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Σε κάθε τεύχος του περιοδικού Creativity, παρουσιάζονται Do - It - Yourself κατασκευές και χειροτεχνίες, 
με τη χρήση διαφόρων υλικών και εργαλείων, όπως χαρτί, ύφασμα, νήμα, πηλός, ξύλο, γυαλί, χρώματα κλπ. 
Με απλό και κατανοητό τρόπο παρουσίασης, βήμα - βήμα, ο αναγνώστης μπορεί να φτιάξει την κατασκευή που θα επιλέξει, 
μα πάνω απ' όλα να εμπνευστεί μέσα απ 'αυτήν, ώστε να δημιουργήσει και τη δικιά του.

Οδηγός αγοράς: Όλα τα τελευταία νέα από τον χώρο του DIY, όπως υλικά, καταστήματα, εργαλεία, σεμινάρια, κ.ά.
Διάφορες τεχνικές: Παρουσίαση διαφόρων τεχνικών, όπως decoupage, macrame, mix media, scrapbooking, patchwork, ζωγραφικής, 
ραπτικής, κεντήματος, πλεξίματος, αναπαλαίωσης, μεταποίησης/ανακύκλωσης κ.ά.
Εποχιακές κατασκευές: Ανάλογα την εποχή, παρουσιάζονται αντίστοιχες προτάσεις σε κάθε τεύχος, 
π.χ. το ανοιξιάτικο τεύχος περιλαμβάνει αφιέρωμα σε πασχαλινές δημιουργίες, το χειμωνιάτικο τεύχος σε χριστουγεννιάτικες κλπ.
Home Sweet Home: Iδέες, δημιουργίες και προτάσεις για ανανέωση, διακόσμηση και ανακαίνιση του σπιτιού, όπως π.χ. αναπαλαίωση επίπλων, κα-
τασκευή χρηστικών μικροεπίπλων  κ.ά.
Πατρόν & μοτίβα: Παρέχονται στις τελευταίες σελίδες κάθε τεύχους.

Δομή Περιοδικού

Ύλη - Δομή4 τεύχη ετησίως!  
Φθινόπωρο-Χειμώνας-Άνοιξη-Καλοκαίρι



Προφίλ αναγνωστικού κοινού

Το Creativity είναι ένα περιοδικό το οποίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις χειροποίητες δημιουργίες, έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, ερασιτέχνες
αλλά και επαγγελματίες crafters. 

> Το αναγνωστικό κοινό κυμαίνεται ηλικιακά από 22 έως 65 ετών. 
> Το περιοδικό διαβάζεται, ως επί το πλείστον, από γυναίκες, παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άντρες 

ασχολoύνται με τη χειροτεχνία και συμβουλεύονται το περιοδικό μας. 
> Το αναγνωστικό κοινό του “το ακολουθεί” πιστά, τα τελευταία 8 χρόνια και οι πωλήσεις του έχουν αυξητική πορεία.

> Το Creativity είναι τριμηνιαία έκδοση, δηλ. εκδίδεται 4 φορές το χρόνο: Άνοιξη-Καλοκαίρι-Φθινόπωρο-Χειμώνα
> Κυκλοφορεί πρώτα στην Αθήνα (τον πρώτο 1,5 μήνα) σε 3.500 αντίτυπα και στη συνέχεια στην Επαρχία (τον υπόλοιπο 1,5 μήνα) επίσης σε 3.500
αντίτυπα, μέσω του πρακτορείου AΡΓΟΣ, ενώ συγχρόνως αποστέλλεται και με ετήσια συνδρομή. 

Το περιοδικό Creativity συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ χειροτεχνίας, όπου διακινεί όλα του τα τεύχη.

Κυκλοφορία

Εκθέσεις & Φεστιβάλ χειροτεχνίας

Κυκλοφορία & Διανομή



1. Aξιόπιστο και αποτελεσματικό service και after sales service.
2. Οι δωρεάν παροχές με κάθε διαφημιστική καταχώρηση, όπως δελτίο τύπου στα νέα της αγοράς και παρουσίαση εταιρίας 

ή κατασκευής βήμα - βήμα.
3. Ανταγωνιστικές τιμές καταχωρήσεων, καθώς η ΔΥΡΟΣ διαθέτει ολοκληρωμένη μονάδα υλοποίησης, παραγωγής και εκτύπωσης,

με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πρόσθετα κόστη στην τιμή της σελίδας.
4. Είναι ένα περιοδικό-οδηγός στο οποίο ο αναγνώστης crafter μπορεί να ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή.

Το περιοδικό Creativity, απευθύνεται σε εταιρίες που έχουν σχέση με την προμήθεια υλικών για
κατασκευές, οι οποίες μπορεί να είναι απλές και μικρές, όπως διάφορα διακοσμητικά ή χρηστικά
αντικείμενα ή μεγαλύτερες και πιο σύνθετες, όπως αναπαλαιώσεις, κατασκευές μικροεπίπλων,
ακόμα και ανακαινίσεις χώρων.

