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Μια πολυτελής έκδοση για τους πελάτες των 
ξενοδοχείων του Ομίλου N. Δασκαλαντωνάκη 

– Grecotel. Ο πιο αποδοτικός τρόπος για να 
επικοινωνήσετε με τους 300.000 πελάτες και 
συνεργάτες της μεγαλύτερης ξενοδοχειακής 

αλυσίδας στην Ελλάδα. Η GRECOTEL συνεχίζει και 
φέτος για 19η χρονιά την επιτυχημένη έκδοση  

του περιοδικού “Greece by Grecotel”  
με εμπλουτισμένη ύλη και θεματολογία.  

Το περιοδικό εκδίδεται μια φορά το χρόνο, 
κάθε καλοκαίρι και τυπώνεται 

σε 35.000 αντίτυπα. 

Grecotel
• Πολυτελή δωμάτια στα  

πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία  
• Τα must του σύγχρονου lifestyle  

• Οικογενειακές διακοπές  
• Ρομαντικές αποδράσεις  

• Εκδρομές & traveller’s tips για όλη 
την Ελλάδα • Gourmet προτάσεις  

• Μοναδικές εμπειρίες



Το “Greece by Grecotel” 
τοποθετείται στα δωμάτια όλων 
των ξενοδοχείων του Ομίλου Ν. 

Δασκαλαντωνάκη – GRECOTEL. Το 2018 θα 
βρίσκεται στα περίπου 6.000 δωμάτια στα 31 

ξενοδοχεία του Ομίλου. Επιπλέον, διανέμεται στους 
σημαντικότερους Τour Οperators του εξωτερικού, 
σε 10.000 συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία της 
Ευρώπης, στις ξένες πρεσβείες στην Ελλάδα, σε όλα 

τα γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ, σε όλους τους 
εμπορικούς μας συνεργάτες και προμηθευτές, σε 
όλες τις εκθέσεις που ο Όμιλος λαμβάνει μέρος 

καθώς και στο σύνολο των δημοσιογράφων 
ημερήσιου, οικονομικού και 

τουριστικού τύπου.
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 Αριθμός ξενοδοχείων (2018) 31|Μέσος όρος παραμονής σε ξενοδοχείο Resort (2017) 8 ημέρες
Αριθμός διαν/σεων (2017) 2 εκατομμύρια|Κλίνες (2018) 12.000
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Τεχνικές Προδιαγραφές

• Ετήσια έκδοση σε διαστάσεις 23cm x 30cm (ξακρισμένο)

•  Χαρτί εξωφύλλου 250gr velvet illustration 
με mat πλαστικοποίηση A’ όψη

• Χαρτί εσωτερικών 100gr velvet illustration

• Τετράχρωμη εκτύπωση, με ράχη ραφτό κολλητό

Ολοσέλιδη ξακρισμένη/full page cut
230mm Χ 300mm

Σαλόνι ξακρισμένο/double page cut
460mm Χ 300mm

Τα αρχεία των καταχωρήσεων πρέπει να παραδοθούν σε CMYK 300dpi | TIFF, EPS-PDF format (fonts converted to curves) | Απαιτείται ξάκρισμα 2mm σε κάθε πλευρά 
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Τιμοκατάλογος Καταχωρήσεων
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ  3.500 €
ΣΑΛΟΝΙ  5.000 €
1ο ΣΑΛΟΝΙ  6.000 €
2ο ΣΑΛΟΝΙ  5.800 €
1η ΔΕΞΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  4.000 €
2η ΔΕΞΙΑ ΣΕΛΙΔΑ  3.500 €
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ  7.500 €
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ  4.000 €
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ 3.800 €

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ:  Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64Β | MAΡΟΥΣΙ 15125 - ΑΘΗΝΑ

T. +30 210 3743600, E-mail: eleni.velona@grecotel.com

Επικοινωνία

grecotel.com


