Α. Προκαταβολή: 50% της καθαρής αξίας, με την υπογραφή της Διαφημιστικής Εντολής Καταχώρησης.

Β. Εξόφληση: Με την έκδοση του περιοδικού και την παραλαβή του τιμολογίου.

Τρόποι πληρωμής
Α. Με κατάθεση σε λογαριασμό σε μία από τις τράπεζες: Alpha- Εθνικής - Πειραιώς. 

Β. Μετρητοίς 

Τεχνικές Προδιαγραφές: 

> Συμβατά αρχεία: PDF, TIFF

> 300dpi, CMYK με ξάκρισμα και κοπτικά


