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Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η εκδοτική-διαφηµιστική εταιρεία ∆ΥΡΟΣ, µε τη
δυναµική της παρουσία στο χώρο των Eκδόσεων
και της Παραγωγής Εντύπων, ακολουθεί τη ροή
της εποχής, δηµιουργώντας και προσφέροντας
Ολοκληρωµένες Λύσεις σε όλο το φάσµα της έντυπης
και δικτυακής επικοινωνίας.

Υπηρεσίες

- ∆ηµιουργικό / Έντυπη Επικοινωνία
- Παραγωγή Περιοδικών & Βιβλίων
- Κατασκευή Ιστοσελίδων – Banners
- Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφίας
- Eκτυπώσεις Oﬀset

Έκτακτες Eιδικές Εκδόσεις

• Σειρά Ειδικών Επιχειρήσεων
• Πιστόλια Μάχης
• Τακτικά Λειόκαννα
• Μαχαίρια Μάχης
• Σουγιάδες & Τακτικά Πολυεργαλεία • Seal
• Ρώσσικα όπλα
• Εγκυκλοπαίδεια Ειδ. ∆υνάµεων
• ΑΟΖ & Υφαλοκρυπίδα
• Ενεργειακή Ασφάλεια
• Η Ελληνική Αεροπορία
(Μέση Ανατολή & Ιταλία 1941-1944)
Με γνώµονα πάντα το ανεξάρτητο πνεύµα των συντακτών τους,
τα περιοδικά της ∆ΥΡΟΣ, προσφέρουν στους αναγνώστες την
καλύτερη δυνατή ενηµέρωση και δηµιουργούν ένα άξια ανταγωνιστικό
µέσο προβολής, ικανό να προσφέρει τα οφέλη που επιθυµείτε.

Εκδόσεις

• Ελληνική Άµυνα & Τεχνολογία
• Ετήσια Ανασκόπηση ΕΑ&Τ
• Καταδροµή & Ασφάλεια
• Μάχες & Στρατιώτες

∆ιευθυντής Σύνταξης
Ευάγγελος Α. Παγώτσης (vapag294@gmail.com)
Αρχισυντάκτης
∆ηµήτριος Πατσουλές (devgru.patsoules1@gmail.com)
Γραµµατεία - ∆ιαφηµιστικό
Μαρία Γαβριελάτου (dyros@dyros.com.gr)

Πύργου ∆υρού 34 121 34 Περιστέρι
Τηλ. 210 5736513, 210 5736334 • Φαξ. 210 5736525
E-mail: dyros@dyros.com.gr • Website: www.dyros.com.gr

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΕΑ&T:
Περιοδικότητα:
Ηµ/νία έκδοσης:
Θέµα:
Κυκλοφορία:
Website:

Ελληνική Άµυνα & Τεχνολογία
Μηνιαίο - 12 τεύχη το χρόνο
Στις αρχές κάθε µήνα
Ελληνικές αµυντικές προµήθειες,αµυντική τεχνολογία, αεροδιαστηµική,
αµυντική οικονοµία και πολιτική κ.α
10.000 αντίτυπα ανά τεύχος
www.hellenicdefence.gr

ΕΑ&T:
Περιοδικότητα:
Ηµ/νία έκδοσης:
Θέµα:
Κυκλοφορία:
Website:

Ετήσια Ανασκόπηση
Ετήσιο - Ένα τεύχος το χρόνο
Κάθε Ιούνιο
Ισορροπία ∆υνάµεων Ελλάδα • Τουρκία • Κύπρος
10.000 αντίτυπα
www.hellenicdefence.gr

Κ&Α:
Περιοδικότητα:
Θέµα:

Καταδροµή & Ασφάλεια
∆ιµηνιαίο - 6 τεύχη το χρόνο
∆υνάµεις ειδικών επιχειρήσεων, οπλισµός και ατοµική εξάρτυση, µοναδικά
επιχειρησιακά στοιχεία από την ιστορία, την εκπαίδευση και την δράση των πιο
επίλεκτων δυνάµεων, σε συνδυασµό µε µοναδικές τεχνικές πληροφορίες και εξελίξεις
στον τοµέα των όπλων.
10.000 αντίτυπα ανά τεύχος
www.hellenicdefence.gr

Κυκλοφορία:
Website:

Μ&Σ:
Περιοδικότητα:
Θέµα:

Κυκλοφορία:
Website:

Μάχες & Στρατιώτες
∆ιµηνιαίο - 6 τεύχη το χρόνο
Πολεµική ιστορία µε αναπαράσταση - ανάπλαση πεδιών µάχης, στολών,
οπλισµού, πολεµιστών και σκηνών µάχης µέσα από πίνακες και χάρτες
αποκλειστικά κατασκευασµένους για την κάθε περίπτωση.
10.000 αντίτυπα ανά τεύχος
www.hellenicdefence.gr

