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Εξερευνήστε την Κρήτη -  www.explorecrete.com 
 
To site «Εξερευνήστε την Κρήτη» είναι ένα portal για την Κρήτη με εκτεταμένη θεματολογία, 
που απευθύνεται τόσο στον ταξιδιώτη - τουρίστα, όσο και σε αυτόν που αγαπά την Κρήτη 
και θέλει να μάθει όσο το δυνατό περισσότερα για το νησί, τα έθιμα, την ιστορία και την 
κουλτούρα του. 
 
Το "Εξερευνήστε την Κρήτη" - www.explorecrete.com ξεκίνησε το 1998 και σήμερα δέχεται 
περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, με βάση τα στατιστικά στοιχεία 
από το Google Analytics. 
 

 
Έχοντας συμπληρώσει 15 χρόνια ενασχόλησης με το Ιντερνετ και την Προβολή Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, είμαστε στη διάθεση σας για να σας προσφέρουμε τις συμβουλές μας για 
την ουσιαστική βελτίωση των online πωλήσεων σας. 
 
 

Η προβολή στο “Εξερευνήστε την Κρήτη” προσφέρει: 
 

 Διαφορετικές επιλογές για διαφορετικές ανάγκες 
 Προσιτό κόστος - Υψηλή απόδοση 
 Διαφήμιση με χρέωση εφάπαξ (one-time), ανά έτος  ή με βάση τον αριθμό 

των επισκεπτών  
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Προβολή Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων στο 
"Εξερευνήστε την Κρήτη" - www.explorecrete.com  

 
Δημοφιλείς τρόποι προβολής 
 

  



3 
 

 
1. Μόνιμη Προβολή από 248 € (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ) 

 
Είναι ο οικονομικότερος τρόπος προβολής της επιχείρησης σας στο "Εξερευνήστε την Κρήτη" 
- www.explorecrete.com, και δεν υπάρχει κόστος ανανέωσης για τα επόμενα χρόνια. 
 
Η καταχώρηση γίνεται στον κατάλογο με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στην περιοχή σας. 
Διαλέξτε την περιοχή σας στη σελίδα αυτή: http://www.explorecrete.com/crete-cars/crete-
car-rental.html  
 
Α. Μέσα στον κατάλογο θα υπάρχει εικόνα (λογότυπο ή άλλη εικόνα) από την επιχείρηση 
σας και εισαγωγικό κείμενο, που θα οδηγεί στη σελίδα αναλυτικής παρουσίασης που θα 
φτιάξουμε για σας. 
 

 
 
Β. Σελίδα αναλυτικής παρουσίασης της επιχείρησης σας. Την σελίδα αυτή θα την φτιάξουμε 
σε Ελληνικά και Αγγλικά με 1 εικόνα, περιγραφή σε Ελληνικά και Αγγλικά και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την επιχείρηση σας. Από τη σελίδα αυτή οι επισκέπτες θα μεταφέρονται στη 
δική σας ιστοσελίδα (site).  
Παράδειγμα: http://www.explorecrete.com/crete-cars/EN-Crete-car-hire-Eurocar.html 
 

 
 
Κόστος Ανά Περιοχή (τελική τιμή με το ΦΠΑ): 
Ηράκλειο ή Χανιά: 295€ / Άλλες Πόλεις: 248€  

http://www.explorecrete.com/
http://www.explorecrete.com/crete-cars/crete-car-rental.html
http://www.explorecrete.com/crete-cars/crete-car-rental.html
http://www.explorecrete.com/crete-cars/EN-Crete-car-hire-Eurocar.html
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2. Ετήσια Προβολή από 198,40 € (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ) 

 
Ο τύπος αυτός προβολής διαφέρει σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο καταχώρησης στη 
σειρά εμφάνισης, που είναι επάνω από τις μόνιμες καταχωρήσεις και κάτω από τις 
καταχωρήσεις Πλήρους Προβολής. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της σειράς 
εμφάνισης με εφάπαξ χρέωση 100€. 
 
