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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -  ΠΡΟΒΟΛΗ
Banner Σταθερής Προβολής |
Δημοσιεύσεις Άρθρων | Newsletter |
Κοινωνικά Δίκτυα
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ενημέρωση | Εκπαίδευση |
Συμβουλευτική
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ΠΡΟΦΙΛ

Με εκπαίδευση,
συνεργασία ,
υπεύθυνη
συμβουλή κα ι
έγκυρη ενημέρωση
προχωράμε
μπροστα . . .

Tο πρώτο κλικ έγινε τον Μάρτιο
του 2013 και από τους πρώτους
κιόλας μήνες η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ | ellinikigeorgia.gr
κέρδισε την εμπιστοσύνη του
αναγνωστικού κοινού.

Η ενεργή συμμετοχή της
επιστημονικής της ομάδας σε
μεγάλα events έδωσε από την
αρχή το ισχυρό της στίγμα.

Από τότε έως σήμερα: Συμμετοχή
σε επιστημονικά συνέδρια και
ημερίδες, μεγάλες εμπορικές
εκθέσεις, χορηγίες επικοινωνίας
κλπ. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
χαρακτηρίστηκε ως μια καινοτόμος
προσπάθεια στον τομέα της
ηλεκτρονικής αγροτικής ενημέρωσης,
εκπαίδευσης και συμβουλευτικής και
συνεχίζει να πρωτοπορεί.

Με έγκυρη και πολυεπίπεδη
ενημέρωση, ποιοτική και σύγχρονη
εκπαίδευση και εμπειρία στην
υποβολή φακέλων χρηματοδότησης
στα προγράμματα Αγροτικής
Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό
Νόμο, συνεχίζουμε να δείχνουμε το
δρόμο για μια σύγχρονη αειφορική
ελληνική γεωργία.
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 Στόχοι

Η δημιουργία περιβάλλοντος
συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων
που δραστηριοποιούνται στον
αγροτικό τομέα της χώρας.

Η στοχευμένη και ουσιαστική
εκπαίδευση.

Η αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων
σε παραγωγούς, γεωτεχνικούς και
καταναλωτές.

Η εισαγωγή της σύγχρονης
τεχνολογίας σε όλα τα στάδια
παραγωγής.

Η διάχυση της πληροφόρησης και
της συμβουλής σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ellinikigeorgia.gr αποτελεί ένα πρωτοποριακό site
που απευθύνεται σε παραγωγούς και επιχειρήσεις του
ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα. Από τις πιο
μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την
οικοτεχνία έως καθετοποιημένες μονάδες
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 

Καθημερινή ποιοτική ενημέρωση με απλό και
κατανοητό ύφος, χωρίς υπερβολές. Προσεκτική
ανάλυση σε θέματα που αφορούν: Διαχείριση
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Προγράμματα
Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Νέες Τεχνολογίες.

Επίσης, αναδεικνύει την αξία της ποιότητας και της
ασφάλειας των τροφίμων με συστηματική
ενημέρωση των αναγνωστών της. 

Σημαντική θέση στην καθημερινή ενημέρωση έχουν τα
θέματα του φυσικού περιβάλλοντος, της προστασίας
του και της ανάδειξής του ως τον πλέον
αναντικατάστατο σύμμαχο του πρωτογενούς τομέα. 

Ενημέρωση από
τους  ε ιδ ι κούς
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Η e-εκπαίδευση στην Ελληνική
Γεωργία, από το 2013 έως και
σήμερα πραγματοποιείται live.

Μια παραδοσιακή τάξη μεταφέρεται
στην οθόνη του υπολογιστή. 

Εκπαιδευτής και μαθητές από
διαφορετικά μέρη της Ελλάδας,
δίνουν το "παρόν” και συμμετέχουν
ενεργά.

Η μέθοδος e-εκπαίδευσης στην
Ελληνική Γεωργία είναι
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες
συνθήκες ζωής. Η νέα τεχνολογία
προσφέρει ένα ευχάριστο
περιβάλλον εκπαίδευσης στο χώρο
του σπιτιού, της εργασίας ή σε
οποιοδήποτε μέρος που παρέχεται
σύνδεση στο διαδίκτυο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξε ιδ ι κ ευμένο ι
επ ιστήμονες  με
πολύχρονη  δ ιδακτ ι κή
εμπε ιρ ία  που
επ ιδ ιώκουν  την
ολοκληρωμένη
κατάρτ ιση  του  κάθε
εκπα ιδευόμενου .
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Μελέτες Επενδυτικών Σχεδίων και
Εκσυγχρονισμού Γεωργικών Επιχειρήσεων
Σύνταξη και υποβολή φακέλων για
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Σχέδια
Βελτίωσης, Μεταποίησης, Νέων Γεωργών,
Βιολογικής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας κλπ)
Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων για
προγράμματα ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό Νόμο
Συμβουλές για την υποβολή Αιτήσεων
Ενιαίας Ενίσχυσης - ΟΣΔΕ
Μελέτη και Σχεδιασμός Προώθησης –
Προβολής γεωργικών  προϊόντων
Μελέτη – Σχεδιασμός ιστοσελίδων και e-shop
γεωργικών προϊόντων

