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GREEK YACHTING GUIDE
Ο Greek Yachting Guide είναι ο μοναδικός ολοκληρωμένος οδηγός με όλους τους επαγγελματίες του yachting 
στην Ελλάδα και για όλους τους ταξιδιώτες στην Αγγλική γλώσσα και με ενσωματωμένο destination. Γρήγορο και πά-
ντα ενημερωμένο site και μηχανή αναζήτησης (www.greekyachtingguide.com), mobile application, social media αλλά 
και έντυπη μορφή, περιλαμβάνοντας από εταιρείες ναύλωσης, πώλησης, κατασκευής, επισκευής, προμήθειας σκαφών, 
ταξιδιωτικά γραφεία κτλ., μέχρι τις μαρίνες, τους χάρτες, τις τοπικές αγορές, τα σημεία ενδιαφέροντος και τα χρήσιμα 
τηλέφωνα όπου δένει ένα yacht σε όλη την Ελλάδα, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το yachting. Ο εκτυπω-
μένος οδηγός θα βρίσκεται μέσα σε όλα τα σκάφη της Ελλάδας. Θα διανεμηθεί σε όλες τις εκθέσεις του εξωτερικού. 

Είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για το Ελληνικό Yachting. Διατίθεται στα Αγγλικά. Άμεση πρόσβαση σε όλες 
τις Μαρίνες της Ελλάδας μέσα από τους χάρτες που θα βρίσκονται στον έντυπο οδηγό, στην ιστοσελίδα του guide και 
το application. Ο οδηγός περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της Ελλάδας που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί με ένα σκά-
φος. Περιλαμβάνει γενική περιγραφή της κάθε περιοχής, της μαρίνες που μπορεί να δέσει το σκάφος με αναλυτικά 
στοιχεία και χάρτη, τι μπορεί να επισκεφθεί, που μπορεί να φάει και να διασκεδάσει, τοπικές εκδηλώσεις, καθώς και 
πολύτιμες πληροφορίες για άμεση ανάγκη όπως νοσοκομεία, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική, φαρμακεία κτλ. 
καθώς και εταιρίες καυσίμων. Στην ιστοσελίδα του Οδηγού θα βρείτε μια εύκολη μηχανή αναζήτησης των περιοχών 
που σας ενδιαφέρουν. Μέσα από το application του οδηγού θα έχετε άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε.

Σε ποιους απευθύνεται

Ταξιδιώτες:  Ο εκτυπωμένος οδηγός θα βρίσκεται μέσα σε όλα τα 
σκάφη της Ελλάδας. Θα διανεμηθεί σε όλες τις εκθέσεις του εξωτερικού. Είναι 
ένα εύχρηστο εργαλείο για το Ελληνικό Yachting. Διατίθεται στα Αγγλικά 
Άμεση πρόσβαση σε όλες τις Μαρίνες της Ελλάδας μέσα από τους χάρτες που 
θα βρίσκονται στον έντυπο οδηγό, στην ιστοσελίδα του guide και το 
application. Ο οδηγός περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της Ελλάδας που 
μπορεί κάποιος να επισκεφθεί με ένα σκάφος. Στην ιστοσελίδα του Οδηγού 
θα βρείτε μια εύκολη μηχανή αναζήτησης των περιοχών που σας 
ενδιαφέρουν. Μέσα από το application του οδηγού θα έχετε άμεση πρόσβαση 
σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Επαγγελματίες:  Θα διανεμηθεί σε όλες τις εταιρίες ναυλώσεων 
σκαφών και στα ταξιδιωτικά γραφεία που ασχολούνται με Yachting. Με την 
διαφήμισή σας στον οδηγό προωθείτε την εταιρία σας, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες σας σε ένα ευρύ κοινό επαγγελματιών του κλάδου. Οι επιχειρήσεις 
έχουν την δυνατότητα αποστολής Δελτίων Τύπου που θα περιλαμβάνονται 
στα Newsletter, την ιστοσελίδα και τα social media. Άμεση διαφήμιση στην 
ιστοσελίδα του οδηγού. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν δίκη τους 
ιστοσελίδα έχουν την δυνατότητα να έχουν την ιστοσελίδα της εταιρίας τους 
μέσα από στο site του οδηγό. Στην ιστοσελίδα του Οδηγού θα βρείτε μια 
εύκολη μηχανή αναζήτησης των εταιριών που χρειάζεστε. Μέσω του 
εκτυπωμένου Οδηγού, της ιστοσελίδας και το application θα βρείτε εταιρίες 
που ασχολούνται με το Yachting όπως προμηθευτές υλικών κατασκευής και 
επισκευών σκαφών, κατασκευαστές σκαφών και εργασίες σκαφών Ο οδηγός 
προσφέρει άμεσο όφελος στις εταιρίες προμηθευτών υλικών κατασκευής και 
επισκευών σκαφών, κατασκευαστές σκαφών και εργασίες σκαφών καθώς οι 
ιδιοκτήτες σκαφών θα έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία τις κάθε εταιρίας 
μέσω του οδηγού, της ιστοσελίδας και του application. Ανταγωνιστικές τιμές. 
Άμεση απόδοση και κερδοφόρο αποτέλεσμα για την εταιρία σας.
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Ποιοι μπορούν να διαφημιστούν