Η καταχώρηση γίνεται στον κατάλογο με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στην περιοχή σας. 
Διαλέξτε την περιοχή σας στη σελίδα αυτή: http://www.explorecrete.com/crete-cars/crete-
car-rental.html  
 
Α. Μέσα στον κατάλογο θα υπάρχει εικόνα (λογότυπο ή άλλη εικόνα) από την επιχείρηση 
σας και εισαγωγικό κείμενο, που θα οδηγεί στη σελίδα αναλυτικής παρουσίασης που θα 
φτιάξουμε για σας. 
 

 
 
Β. Σελίδα αναλυτικής παρουσίασης της επιχείρησης σας. Την σελίδα αυτή θα την φτιάξουμε 
σε Ελληνικά και Αγγλικά με 1 εικόνα, περιγραφή σε Ελληνικά και Αγγλικά και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την επιχείρηση σας. Από τη σελίδα αυτή οι επισκέπτες θα μεταφέρονται στη 
δική σας ιστοσελίδα (site).  
Παράδειγμα: http://www.explorecrete.com/crete-cars/EN-Crete-car-hire-Eurocar.html 
 

 
 
Κόστος Ανά Περιοχή (τελική τιμή με το ΦΠΑ): 
Ηράκλειο: 217€ / Άλλες Πόλεις: 198,40€ 

 

http://www.explorecrete.com/crete-cars/crete-car-rental.html
http://www.explorecrete.com/crete-cars/crete-car-rental.html
http://www.explorecrete.com/crete-cars/EN-Crete-car-hire-Eurocar.html
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3. Πλήρης Προβολή σε όλες τις σελίδες για την περιοχή σας 

 
Προβεβλημένη καταχώρηση στον κατάλογο με τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στην περιοχή 
σας: Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Αγιος Νικόλαος και άλλες περιοχές.  
Α. Η καταχώρηση σας προηγείται σε σχέση με τις καταχωρήσεις άλλων τύπων. 
 
Β. Μεγάλη εικόνα και εισαγωγικό κείμενο που οδηγούν  στην σελίδα με την αναλυτική 
παρουσίαση της επιχείρησης σας.  
 

 
 
Γ. Δυνατότητα αλλαγής σειράς εμφάνισης με εφάπαξ χρέωση 100€ (+ ΦΠΑ). Εφάπαξ χρέωση 
σημαίνει ότι πληρώνετε μόνο μια φορά και δεν θα σας ζητηθεί ανανέωση γι αυτήν. Η νέα 
σειρά εμφάνισης θα διατηρηθεί: 
 

1. όσο καιρό διαφημίζεστε στο "Εξερευνήστε την Κρήτη" - www.explorecrete.com 
2. εφόσον άλλος διαφημιζόμενος δεν ζητήσει επίσης αλλαγή σειράς εμφάνισης και δεν 

πλειοδοτήσει σε σχέση με σας. 
3. εφόσον η διαφήμιση σας ανανεωθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. Εκπρόθεσμη 

ανανέωση συνεπάγεται μηδενισμό κάθε προηγούμενης αλλαγής θέσης εμφάνισης. 
 

Καλέστε μας στο 2810301797 για περισσότερες πληροφορίες 
 
Δ. Σελίδα αναλυτικής παρουσίασης της επιχείρησης σας. Την σελίδα αυτή θα την φτιάξουμε 
σε Ελληνικά και Αγγλικά με 1 εικόνα, περιγραφή σε Ελληνικά και Αγγλικά και τα στοιχεία 
επικοινωνίας με την επιχείρηση σας. Από τη σελίδα αυτή οι επισκέπτες θα μεταφέρονται στη 
δική σας ιστοσελίδα (site). 
 
