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Η Όμορφη Ζωή

Η Όμορφη Ζωή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) 

omorfizoi.gr είναι μια  ενημερωτική ιστοσελίδα, που ασχολείται: 

- με την αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση 

- την υγεία και την διατροφή 

- την άσκηση και την μάλαξη 

- θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας. 
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Η Όμορφη Ζωή

Περιλαμβάνει:  

Άρθρα και Νέα, με σκοπό τη δημιουργία μιας Όμορφης 

καθημερινότητας.  

Ένα εύχρηστο Ημερολόγιο εκδηλώσεων, με εκδηλώσεις, 

σεμινάρια, εκθέσεις και εναλλακτικές διακοπές. 

Ένα συνεχώς εμπλουτιζόμενο κατάλογο Συνεργατών που 

φιλοξενεί επαγγελματίες, κοινωνικές ομάδες και φορείς.

Κληρώσεις και προσφορές για τους αναγνώστες μας 
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υπηρεσ ι ε ς  προβολησ  -  ομορφη  ζωη

Γιατί να συνεργασθείτε μαζί μας
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Διαφάνεια !

ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Είμαστε μία Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση, πραγματικά ανεξάρτητη, 

μη χρηματοδοτούμενη από κανένα 

κρατικό ή Ευρωπαϊκό φορέα. 

Κύριος γνώμονάς μας να εκφράσουμε 

την ιδιαίτερη ευαισθησία μας ως προς την 

καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου, το 

περιβάλλον και την οικολογία. 

Γνωρίστε μας: https://www.omorfizoi.gr/poioi-eimaste/
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Διαχρονικότητα

ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Από το 2009 (όπου το έργο της 

Όμορφης Ζωής ήταν γνωστό με το 

όνομα Δροσοσταλίδα) είμαστε η πρώτη 

επιλογή των περισσότερων 

καταξιωμένων επαγγελματιών σε θέματα 

αυτοβελτίωσης και ευζωΐας για την 

προβολή και τη διαφήμισή τους. 

Μέσα σε αυτά τα χρόνια δημιουργήσαμε 

μακροχρόνιες, εξαιρετικά επιτυχημένες 

συνεργασίες από Ελλάδα και εξωτερικό.

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας: https://www.omorfizoi.gr/poioi-eimaste/
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Η προβολή σας μέσα σε ένα 

Σύγχρονο περιβάλλον

ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ

Η σελίδα μας έχει δημιουργηθεί με WordPress. Την No. 

1 πλατφόρμα διαχείρισης ιστοσελίδων, που ξεχωρίζει για 

την ευκολία στη χρήση της. 

Επιλέξαμε τις καλύτερες παγκοσμίως εφαρμογές 

προβολής Εκδηλώσεων και Ευρετηρίου Συνεργατών. 

Όλες μας οι σελίδες έχουν σχεδιασθεί, ώστε το 

περιεχόμενό τους να είναι ευανάγνωστο από τον 

επισκέπτη και ελεύθερο από περιττές πληροφορίες και 
διαφημίσεις.   
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Η προβολή σας μέσα σε ένα 

Σύγχρονο περιβάλλον

ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ

Κάθε Άρθρο σας συνοδεύεται από το Προφίλ του 

Συντάκτη στα Άρθρα, με ενεργό σύνδεσμο προς την 

καρτέλα σας που περιέχει τα πλήρη στοιχεία σας. 

Συνεργασία με την Alpha Bank για την εκκαθάριση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
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Αποτελεσματικότητα !

ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Η παλαιότερη και μακροβιότερη ιστοσελίδα 

(ως συνέχεια της Δροσοσταλίδας) που 

ασχολείται  με θέματα αυτοβελτίωσης και 
ευζωϊας. 

Ισχυρή παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης (Social Media). 

Αξιόπιστη λίστα αποδεκτών εβδομαδιαίων 

ενημερωτικών newsletter, την οποία 

καθαρίζουμε μια φορά τον χρόνο από τους 

ανενεργούς αναγνώστες. 
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Λύσεις για όλους

ΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Η Τεχνολογία και τα Κανάλια 

Επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε στην  

Όμορφη Ζωή, μας δίνουν μία μεγάλη 

γκάμα επιλογών για να προβάλουμε τη 

Δουλειά και τις Εκδηλώσεις σας! 

