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 Πρόταση Διανομής Εντύπων

Η Διαφήµιση αποτελεί δικαίωµα της κάθε 
επιχείρησης 
Στην leave your mark σας παρέχουµε µια 
ευρεία γκάµα υπηρεσιών και εγγυόµαστε 
την µεταφορά του διαφηµιστικού σας 
υλικού απευθείας στους καταναλωτές µε 
τον πιο αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο. 

Οι στατιστικές του Direct Marketing 
Association έδειξαν ότι το 48 % των 
καταναλωτών ανταποκρίνεται στο door to 
door marketing, ποσοστό πολύ µεγαλύτερο 
από εκείνο της τηλεοπτικής διαφήµισης.  

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση του door to door & 
direct marketing κατά 140% τα τελευταία 
8 χρόνια! 
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Διανομή 

Η Διανοµή Εντύπων ως 
µέθοδος Διαφήµισης 
σας παρέχει απευθείας 
τοποθέτηση του 
διαφηµιστικού σας 
υλικού στα σηµεία της 
επιλογή σας και µε τον 
τρόπο της επιλογή σας. 

• Σπίτια  

• Αυτοκίνητα 

• Καταστήµατα 

• Φανάρια 

Direct to Door 
Marketing  

• Γραµµατοκιβώτια 
• Εισόδους  
• Πόρτες Διαµερισµάτων 
• Καταστήµατα 

Αποτελεί έναν από 
τους καλύτερους 
τρόπους Διαφήµισης 
και γι’αυτό επιλέγεται 
από εκατοµµύρια 
επιχειρηµατίες. 
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Προσφέρουµε ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών 
που καλύπτει τις ανάγκες των σύγχρονων 
επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να 
αποκτήσουν ή και να διατηρήσουν ένα 
σαφές πλεονέκτηµα έναντι του 
ανταγωνισµού τους.   

Διανοµή Εντύπων 
Direct to Door Marketing 
Διανοµή Δειγµάτων 
Συνδυαστικές Διανοµές 
Hand to Hand Marketing 
Business to Business Marketing 
Direct Marketing                                                                           
Διανοµές σε συγκεκριµένους παραλήπτες 
Διανοµή Τύπου 
Επικόλληση Αφισών 

Τιµοκατάλογος Εντυποδιανοµής 
Γραµµατοκιβώτιο – Είσοδος 30 Ευρώ 

Πόρτες Διαµερισµάτων 35 Ευρώ 

Στατική διανοµή (σταθερά σηµεία) 30 ευρώ 

Σχολεία 18 ευρώ 

Υαλοκαθαριστήρες 25 ευρώ 
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Η Έντυπη Διαφήµιση 
αποτελεί έναν από τους 
πιο επιτυχείς και 
οικονοµικούς τρόπους 
προβολής του προϊόντος 
σας και της επιχείρησής 
σας σε ευρεία κλίµακα.  

Από τη µικρότερη έως και 
τη µεγαλύτερη 
διαφηµιστική καµπάνια 
το άρτια εκπαιδευµένο 
προσωπικό της                        
leave your mark         
θα µεταφέρει το µήνυµά 
σας απευθείας στους 
καταναλωτές . 
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Τρόποι Διαχείρισης της Διαφηµιστικής σας Καµπάνιας 

Αριθµός Εντύπων 
Σας παρέχουµε τον ακριβή αριθµό εντύπων  

Φύλαξη Εντύπων  

Ένας µεγάλος αριθµός εντύπων µπορεί να φιλοξενηθεί στις αποθήκες της εταιρείας µας 
µέχρι την έναρξη της διανοµής σας. 

Διανοµή  
Σας εγγυόµαστε τη διανοµή του διαφηµιστικού σας υλικού στις περιοχές της επιλογή σας.  

Οι άρτια εκπαιδευµένοι διανεµητές µας είναι : 

1. Ενήλικοι 

2. Αποκλείστικά Έλληνες 

3. Επαγγελµατίες (είναι η αποκλειστική τους εργασία) 

και θα µεταφέρουν τα έντυπά σας µε εγγύηση στους καταναλωτές. 

Οι οµάδες µας εποπτεύονται καθ’όλη τη διάρκεια της διανοµής από Supervisors. 

Σας παραθέτουµε κάποιους πελάτες µας  

     Stick bar (Π. Ιωακείµ 48 Κολωνάκι) 

     Codice Rosso (Παπαδιαµαντοπούλου 24 & Μιχαλακοπούλου) 

     Εξ' αρχής (Θεµιστοκλέους 78 & Βαλτετσίου)
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