Ε. Τοπική Διαφήμιση στο τέλος κάθε άρθρου για την περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρηση 
σας. Παράδειγμα: Δείτε τις υπάρχουσες τοπικές διαφημίσεις στο Ηράκλειο: 
http://www.explorecrete.com/Heraklion/EN-Heraklion.html#local_ads  
 
Οι σελίδες με άρθρα για κάθε περιοχή ποικίλλουν σε αριθμό. Για παράδειγμα για την Αγία 
Πελαγία υπάρχουν 2 σελίδες στα Αγγλικά, ενώ για το Ηράκλειο υπάρχουν περίπου 30 σελίδες 
στα Αγγλικά. Το ίδιο ισχύει στα Ελληνικά ενώ κάποιες σελίδες έχουν μεταφραστεί και σε 
άλλες γλώσσες.  
 

http://www.explorecrete.com/
http://www.explorecrete.com/Heraklion/EN-Heraklion.html#local_ads
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Αυτό σημαίνει ότι με την Πλήρη Προβολή εξασφαλίζετε φτηνή διαφήμιση  με σταθερό κόστος 
για ένα ολόκληρο χρόνο σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σελίδων σε σχέση με την Μόνιμη ή την 
Ετήσια Προβολή. 
 

 
 
Κόστος Ανά Περιοχή (τελική τιμή με το ΦΠΑ): 
Αγιος Νικόλαος:  310€ 
Ηράκλειο: 682€ 
Ρέθυμνο: 310€ 
Χανιά: 558€ 
Κατάλογοι άλλων πόλεων: 310€  
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Σύγκριση Μόνιμης, Ετήσιας και Πλήρους Προβολής 
 

 Μόνιμη Προβολή 
 

Ετήσια Προβολή Πλήρης Προβολή 

Καταχώρηση στον κατάλογο με τα 
γραφεία ενοικιαζομένων αυτοκινήτων  
στην περιοχή σας.  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Η καταχώρηση περιλαμβάνει εικόνα, 
σύντομο κείμενο και σύνδεσμο προς την 
σελίδα με την αναλυτική παρουσίαση 
της επιχείρησης σας. 

Μικρή εικόνα 
(thumbnail) 

Μικρή εικόνα 
(thumbnail) 

Πολύ μεγαλύτερη 
εικόνα 

 
Σειρά Εμφάνισης 
 

Στο τέλος του 
καταλόγου 

Στη μέση του 
καταλόγου 

Στην αρχή του 
καταλόγου 

 
Αλλαγή σειράς εμφάνισης 
 

ΝΑΙ 
Με εφάπαξ χρέωση 

ΝΑΙ 
Με εφάπαξ χρέωση 

ΝΑΙ 
Με εφάπαξ χρέωση 

 
Σελίδα αναλυτικής παρουσίασης της 
επιχείρησης σας.  
Την σελίδα αυτή θα την φτιάξουμε σε 
Ελληνικά και Αγγλικά με φωτογραφίες, 
περιγραφή σε Ελληνικά και Αγγλικά και 
τα στοιχεία της εταιρείας σας.  
Από τη σελίδα αυτή οι επισκέπτες θα 
μεταφέρονται στη δική σας ιστοσελίδα 
(site) 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Link προς την ιστοσελίδα σας NAI - nofollow NAI - follow NAI - follow 

 
Τοπική Διαφήμιση στο τέλος κάθε 
άρθρου για την περιοχή όπου βρίσκεται 
η επιχείρηση σας.  
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι 
επισκέπτες μας θα βρίσκουν την 
επιχείρηση σας κατευθείαν μέσα από 
πολλαπλές σελίδες.  
Πχ. για τη Χερσόνησο υπάρχουν 14 
διαφορετικές σελίδες. 
 

Μόνο στον κατάλογο Μόνο στον κατάλογο 
Σε πολλαπλές σελίδες 

και στον κατάλογο 

Αλλαγές σε φωτογραφίες, κείμενα και 
άλλες πληροφορίες για την επιχείρηση 
σας 

Με χρέωση Δωρεάν Δωρεάν 

 
Κόστος 
 

248 - 295 € χωρίς 
κόστος ανανέωσης 

198,40 – 217 € ανά 
έτος  

310€ - 682€ 
 ανάλογα με την 

περιοχή 

 

 
 
Επικοινωνία: Γιάννης Σαματάς, τηλ. 2810 301797 
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1. Πλήρης Προβολή 

