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Γενικά στοιχεία
H ΕΡΤ Α.Ε. αναδιανέμει στο διαδίκτυο σχεδόν το σύνολο του πολυμεσικού
υλικού που παράγει μέσα από την πληθώρα των μέσων που διαθέτει. Συγκεκριμένα,
μέσα από τα πέντε (5) τηλεοπτικά κανάλια, τους είκοσι επτά (27) ραδιοφωνικούς
σταθμούς, τα διαδικτυακά κανάλια (ad-Hoc Web Channels), τους πολλούς
διαδικτυακούς τόπους (sites), τα κοινωνικά δίκτυα (Social Media), τις εφαρμογές
(smart apps), τις υπηρεσίες διασυνδεδεμένων και υβριδικών τηλεοράσεων (SmartTv
and HbbTV services), δίνεται η δυνατότητα στην ΕΡΤ να διαθέτει το παραγόμενο
περιεχόμενό της μέσω διαδικτύου, σε όλες τις συσκευές, σε όλα τα μέσα στην
Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Ενδεικτικά κόστη διαφημιστικών μηνυμάτων
Προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι προώθησης, χωρίς να αποκλείεται
η ανάγκη προσαρμογών για την καλύτερη διάχυση του διαφημιστικού μηνύματος. Η
ΕΡΤ διαθέτει κατάλληλο περιβάλλον υποστήριξης όλων των μορφών διαφημιστικών
μηνυμάτων, προγραμματισμού οποιαδήποτε καμπάνιας, αλλά και διαχείρισης όλων
των χώρων που διαθέτει μέσω διαδικτύου. Διατίθενται όλοι οι τύποι δημιουργικών:
expanding, floating, webover, prestitial, interstisial, incontent video, overlay ad,
floating ad, companion ad, vpaid, native content, advertorial κ.λπ.

Ενδεικτικοί τρόποι υποστήριξης διαφήμισης και χρέωσης

Banners
Επιλογή Ενότητας
Homepage & WebTv

Διαστάσεις

CPM (€)

970X250

8

970X90

6

Live tv – Live radio
Homepage & WebTv
Live tv – Live radio
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Homepage & WebTv

728X90

5

300X250

6

300X600

8

ROS

970X250

7

ROS

970X90

5

ROS

728X90

4

ROS

300X600

7

ROS

300X250

5

Live tv – Live radio
Homepage & WebTv
Live tv – Live radio
Homepage & WebTv
Live tv – Live radio

Skin
Σταθερή Προβολή ενός μήνα

Κατόπιν συμφωνίας

CPM

10

Video Commercial Pre/Mid/Post Roll Videos
Επιλογή Ενότητας

Κατηγορία

CPM

WebTv

Pre-roll

8

WebTv

Mid-roll

7

WebTv

Post-roll

5

Διαστάσεις

CPM

Άλλο
Επιλογή Ενότητας
Σε διάφορα σημεία των
διαδικτυακών τόπων
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Σύμφωνα με τα
πρότυπα του IAB
(Interactive
Advertising Bureau)
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Χορηγίες - Διαφήμιση
Υπάρχει η δυνατότητα χορηγίας, όπως:


Διαφημιστικές προτάσεις-προσφορές που αφορούν σε παροχή τεχνολογικού
ή άλλου εξοπλισμού ή παροχή υπηρεσιών, με ανταπόδοση ανάλογου
διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα μέσα όπου η ΕΡΤ έχει παρουσία μέσω
διαδικτύου, όπως θα ορίζεται στην εκάστοτε σύμβαση.



Επίσης, στο πλαίσιο των συνεργασιών αλλά και ειδικών χορηγιών, δίνεται η
δυνατότητα ανταλλαγής χορηγιών.

Παρατηρήσεις & όροι συνεργασίας


Η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών αν
το περιεχόμενό τους κρίνεται ακατάλληλο ή αν είναι εκτός των τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν συμφωνηθεί.



Κάθε συνεργασία είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από έγγραφη εντολή στην
οποία να αναφέρονται αναλυτικά όλες οι παράμετροι (προϊόν, τύπος
διαφήμισης, θέση, διάρκεια, διαστάσεις, κόστος, στοιχεία εντολέα, στοιχεία
διαφημιζόμενου-τιμολόγησης).



Οποιοδήποτε δημιουργικό και τρόποι διαφήμισης που δεν προβλέπονται
στον τιμοκατάλογο, καθώς και χορηγικά πακέτα, γίνονται δεκτά κατόπιν
συμφωνίας.



O χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα απενεργοποίησης των Pre-roll και
mid-roll video (close button).



Το διαφημιστικό υλικό πρέπει να έχει παραδοθεί τουλάχιστον δύο (2)
εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της διαφημιστικής προβολής.



Σε ειδικές περιπτώσεις, η ΕΡΤ μπορεί να υλοποιήσει το δημιουργικό, κατόπιν
συμφωνίας σχετικά με τη χρέωση.



Παρέχεται η δυνατότητα προβολής (προϊόντων ή/και υπηρεσιών) και μέσω
Content Marketing, κατόπιν συμφωνίας.



Ο παρών διαφημιστικός κατάλογος είναι δυνατόν να αλλάξει χωρίς
προειδοποίηση, με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Τρόποι πληρωμής
Οι τρόποι πληρωμής ορίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της ΕΡΤ.
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