Στον Greek Yachting Guide περιλαμβάνονται όλοι οι επαγγελματίες – επιχειρήσεις 
yachting στην Ελλάδα οι οποίες ασχολούνται με:

• Yacht Charter (Charter, Brokers, Travel agencies, Sales κτλ.)
• Suppliers (Fuel Bunkering, Caterers, Docking Supplies, κτλ.)
• Services (Financial, Yacht Crew, Licenses, Parking, Transportation κτλ.)
• Repairs (Repairs – Maintenance, Rental Equipment, Interior – Exterior κτλ.)

Αλλά και επαγγελματίες – επιχειρήσεις ανά προορισμό που αφορούν: 

• Περιφέρειες & Δήμους

• Λιμενικά Ταμεία

• Εστίαση

• Διασκέδαση

• Τοπικές αγορές

• Προμήθειες για σκάφη

• Βενζινάδικα

• Είδη τοπικών δώρων

Λόγοι για να διαφημιστείτε

Συμμετέχοντας, πετυχαίνετε άμεση διαφήμιση για έναν χρόνο στο site, 
στην μηχανή αναζήτησης, στο mobile application, στα social media,  
σε 100.000+ ηλεκτρονικά αντίτυπα και 35.000 έντυπα 
δωρεάν, στα μεγαλύτερα μεσιτικά και ταξιδιωτικά πρακτορεία 
σκαφών παγκοσμίως, σε εταιρίες με yacht αλλά και τις μεγαλύτερες 
εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εκθέσεις της Ελλάδος, σε όλα τα 
γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό σε κάθε yacht που βρίσκεται στη χώρα  
με άμεση δωρεάν προβολή των δελτίων τύπων σας και ενημερωμένα 
newsletters που θα αποστέλλονται ανά 15 ημέρες σε brokers του 
εξωτερικού και σε εταιρίες με yacht.  
Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν δίκη τους ιστοσελίδα έχουν την 
δυνατότητα να έχουν την ιστοσελίδα της εταιρίας τους μέσα από  
στο Site του οδηγού. Στην ιστοσελίδα του Οδηγού μπορεί κανείς να βρεί 
μια εύκολη μηχανή αναζήτησης των εταιριών που χρειάζεται.  
Μέσω του εκτυπωμένου οδηγού, της ιστοσελίδας, του application  
και των social media διαφημίζεστε σε διεθνή κανάλια διανομής.
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Τιμοκατάλογος

Δείγμα 
καταχώρησης

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	 	 ΤΙΜΗ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ (14cm Χ 20,5cm) 600€ + ΦΠΑ

½ ΣΕΛΙΔΑ (14cm Χ 10cm) 300€ + ΦΠΑ

¼ ΣΕΛΙΔΑ (6cm Χ 8,5cm) 170€ + ΦΠΑ

ΣΑΛΟΝΙ (28cm Χ 20,5cm) 1100€ + ΦΠΑ

ΣΕΛIΔΑ 3 (14cm Χ 20,5cm) 1300€ + ΦΠΑ

Γ' Εξωφύλλου (14cm Χ 20,5cm) 1000€ + ΦΠΑ

Β' Εξωφύλλου (14cm Χ 20,5cm) 1200€ + ΦΠΑ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ  (14cm Χ 20,5cm) 5000€ + ΦΠΑ

ΡΑΧΗ (8cm Χ 2cm) 3000€ + ΦΠΑ

Η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη στον  
μοναδικό οδηγό για το ελληνικό Yachting



www.mact.gr
info@mact.grΛεωφ. Ανδρέα Συγγρού 72, Αθήνα 11742 2110129575 