2. Ετήσια Προβολή 

3. Μόνιμη Προβολή 

*Το παράδειγμα αυτό αφορά τον κατάλογο του Ηρακλείου, που έχει τις περισσότερες καταχωρήσεις. 
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Προβολή με βάση τον αριθμό των Επισκεπτών 

Ελάχιστο ποσό: 150€ (+ΦΠΑ) - Κόστος ανά Κλικ από 0,10€ 

 

Για τους συνεργάτες μας που επιθυμούν να προβάλλουν την επιχείρηση τους σε όλες ή σε 
πολλές από τις σελίδες του “Εξερευνήστε την Κρήτη” - www.explorecrete.com, έχουμε να 
προτείνουμε την Advanced Προβολή σε 2 ζώνες, την Αριστερή Ζώνη (Left Zone - Επάνω 
Αριστερά) ή την Κάτω Ζώνη (στο τέλος της σελίδας). 
 
Η προβολή εδώ δεν έχει καμιά χρονική δέσμευση. Εσείς αποφασίζετε πότε θα την ξεκινήσετε 
και θα σταματήσει αυτόματα μόλις εξαντληθεί το ποσό που αποφασίσατε να διαθέσετε γι 
αυτήν.  
 
Εχετε πλήρη πρόσβαση σε στατιστικά για την απόδοση της και μπορείτε να κάνετε όποιες 
αλλαγές θέλετε οποιαδήποτε στιγμή μόνοι σας, ή με τη βοήθεια μας αν την χρειαστείτε. 
 

 

Left Zone – Αριστερή Ζώνη 
 
Στην ζώνη αυτή εμφανίζονται 
διαφημίσεις που συνδυάζουν εικόνα 
με κείμενο.  
Χρησιμοποιούνται 4 keywords 
(υποκατηγορίες) για καλύτερη 
στόχευση της διαφήμισης σας: 
 
home: οι διαφημίσεις εμφανίζονται 
στην πρώτη σελίδα (homepage).  
Κόστος Ανά Κλικ από 0,10€ 
Ελάχιστη Ημερήσια Χρέωση: 1€ 
 
crete: οι διαφημίσεις εμφανίζονται 
στις σελίδες που αφορούν την Κρήτη 
γενικότερα (ιστορία, αρχαιολογία, 
διατροφή, κλπ.).  
Κόστος Ανά Κλικ από 0,10€ 
Ελάχιστη Ημερήσια Χρέωση: 1€ 
 
east: οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις 
σελίδες που αφορούν την ανατολική 
Κρήτη.  
Κόστος Ανά Κλικ από 0,10€ - Ελάχιστη 
Ημερήσια Χρέωση: 0,50€ 
 
west: οι διαφημίσεις εμφανίζονται 
στις σελίδες που αφορούν την δυτική 
Κρήτη.  
Κόστος Ανά Κλικ από 0,10€ - Ελάχιστη 
Ημερήσια Χρέωση: 0,50€ 
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Προσφορά προς όλους τους διαφημιζόμενους  

Δωρεάν έλεγχος της ιστοσελίδας σας που περιλαμβάνει: 

1. Αναφορά για τις απαραίτητες προϋποθέσεις σωστής χρήσης στατιστικών Google 
Analytics, για παράδειγμα η μέτρησης στόχων – goals, κόστους μετατροπής, κλπ.  
 

2. Εκτίμηση καλής λειτουργίας, σύγχρονης αισθητικής και συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις των Μηχανών Αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing). 

Η παραπάνω υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις που καταχωρούνται 
στον κατάλογο μας, ανεξάρτητα από το κόστος της καταχώρησης τους (Μόνιμη Προβολή, 
Ετήσια, Πλήρης ή PPC σε όλες τις σελίδες μας).  

Η προσφορά αυτή είναι ο τρόπος μας να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση σας στο 
Εξερευνήστε την Κρήτη - www.explorecrete.com και να σας βοηθήσουμε να αξιολογήσετε 
τις διαφημιστικές σας καμπάνιες και να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες δημιουργίας 
πωλήσεων μέσα από την ιστοσελίδα σας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ www.explorecrete.com  
 

1. Εφόσον προχωρήσετε σε εντολή δημιουργίας διαφημιστικής καταχώρησης για την 
επιχείρηση σας στο "Εξερευνήστε την Κρήτη" - www.explorecrete.com , σημαίνει ότι 
αποδέχεστε τους όρους διαφημιστικής προβολής στο site μας. 