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ
Οι περιοδικές εκδόσεις διανέµονται και πωλούνται πανελλαδικά, µέσω του πρακτορείου διανοµής Άργος Α.Ε.
Επιπρόσθετα, διατίθενται µέσω Συνδροµής σε αναγνώστες και αποστέλλονται σε κυβερνητικούς, στρατιωτικούς,
ιδιωτικούς οργανισµούς και βιοµηχανίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πύργου ∆υρού 34 121 34 Περιστέρι
Τηλ. 210 5736513, 210 5736334 • Φαξ. 210 5736525
E-mail: dyros@dyros.com.gr • Website: www.dyros.com.gr

ΕΝΤΥΠΗ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Τα έντυπα περιοδικά αλλά και η ιστοσελίδα τους, προσφέρουν µία από τις καλύτερα ισορροπηµένες σχέσεις κόστους – απόδοσης,
ενώ το προφίλ του αναγνωστικού κοινού τους, τα κατατάσσει στα πιο αξιόπιστα αλλά και αποδοτικά διαφηµιστικά µέσα.
∆εν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας τους, έχουν τύχει της αµέριστης εµπιστοσύνης µεγάλου αριθµού
ελληνικών και ξένων εταιρειών, οι οποίες τα χρησιµοποιούν µε αδιαµφισβήτητη επιτυχία, ως ικανή πλατφόρµα επικοινωνίας και
προβολής των προϊόντων - υπηρεσιών τους, στην Ελληνική αγορά.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ

ΟΛΟΣΕΛΙ∆Η
ΗΜΙΣΕΛΙ∆Η

22cm x 29cm
22cm x 14,5cm

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ

ΣΑΛΟΝΙ
Β’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Γ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

43cm x 29cm
22cm x 29cm
22cm x 29cm
22cm x 29cm

Συµβατά αρχεία:
- Pdf format, in Press Quality, CMYK, trim size,
µε σηµεία σύµπτωσης και κοπτικά
- Tiﬀ format, 300dpi, CMYK, trim size,
µε σηµεία σύµπτωσης και κοπτικά
Ειδικές Σηµειώσεις:
• Άλλου είδους δηµοσιεύσεις κατόπιν ειδικής συµφωνίας
• Η κατασκευή µακέτας επιβαρύνει τον διαφηµιζόµενο

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α www.hellenicdefence.gr
Ανανεωµένο, εύχρηστο και δυναµικό, η ιστοσελίδα µας παρέχει πλήρη ενηµέρωση και ανάλυση για την Αµυντική Τεχνολογία,
την εξωτερική πολιτική και τις Ειδικές ∆υνάµεις, ενώ, παράλληλα, αποτελεί ένα ακόµη δυναµικό βήµα επικοινωνίας µε τους
αναγνώστες και η ιδανική πλατφόρµα διαφήµισης νέων προϊόντων και εταιριών.
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΒΑΝΝΕRS

ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ
728 x 90pixel / 250 x 300pixel
ΣΤΙΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 300 x 600pixel / 300 x 300pixel
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Κείµενο + Φωτογραφίες
Κείµενο + Φωτογραφίες
Κείµενο + Φωτογραφίες

Τµήµα
Επικοινωνήστε µε το ∆ιαφηµιστικό τικό πακέτο
ηµισ
διαφ
λο
λλη
και ζητήστε το κατά
για την εταιρεία σας!

Συµβατά αρχεία:
- Ένα banner αποτελείται από συνδυασµό εικόνων και
κειµένου, µε την επιλογή µεταβίβασης (link)
στην τοποθεσία που θα επιλέξετε
- Φωτογραφία: σε jpq format, Aνάλυση: 96 dpi
- Κείµενα: σε Word

Ειδικές Σηµειώσεις:
• Η κατασκευή µακέτας του banner επιβαρύνει τον πελάτη
• Άλλου είδους δηµοσιεύσεις κατόπιν ειδικής συµφωνίας
• Το hellenicdefence.gr εγγυάται για την διαθεσιµότητα θέσεων
µόνο µετά την αποστολή εντολής διαφηµιστικής
• καταχώρησης.

Προωθήστε την εταιρία σας στην Ελλάδα
µε ένα διαφηµιστικό µέσο που αντανακλά την αξιοπιστία σας!
Πύργου ∆υρού 34 121 34 Περιστέρι
Τηλ. 210 5736513, 210 5736334 • Φαξ. 210 5736525
E-mail: dyros@dyros.com.gr • Website: www.dyros.com.gr

