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Η παρουσία του PsychologyNow.gr στο διαδίκτυο*

• Μέσος όρος μηνιαίων επισκεπτών: 260.000
• Μέσος όρος μηνιαίων PageViews: 650.000
• Μέσος όρος παραμονής χρήστη στο site: 2 λεπτά
• Μέσος όρος νέων επισκεπτών το μήνα: 180.000

*Στατιστικά από το Google Analytics ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 



1. Τοποθέτηση rotation banner διαστάσεων
640x100 στην αρχική σελίδα στη θέση Α4

ΚΑΙ
τοποθέτηση rotation banner διαστάσεων
300x250 στη δεξιά στήλη όλων των εσωτερικών
σελίδων στη θέση Β3

Banner A4

Banner Β3
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2. Δημοσίευση όλων των Εκδηλώσεων Ψυχολογίας
του Φορέα στις αντίστοιχες ενότητες του
PsychologyNow.gr (Σεμινάρια, Ομιλίες,
Εκπαιδεύσεις, Συνέδρια κλπ)

Πακέτο *PLUS*

Σεμινάρια

Ημερίδες-Ομιλίες
/Συνέδρια



3. Προσθήκη Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη σελίδα
καταχώρησης (οι ενδιαφερόμενοι μέσω της φόρμας
μπορούν να στέλνουν μηνύματα στο email σας)

4. Καταχώρηση όλων των εκδηλώσεων του Φορέα στην
ενότητα «Ψ Agenda» στην αρχική σελίδα (ημερολογιακή
καταχώρηση εκδηλώσεων)

Φόρμα Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος

Ψ AGENDA στην 
αρχική σελίδα 

Αναλυτική 
Ψ AGENDA

εσωτερικά του side
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5. Καταχώρηση του προφίλ του Φορέα
στην ενότητα Σύλλογοι και Φορείς
Ψυχολογίας με σύνδεσμο που οδηγεί
στο ξεχωριστό προφίλ στο site

Κατηγορία
Σύλλογοι & Φορείς 

Ψυχολογίας

Προφίλ ΦορέαΠακέτο *PLUS*



6. Τακτικές και έγκαιρες κοινοποιήσεις
όλων των Εκδηλώσεων Ψυχολογίας
του Φορέα στα κοινωνικά δίκτυα του
PsychologyNow.gr (Facebook –
Τwitter – Linkedin) και στην
Ψυχολογική Agenda, θυγατρική
Facebook σελίδα με προβολή μόνο
των Εκδηλώσεων Ψυχολογίας.
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7. Απλή καταχώρηση στο εβδομαδιαίο Newsletter
«Ψυχολογική Agenda» όλων των Εκδηλώσεων
Ψυχολογίας του Φορέα.

• To Newsletter αποστέλλεται κάθε Δευτέρα
• Περιλαμβάνει μόνο Εκδηλώσεις Ψυχολογίας και απευθύνεται σε

κοινό ειδικών ψυχικής υγείας και επαγγελματιών με έγκυρους
παραλήπτες 19,000 άτομα.

ΑΠΛΕΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
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8. Δωρεάν καταχώρηση των συνεργατών του Φορέα στον
Επαγγελματικό Οδηγό Ειδικών Ψυχικής Υγείας για 6 ή 12
μήνες (ανάλογα με το διάστημα προβολής του).

• Δημιουργήστε το Επαγγελματικό Προφίλ σας στο PsychologyNow.gr ώστε οι
χιλιάδες καθημερινοί αναγνώστες μας που αναζητούν
ψυχολόγους/ψυχοθεραπευτές να σας βρίσκουν εύκολα.

• ‘Όλες οι Επαγγελματικές Πληροφορίες σας παρουσιάζονται με σύγχρονο
και ευανάγνωστο τρόπο.

Φωτογραφία 
Ειδικού Στοιχεία Ειδικού

Στοιχεία 
επικοινωνίας

Βιογραφικό Ειδικού

Εξειδίκευση/
Θεραπευτική Προσέγγιση/ 

Είδος Θεραπείας/ 
Ωράριο.

Χάρτης Ιατρείου από το Google Maps
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9. Ένα *SPECIAL EDITION* Newsletter για την εξαμηνιαία
συνεργασία (αξίας 150€)

ή

δύο (2) *SPECIAL EDITION* Newsletters για την ετήσια
συνεργασία (αξίας 300€)

• Το SPECIAL EDITION Newsletter, προβάλλει ΜΟΝΟ τη δική σας
καταχώρηση σε κοινό ειδικών, φοιτητών και επαγγελματιών
ψυχικής υγείας και ανθρωπιστικών επιστημών.

• Έγκυροι παραλήπτες περίπου 19.000+ άτομα.
• Ο φορέας λαμβάνει ένα δείγμα του Special Edition Newsletter και

δίνει την έγκρισή του για την τελική αποστολή του.
• Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, δίνονται στατιστικά

στοιχεία.

ΒΑΝΝΕR

Λεκτικό προβολής

Στοιχεία 
επικοινωνίας

Πακέτο *PLUS*



7. Προβολή των άρθρων των 
συνεργατών του Φορέα μέσω 
Επιστημονικής Συνεργασίας με το 
PsychologyNow.gr.



Επικοινωνήστε μαζί μας: advertising@psychologynow.gr
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