2. Το "Εξερευνήστε την Κρήτη" - www.explorecrete.com δεν δεσμεύεται ούτε όσο 
αφορά τους διαθέσιμους τρόπους προβολής και τα χαρακτηριστικά τους, ούτε όσο 
αφορά πιθανές αλλαγές τιμών στο μέλλον. Δεσμευόμαστε ωστόσο ότι θα τηρήσουμε 
την συμφωνία που έχουμε κάνει με τον κάθε διαφημιζόμενο μέχρι να εξαντληθεί ο 
πληρωμένος χρόνος προβολής.  

3. Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις οποιασδήποτε επιχείρησης στο "Εξερευνήστε την 
Κρήτη" - www.explorecrete.com, περιλαμβάνουν κείμενα σε Ελληνικά και Αγγλικά 
που γράφονται ειδικά για την διαφημιστική προβολή μιας συγκεκριμένης 
επιχείρησης. Τα κείμενα αυτά είναι πνευματική ιδιοκτησία του "Εξερευνήστε την 
Κρήτη" - www.explorecrete.com και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους και η χρήση 
τους για οποιονδήποτε σκοπό, από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή από άλλο 
πρόσωπο. 

4. Η αλλαγή φωτογραφιών, κειμένων και άλλων πληροφοριών μιας διαφημιστικής 
καταχώρησης γίνεται δωρεάν στις ενεργές καταχωρήσεις. Αν μια διαφημιστική 
καταχώρηση έχει λήξει, τότε θα υπάρξει χρέωση για οποιαδήποτε αλλαγή στην 
καταχώρηση αυτή. Οι αλλαγές χρεώνονται επίσης στις μόνιμες καταχωρήσεις, 
δηλαδή όσες πληρώνονται κατά τη δημιουργία τους και δεν χρειάζονται ετήσιες ή 
άλλης χρονικής διάρκειας ανανεώσεις. 

5. Κάθε κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια σελίδες στις οποίες 
μοιράζονται οι καταχωρήσεις ανάλογα με τον αριθμό τους. 

6. Το "Εξερευνήστε την Κρήτη" - www.explorecrete.com δεν έχει ευθύνη αν για λόγους 
ανωτέρας βίας, πχ. τεχνικά προβλήματα σέρβερ, φυσικές καταστροφές, κλπ., 
διακοπεί η online παρουσία του και δεν υποχρεούται να καταβάλλει αποζημιώσεις 
στους διαφημιζόμενους για όσο διάστημα είναι τεχνικά αδύνατη η προβολή 
διαφημίσεων. 

7. Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω ισχύουν στις 21 Αυγούστου 2013. Στο μέλλον 
μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στους τρόπους προβολής ή να προστεθούν άλλοι. 
Εφόσον η προβολή σας λήξει, κατά την ανανέωση της αποδέχεστε τους όρους που 
θα ισχύουν κατά τη στιγμή της ανανέωσης. 

8. Για να παρακολουθείτε την απόδοση της διαφήμισης σας, δηλαδή πόσους 
επισκέπτες έχει στείλει το "Εξερευνήστε την Κρήτη" - www.explorecrete.com προς το 
site σας, προτείνουμε την χρήση του δωρεάν προγράμματος στατιστικών Google 
Analytics.  

 

Για κάθε ερώτηση σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810301797 
 
Γιάννης Σαματάς 
Υπηρεσίες Πληροφορικής και Διαφήμισης 
Δρακοντοπούλου 13, 
 71306 Ηράκλειο 
Τηλ. 2810301797, 6942099903 
www.artkreta.gr 

http://www.explorecrete.com/
http://www.explorecrete.com/
http://www.google.com/intl/el/analytics/
http://www.google.com/intl/el/analytics/
http://www.artkreta.gr/

