Media
Kit

Χειροτεχνίες, Κατασκευές & Δημιουργίες
Με: Χαρτί, Ύφασμα, Felt, Νήματα, Κλωστές, Ραπτομηχανή, Πολυμερή πηλό, Κεραμεικά, Washi
tapes, Χρώματα, Στάμπες & Σφραγίδες, Δέρμα, Ξύλο, Γυαλί, Ανακυκλώσιμα υλικά,
Φυτέματα κ.ά.
Συγχρόνως αναλύονται διάφορες Τεχνικές, όπως: Ζωγραφική, Mικτές τεχνικές,
Κόσμημα, Decoupage, Quilling, Stencil, Scrapbooking, Patchwork, Macrame,
Ψηφιδωτό, Τεχνική αναπαλαίωσης, Πλέξιμο, Βελονάκι, Κέντημα, Απλικέ, Origami, Κερί, Σαπούνι
κλπ., με τις οποίες μπορεί ένας crafter να δημιουργήσει τα δικά του έργα.
Κάθε τεύχος περιλαμβάνει δημιουργίες για την αντίστοιχη εποχή και χρονική περίοδο που
κυκλοφορεί, π.χ. το ανοιξιάτικο τεύχος περιλαμβάνει πασχαλινές χειροτεχνίες κ.ο.κ.
Στις τελευταίες σελίδες κάθε τεύχους θα βρείτε πατρόν και μοτίβα που μπορεί να χρειαστεί στη δημιουργία μιας χειροτεχνίας, όπως π.χ. μοτίβο κεντήματος
Επιπλέον, δημοσιεύονται Tips, Οδηγίες και Συμβουλές, μια επιπλέον ενημέρωση για τη χρήση υλικών, εργαλείων και τεχνικών.

Ύλη - Δομή

Προφίλ αναγνωστικού κοινού
Το Creativity είναι ένα περιοδικό το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν τη χειροτεχνία
σε όλες τις μορφές της, είτε είναι ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες crafters.

Κυκλοφορία

Το αναγνωστικό κοινό κυμαίνεται ηλικιακά από 22 έως 65 ετών. Το περιοδικό διαβάζεται ως επί το πλείστον από γυναίκες,
παρ’ όλα αυτά τα 2 τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άντρες έχουν την τάση να ασχολoύνται με τη χειροτεχνία.
Το αναγνωστικό κοινό του “το ακολουθεί” πιστά και οι πωλήσεις του έχουν αυξητική πορεία.
Κυκλοφορία & Διανομή
Εκδίδεται 4 φορές το χρόνο: Άνοιξη-Καλοκαίρι-Φθινόπωρο-Χειμώνα.
Κυκλοφορεί σε 10.000 αντίτυπα ανά τεύχος και διανέμεται μέσω του πρακτορείου AΡΓΟΣ, σ’ όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, αποστέλλεται
και μέσω συνδρομής. Οι πωλήσεις του στην Αθήνα κυμαίνονται στα 2.000-2600 και στην επαρχία στα 2200-3000 αντίτυπα ανά τεύχος.
Εκθέσεις & Φεστιβάλ χειροτεχνίας
Το περιοδικό Creativity συμμετέχει σε εκθέσεις, όπως π.χ. στην έκθεση «Χειροτέχνικα», καθώς και σε Φεστιβάλ χειροτεχνίας,
όπου διακινεί όλα του τα τεύχη, με μεγάλη επιτυχία.

Πού απευθύνεται
Διαφήμιση
Στις εταιρίες που έχουν άμεση σχέση με το ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ (DIY) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
και πραγματοποίηση ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τη δική τους
χειροτεχνία (έμμεση διαφήμιση) με υλικά από το κατάστημά τους, αλλά και τα νέα τους προϊόντα μέσα από τη στήλη “Τα Νέα της Αγοράς” - εντελώς
ΔΩΡΕΑΝ!
To Creativity 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.
4 λόγοι για να προβληθείτε στο “Creativity”
1. Η ποικιλία των θεμάτων, οι τεχνικές και οι συμβουλές για τη χρήση των υλικών, κρατούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
2. Είναι ένα περιοδικό-οδηγός στο οποίο ο αναγνώστης crafter έχει άμεση πρόσβαση, καθώς μπορεί να ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή.
3. Το service και το after sales service που προσφέρει στους πελάτες του είναι αξιόπιστο και αποτελεσματικό
(Διαφήμιση/Κατασκευή/Δελτίο Τύπου) καλύπτοντας όλες τις εμπορικές σας ανάγκες.
4. Οι τιμές καταχωρήσεων είναι ανταγωνιστικές γιατί η ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ διαθέτει ολοκληρωμένη μονάδα υλοποίησης, παραγωγής και
εκτύπωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πρόσθετα κόστη στην τιμή της σελίδας.

www.facebook.com/Περιοδικό-Creativity
Η σελίδα του Creativity στο Facebook, φέρνει κοντά περισσότερο κόσμο και συγχρόνως σας κρατά
ενήμερους για την κυκλοφορία του περιοδικού αλλά και για τα καταστήματα προμήθειας υλικών και
παρακολούθηση σεμιναρίων για διάφορες τεχνικές.

Διαδίκτυο

Στη σελίδα κοινοποιούνται τα νέα των εταιριών που συνεργάζονται με το περιοδικό, δίνοντας έτσι
στους διαφημιζόμενους της κάθε έκδοσης ένα ακόμα βήμα προβολής τους.

www.periodikocreativity.gr

Ένα ακόμη δυναμικό βήμα επικοινωνίας με τους αναγνώστες και η ιδανική πλατφόρμα διαφήμισης νέων προϊόντων και εταιριών.

Δωρεάν ηλεκτρονική προβολή για τους διαφημιζόμενους του περιοδικού: Παράλληλη χρονική προβολή της διαφήμισης και της κατασκευής, από
το τεύχος στην αντίστοιχη ενότητα με link στην εταιρεία.
Επιπλέον επιλογές διαφημιστικής προβολής με Banner, Κατασκευές, Βίντεο, Newsletters και διάφορα άλλα συνδυαστικά πακέτα.

H Eταιρία

H εκδοτική – διαφημιστική εταιρεία ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ
με μακροχρόνια εμπειρία και δυναμική παρουσία στο χώρο
των περιοδικών εκδόσεων και της παραγωγής εντύπων,
προτείνει τις πιο ανταγωνιστικές ιδέες για την προώθηση
και προβολή της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά.

ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 34,
ΤΗΛ.: 210 5736513, 210 5736334, ΦΑΞ: 210 5736525
www.dyros.com.gr, dyros@dyros.com.gr

www.dyros.com.gr
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας
και ενημερωθείτε για όλες τις εκδόσεις.