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Ομάδα  γεωτεχν ι κών
κα ι  επ ιστημόνων
αναλαμβάνε ι  την
εκπόνηση  μελε τών  κα ι
την  παροχή
εξε ιδ ι κ ευμένων
συμβουλευτ ι κών
υπηρεσ ιών .
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ



Google analytics
Με περισσότερους από 63.000
μοναδικούς επισκέπτες το
μήνα και περισσότερες από

100.000 page views
 

                                                                                                      *Δεκέμβριος 2021

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ  &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ
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Instagram

Ο αγροτικός τομέας μέσα από εικόνες φίλων
και αναγνωστών 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ  &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ

 
Twitter

Καθημερινά όλες οι ειδήσεις
 και τα νέα άρθρα

 
 
 

 
Facebook

Καθημερινή ροή ειδήσεων με περισσότερους
από  28.000 followers από όλη την Ελλάδα

 
 

 
Youtube

Παραγωγή βίντεο, συνεντεύξεων και
στιγμιότυπα από διάφορα events στον χώρο

της αγροδιατροφής
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https://twitter.com/Ellinikigeorgia

https://www.instagram.com/ellinikigeorgiagr/

https://www.facebook.com/ellinikigeorgia.gr

https://www.youtube.com/channel/UCQmwkseoC7xWaX2cHyv
yZuw



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  - ΠΡΟΒΟΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ |  ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -
EVENTS

B A N N E R  ΣΤΑΘΕΡΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Μια σταθερή θέση για σας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΑΡΘΡΩΝ 
Μια win win υπηρεσία

NEWSLETTER
Τακτική αποστολή σε emails
αναγνωστών μας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Για να σας γνωρίσουν και οι
δικοί μας followers
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Η πολ ι τ ι κή  της
Ελλην ικής  Γεωργ ίας
στον  τομέα  της
δ ιαφήμ ισης  ταυτ ί ζ ε τα ι
με  τ ι ς  ε ξ ελ ισσόμενες
ανάγκες  των
αναγνωστών  της .

Πρωταρχικό μέλημα στο
ellinikigeorgia.gr είναι η αδιάλειπτη
και σωστή ενημέρωση των
αναγνωστών μας. 

Με βάση αυτή την αρχή
προσαρμόζεται και η υπηρεσία της 
προώθησης - προβολής
συγκεκριμένων προϊόντων -
υπηρεσιών με σύγχρονες 
μεθόδους διαφήμισης.

Ελάτε να διαμορφώσουμε μαζί το
κατάλληλο post ή banner για την
αποδοτικότερη προώθηση-προβολή
της υπηρεσίας ή του προϊόντος σας!
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Η καλύτερη διαφήμιση μιας υπηρεσίας είναι μέσω της στοχευμένης
αρθρογραφίας. 

Οι αναγνώστες μας αναζητούν καθημερινά νέες πληροφορίες με σκοπό την
ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 

Μέσω της αρθρογραφίας αναπτύσσεται μία win-win υπηρεσία, την οποία η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ υποστηρίζει και προτείνει.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΑΡΘΡΩΝ

 
Τα αναρτημένα άρθρα μπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, βίντεο και

ενεργά links | Παραμένουν στο διαδικτυακό τόπο για διάστημα
περισσότερο των 3 μηνών  | Δυνατότητα σύνταξης άρθρων από

αρθρογράφους
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  | Μέγεθος άρθρου: έως 1000 λέξεις |

Δυνατότητα
δημοσίευσης έως δύο άρθρων ανά μήνα
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NEWSLETTER - SOCIAL MEDIA

Newsletter
 

Συνδυαστικά με BANNER  
 

Απλή καταχώρηση   
 

Συνδυαστικά με  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ      

Social Media
 

Απλή καταχώρηση   
 

Συνδυαστικά με  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ      
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Επικοινωνία

email:
info@ell inik igeorgia.gr

τηλ:
211 2158960  |   697 7890474
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