4 λόγοι για να προβληθείτε στο “Creativity”

Πού απευθύνεται

To Creativity μέχρι σήμερα, έχει τύχει της αμέριστης εμπιστοσύνης μεγάλου αριθμού ελληνικών εταιρειών, 
αλλά και ξένων, οι οποίες τo χρησιμοποιούν ως ικανή πλατφόρμα επικοινωνίας και προβολής 

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

Διαφήμιση



H ΔΥΡΟΣ, εκτός του περιοδικού Creativity εκδίδει και κυκλοφορεί σε ετήσια βάση, ειδικές
εκδόσεις οι οποίες είναι αφιερωμένες αποκλειστικά σε μια τεχνική ή σε μια εορταστική περίοδο
του χρόνου και έχουν γίνει ιδιαίτερα αγαπητές από το αναγνωστικό κοινό. 

Η έκδοση “Decoupage & Μικτές Τεχνικές”, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του
2018 και περιέχει χειροποίητες δημιουργίες με decoupage και μικτές τεχνικές. 

Η έκδοση “Δημιουργικά Χριστούγεννα”, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2018
και είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε χριστουγεννιάτικες δημιουργίες. 

Η έκδοση “Handmade Κοσμήματα”, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2021 και είναι
αφιερωμένη αποκλειστικά στην κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων με διάφορα υλικά και τε-
χνικές.

Η έκδοση “Anti-Stress Ζωγραφική”, για ενήλικες κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο
του 2021 και είναι αφιερωμένη στη μαγεία των σχημάτων και των χρωμάτων, η οποία προσφέρει
ανακούφιση από το στρες, χαρίζοντας αρμονία και χαρά!

Ειδικές Eκδόσεις



Η άμεση επικοινωνία του περιοδικού με τους αναγνώστες του, καθώς μέσα σ’ αυτή μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με την
κυκλοφορία του, τα σημεία πώλησής του, αλλά και να συζητήσει διάφορα άλλα σχετικά με τον χώρο του DIY.

> Ένα ακόμη δυναμικό βήμα επικοινω-
νίας με τους αναγνώστες και η ιδανική
πλατφόρμα διαφήμισης νέων προϊόν-
των και εταιριών.

> Επιλογές διαφημιστικής προβολής με
banner, παρουσιάσεις, newsletters και
διάφορα άλλα συνδυαστικά πακέτα.

www.facebook.com/Περιοδικό-Creativity 

www.periodikocreativity.gr Διαδίκτυο



Τιμοκατάλογος
Τιμολογιακή Πολιτική
> Προκαταβολή 50% της καθαρής αξίας, με την υπογραφή 

της Διαφημιστικής Εντολής Καταχώρησης.
> Εξόφληση με την έκδοση του περιοδικού

και την παραλαβή του τιμολογίου.

Τρόποι πληρωμής
> Με κατάθεση σε λογαριασμό των παρακάτω τραπεζών: 

Alpha- Εθνική- Πειραιώς-Eurobank.
> Μετρητοίς 

Ακυρώσεις
Οι ακυρώσεις διαφημιστικών καταχωρήσεων, πρέπει
να αποστέλλονται εγγράφως στο Διαφημιστικό Τμήμα 
του περιοδικού, 25 ημέρες πριν από την έκδοση 
του τεύχους. Πέραν αυτής της προθεσμίας οι καταχωρήσεις
χρεώνονται στον εντολέα βάση του τιμοκαταλόγου
και δεν υπόκεινται σε καμία έκπτωση.

Επισημάνσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΑΛΟΝΙ 450 €
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ 300 €
1/2 ΣΕΛΙΔΑ 150 €
1/4 ΣΕΛΙΔΑΣ 70 €

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ” (ΔΕΞΙΑ) 350 €
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 450 €

ΠΡΟΒΟΛΗ ΩΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
BANNER 19x2 εκ. - (8 σελ.) 300 €
BANNER 19x2 εκ. - (16 σελ.) 400 €

Τεχνικές Προδιαγραφές:
> 1 σαλόνι (42x28 εκ) + 0,5 εκ. ξάκρισμα   
> 1 σελίδα (21x28 εκ) + 0,5 εκ. ξάκρισμα   
> ½ σελίδα (19x12,5 εκ.)    
> 1/4 σελίδας (9x12,5 εκ.)   

- Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

Συμβατά αρχεία: 
PDF, TIFF  (300dpi ανάλυση, CMYK,
με ξάκρισμα και κοπτικά)



H εκδοτική – διαφημιστική εταιρεία ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ με μακροχρόνια εμπειρία και δυναμική πα-
ρουσίαστο 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, ΦΑΞ: 210 5736525

www.dyros.com.gr,  dyros@dyros.com.gr

Η εταιρία

www.dyros.com.gr