Ανάλογα με τις ανάγκες και το διαθέσιμο 

budget σας υπάρχει πάντα η κατάλληλη 

λύση για εσάς και σε ανταγωνιστικές 

τιμές!
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Οι επιλογές Προβολής και 
Προώθησης
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Ευρετήριο Συνεργατών

ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

...είναι το σημείο που ξεκινάει η συνεργασία μας! 

Με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

Social Media, φωτογραφίες, video, 

αναλυτική περιγραφή, έως 3 διευθύνσεις, 

χάρτη και οδηγίες πρόσβασης 

είναι ότι καλύτερο μπορείτε να έχετε για να προβληθείτε στους 

αναγνώστες της Όμορφης Ζωής αλλά και μέσω των μηχανών 

αναζήτησης! 
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ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Οι Προβεβλημένες καταχωρήσεις εμφανίζονται στην κορυφή της 

γενικής κατάταξης και των κατηγοριών που έχετε γραφτεί και 

αποτελεί μία ιδιαίτερα φθηνή και αποδοτική διαφήμιση! 

Προβεβλημένη θέση:

Η εγγραφή σας στους Συνεργάτες είναι απαραίτητη: 

- για λόγους διαφάνειας προς τους αναγνώστες μας 

- για χρήση των στοιχείων σας στα άρθρα και τις εκδηλώσεις σας. 
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ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Προβολή της Εκδήλωσής σας 
στην Κεντρική μας σελίδα ! 
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ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Τα Άρθρα σας σε επιλεγμένη θέση 
στην Αρχική μας Σελίδα!
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ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Τα Άρθρα και οι εκδηλώσεις σας 
στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό μας !
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ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Προβολή με Banner 
σε διάφορα σημεία της σελίδας
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ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  -  ΟΜΟΡΦΗ  ΖΩΗ  

Κληρώσεις και προσφορές 
προϊόντων και υπηρεσιών 
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Αποκτήστε ένα Δυνατό Κανάλι στο Facebook!
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Χρησιμοποιήστε το Ανερχόμενο Κανάλι 
του Instagram!
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Προβολή και προώθηση μεμονωμένων εκδηλώσεων 

Δυνατότητες  Συνεργασίας
Δωρεάν υποστήριξη εκδηλώσεων 

Συνεργασία με προαγορά υπηρεσιών 

   Για μεμονωμένα σεμινάρια και εκδηλώσεις 

- Προνομιακές τιμές με εκπτώσεις έως 35% 

- Προτεραιότητα στην  εξυπηρέτηση 

- Ηλεκτρονική online παρακολούθηση ενεργειών προβολής, 

υπολοίπου χρημάτων    

Δωρεάν δημοσίευση και προβολή εκδηλώσεων που 

αφορούν το γενικό καλό και δεν έχουν ως θέμα την 

παρουσίαση ή προώθηση άλλης εκδήλωσης.

Συνεργασία 6μηνου ή ετήσιου προγραμματισμού 



Τιμοκατάλογος
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Δυνατότητες  Συνεργασίας

Υποστήριξη εκδηλώσεων ως χορηγοί επικοινωνίας 

Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 

Ειδικές τιμές για σεμινάρια εκτός Αττικής ή στην Κύπρο ! 

Αναλαμβάνουμε επί μέρους ή όλες τις εργασίες διοργάνωσης, ώστε 

εσείς να αφοσιωθείτε στο εισηγητικό σας έργο και την παρουσίαση !  

- Εύρεση χώρου 

- Προβολή και προώθηση στα Social Media 

- Γραμματειακή υποστήριξη πριν και κατά την διάρκεια της        

 εκδήλωσης 

- Όλες τις λογιστικές εργασίες 

  (συμμετοχές, εισιτήρια, αποδείξεις, πληρωμή εξόδων) 



Τα banners τοποθετούνται, στην κορυφή ή την ροή των καταχωρήσεων 

(728x90) ή δεξιά στην πλευρική μπάρα (Sidebar) (300x250). 

Τα banners της Αρχικής Σελίδας & κάθε Ενότητας (Άρθρα-Νέα, Εκδηλώσεις, 

Συνεργάτες) είναι ανεξάρτητα & εμφανίζονται μόνο στην Αρχική Σελίδα ή σε 

όλες τις σελίδες της ενότητας που έχουν τοποθετηθεί. 
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Διαφημιστικά Banner

Banners



Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Νίκος Αυγερινός 

27520-93030 | 6936-703400 

info@omorfizoi.gr 

Παραλία Κάντιας 

21060 Δρέπανο Ναυπλίου 
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