OΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2018/19
Ο 1ος Οδηγός Σπουδών για την Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα*.
.

*Ο «Οδηγός Σπουδών Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας» είναι τίτλος νομικά κατοχυρώμένος από το Υπουργείο Εμπορίου
(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. 2256/02-05-2018). Οποιαδήποτε ομοιότητα ως προς τον τίτλο, τη δομή, τη θεματολογία και την προβολή αποτελεί
προϊόν αντιγραφής και συνιστά κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία επισύρει ποινικές συνέπειες.

OΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2018/19
• Το PsychologyΝοw.gr για 5η συνεχόμενη χρονιά (2014-18)
ανακοινώνει τον "Οδηγό Σπουδών για τα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα και
την Κύπρο".

• Ο πλήρης και εξειδικευμένος Οδηγός Σπουδών για τα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας που
διοργανώνονται από έγκριτους Πανεπιστημιακούς και
Εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και την Κύπρο, προβάλλεται
μέσα από τις σελίδες του PsychologyNow.gr.

O OΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2018/19
• Ο Πρώτος και πιο Πλήρης Οδηγός Σπουδών για την εκπαίδευση στην Ψυχολογία και την
Ψυχοθεραπεία και την Ειδική Αγωγή.
• Αποτελεί καινοτομία και πρωτοβουλία του PsychologyNow.gr.
• Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2014 από το PsychologyNow.gr.

• Είναι το σημείο αναφοράς για όλους όσοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν ή να εκπαιδευθούν
Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία.
• Αισθητικά κομψός, ευανάγνωστος και εύκολα προσβάσιμος, παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες
κάθε προγράμματος.
• Φέρνει σε άμεση επαφή τον εκπαιδευτικό φορέα με τον εκπαιδευόμενο.
• Η εμπειρία της ομάδας του PsychologyNow.gr αποτελεί εγγύηση της σωστής και αξιόπιστης
προβολής σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Ο Οδηγός Σπουδών του PsychologyNow.gr αφορά όλους τους
εκπαιδευτικούς φορείς που έχουν στο ακαδημαϊκό τους
πρόγραμμα:
Προπτυχιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ψυχολογίας
Μεταπτυχιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ψυχολογίας
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ψυχοθεραπείας
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής (Εργοθεραπεία, Μαθησιακές
Δυσκολίες, Αυτισμός, Λογοθεραπεία)
• Προγράμματα Distance Learning
•
•
•
•

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ*
15 Μαΐου – 10 Νοεμβρίου
2018

*Μπορείτε να εντάξετε οποιαδήποτε στιγμή το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα στον Οδηγό Σπουδών, ανάλογα με την έναρξη του. Το
παραπάνω διάστημα αφορά το πλαίσιο διαφήμισης του Οδηγού Σπουδών. Όσο νωρίτερα ενταχθείτε, τόσο περισσότερο θα
επωφεληθείτε της προβολής του προγράμματός σας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημιουργία ειδικών γραφιστικών και ειδικού λογοτύπου του Οδηγού Σπουδών.
Δημιουργία Ειδικής Ενότητας στο ανανεωμένο PsychologyNow.gr.
Τοποθέτηση Ειδικού Banner στην αρχική σελίδα και σε όλες τις εσωτερικές σελίδες.
Διαχωρισμός των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για εύκολη πλoήγηση.
Ξεχωριστή σελίδα για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με νέο εύχρηστο προφίλ και νέες
ενότητες.
Διαφήμιση του Oδηγού Σπουδών με Google Ads βάσει τοποθεσίας χρηστών.
Διαφήμιση του Oδηγού Σπουδών στα social media μέσω των πρωτοπόρων
λογαριασμών του PsychologyNow.gr, βάσει τοποθεσίας χρηστών.
Αποστολή Νewsletter στους εγγεγραμμένους και έγκυρους παραλήπτες (13.500+)
Παραμονή του Οδηγού Σπουδών για ένα χρόνο στο PsychologyNow.gr.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Οδηγός Σπουδών για πρώτη φορά θα προβληθεί μέσω ειδικών διαφημιστικών banner
και στο Therapy Network, την πρώτη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Ψυχοθεραπείας
που δημιουργήθηκε από την ομάδα του PsychologyNow.gr.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα έχει και ξεχωριστή προβολή πέρα
από την προβολή του Οδηγού Σπουδών, μέσα από όλα τα κανάλια
επικοινωνίας του PsychologyNow.gr. Ενδεικτικά:
• Ανεξάρτητη σελίδα στον Οδηγό Σπουδών, με πλήρη παρουσίαση του
προγράμματος και νέες ενότητες
• Δημιουργία ειδικού banner στην αρχική σελίδα όπου θα προβάλεται
διαδοχικά (rotation basis) κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
• Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας συμμετοχή με τον φορέα
• Social media κοινοποιήσεις, με ειδική στόχευση κοινού
• Image Gallery του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
• Δημιουργία ειδικού αρχείου PDF για downloading με όλες τις πληροφορίες
του Προγράμματος.
• Δυνατότητα προβολής επιπρόσθετου πληροφοριακού υλικού του
προγράμματος (video, ενημερωτικό υλικό κτλ)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Επωφεληθείτε της δημοσιότητας του Οδηγού Σπουδών για το δικό
σας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προωθήστε το, με ξεχωριστές
προβολές σε ειδικές τιμές:
• Aποστολή αποκλειστικού newsletter που θα περιλαμβάνει μόνο το δικό σας
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του φορέα
σας.
• Τοποθέτηση ειδικού banner με προβολή στην αρχική σελίδα και στις
εσωτερικές σελίδες του Psychologynow.gr.
• Xoρηγία ολόκληρης ενότητας του PsychologyΝow.gr (π.χ. Ψυχική Υγεία ή
υποενότητα Ψυχοθεραπεία) με skin banner.
Επικοινωνήστε μαζί μας για τις έξτρα προβολές και θα βρούμε την καλύτερη επιλογή προώθησης
του εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Το κόστος συμμετοχής στον Οδηγό Σπουδών είναι 150 ευρώ + ΦΠΑ 24%
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και περιλαμβάνει όλες τις
παροχές προβολής που αναγράφονται παραπάνω.
• Για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θέλουν να συμμετέχουν με τρία (3)
εκπαιδευτικά προγράμματα, παρέχεται έκπτωση 50% στο τρίτο πρόγραμμα.
• Για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θέλουν να συμμετάσχουν με τέσσερα
(4) εκπαιδευτικά προγράμματα, το τέταρτο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
• Για τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που θέλουν να συμμετάσχουν με πέντε (5)
προγράμματα, το πέμπτο είναι ΔΩΡΕΑΝ και στο τέταρτο παρέχεται έκπτωση 50%.
• Από έξι (6) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και πάνω, παρέχεται ακόμη μεγαλύτερη
έκπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ
Το PsychologyNow.gr είναι το Eπιστημονικό site της Ψυχολογίας
στην Ελλάδα:
• με χιλιάδες μηνιαίους μοναδικούς αναγνώστες (370.000+ επισκέψεις κάθε
μήνα και 230.000+ μοναδικοί αναγνώστες)
• το μεγαλύτερο κοινό στα κοινωνικά δίκτυα από κάθε άλλο site Ψυχολογίας
και με το μεγαλύτερο εύρος κοινού (60.000+ FB likes, 200.000+ reach)
• με καθημερινή ανανέωση περιεχομένου και συνεργασίες με ελληνικούς και
διεθνείς φορείς
• έχει κερδίσει όχι μόνο την εμπιστοσύνη του ελλαδικού κοινού αλλά και
ξένων αναγνωρισμένων καθηγητών και ειδικών ψυχικής υγείας μέσα από τις
αποκλειστικές συνεντεύξεις τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής «Οδηγός Σπουδών Ψυχολογίας και
Ψυχοθεραπείας 2018_19 - Φόρμα Συμμετοχής» που θα βρείτε επισυναπτόμενη
στο email που σας έχει σταλεί.

• Στείλτε τη φόρμα συμμετοχής, το λογότυπο του Εκπαιδευτικού Φορέα και του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος (σε μορφή αρχείου .png) μαζί με όλο το υλικό
σας, στο email:

odigos-spoudon@psychologynow.gr
με διακριτικό τίτλο:
Για τη συμμετοχή στον Οδηγό Σπουδών Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας
2018-19

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε πληροφορία / διευκρίνιση / απορία μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας:

Βίβιαν Δρακοπούλου
τηλ. 6947992255
odigos-spoudon@psychologynow.gr

