
From: Arab Hellenic Chamber of Commerce and Development Sent: Wednesday, June 23, 2021 10:19 AM 
Subject: Περιοδικό MAN - Τεύχος 42 
 
Αγαπητά Μέλη, Κυρίες και Κύριοι, 
 
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε το τεύχος 42 του περιοδικού μας ΜΑΝ, το οποίο 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη εκδήλωση του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, 
Greece – GCC Countries e-Business Gathering (Bahrain – Kuwait – Oman – Qatar – Saudi Arabia – United Arab 
Emirates) με τίτλο «Κοινά Οράματα» που πραγματοποιήθηκε στις 15 & 16 Ιουνίου, συνεντεύξεις με 
προσωπικότητες από την Ελλάδα και τον αραβικό κόσμο, νέα και ειδήσεις από τα αδελφά μας μεικτά αραβο-
αλλοδαπά Επιμελητήρια καθώς και τα μέλη του Επιμελητηρίου και τις δραστηριότητές μας. 
 
Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας, είτε με τακτική είτε με «ειδική 
καταχώρηση», παρακαλούνται να συμβουλευτούν τα συνημμένα αρχεία. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
 
Για να διαβάσετε το τεύχος διαδικτυακά, πατήστε στο εικονίδιο του εξωφύλλου του: 
 

 
 
 
Για να το μεταφορτώσετε, πατήστε όπως ΠΑΤΗΣΑΤΕ ΕΔΩ. 
 
Με τιμή, 
 
 

Rashad Mabger 
Γενικός Γραμματέας 

 
                 Λεωφ. Κηφισίας 180-182, παράδρ.Ολυμπιονικών/154 51 Νέο Ψυχικό/Αθήνα (4ος όροφος) 
                 Τηλ.: + 30 210-6711 210/ 6773 428 / 6726 882 (εσωτ. 101)/ Fax: + 30 210-6746577 
                 www.arabhellenicchamber.gr/κεντρικό e-mail: mailto:chamber@arabgreekchamber.gr 
 

https://www.arabhellenicchamber.gr/2021/06/22/7870/?lang=el
http://www.arabhellenicchamber.gr/
mailto:chamber@arabgreekchamber.gr
https://issuu.com/arab-hellenic_chamber/docs/man_42
http://www.arabhellenicchamber.gr/
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For more information, please contact Mrs. Katerina Michail, Tel.: +30 210 6711 210 (ext. 101), 

e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΜΑΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Ακολουθούν οι οδηγίες και οι προδιαγραφές για τα μέλη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου 
που επιθυμούν να συμπεριληφθούν με τακτική καταχώρηση στο επόμενο τεύχος του περιοδικού 
ΜΑΝ: 
 

➢ Τα νέα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να αποστείλουν προφίλ/παρουσίαση της 
επιχείρησής τους 

➢ Τα παλαιότερα μέλη μπορούν να αποστείλουν κάποια είδηση σχετικά με τις πρόσφατες 
δραστηριότητές τους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες τους ή μία ιστορία επιτυχίας 

 
 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

Ο χώρος που καταλαμβάνει κάθε μέλος είναι περίπου μίας σελίδας Α4, η οποία περιλαμβάνει 
λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας και, ενδεχομένως, φωτογραφία/-ες. 
Το κείμενο της καταχώρησης πρέπει να αποστέλλεται σε αρχείο μορφής Microsoft Word 
Document και το λογότυπο της επιχείρησης και η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να αποστέλλονται 
ως ξεχωριστά αρχεία jpeg υψηλής ανάλυσης. 

 

INFORMATION FOR REGULAR INSERTION IN 

OUR CHAMBER’S “MAN” MAGAZINE 
 
There follow the instructions and specifications for the members of the Arab-Hellenic Chamber 
that wish to be included with a regular insertion in the next issue of MAN magazine: 
 
➢ The newly-registered members of our Chamber can send the profile/presentation of their 

business 

➢ The existing members are welcome to send us news regarding their recent activities, their 
products, services or a success story 

 
 

Specifications: 

The space occupied by each member is approximately of one A4-page, which includes logo, 
contact details and possibly photo(s).  
The text should be sent in a Microsoft Word Document format (including full contact details), 
while the logo of the company and any photo(s) of the should be sent as separate jpeg files in high 
resolution. 
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Τιμοκατάλογος για Ειδική Καταχώρηση/Πρωθητικό Υλικό 

στο Περιοδικό «MAN» 

 

Χορηγός της έκδοσης:- € 1200.- (χίλια διακόσια ευρώ) 
Τοποθέτηση του λογοτύπου και της ιστοσελίδας της εταιρείας στα Δύο Εξώφυλλα, και στα 
δύο (2) εσωτερικά εξώφυλλα συν μία (1) Α4 σελίδα στη κατηγορία  “Special Insertion”. 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 
 
Κατηγορίες καταχωρήσεων: 
 
1) Εσωτερικό Εξώφυλλο  (1A4 σελίδα) € 500.-  (πεντακόσια ευρώ) 
 
2) Σαλόνι  (2 A4 σελίδες) με το προφίλ της εταιρείας, στη κατηγορία  “Special Insertion” 

€ 350.-(τριακόσια πενήντα ευρώ) 
 
3) 1 A4 σελίδα  € 200.- (διακόσια ευρώ)  
 
4) 1 A4 σελίδα για τα επόμενα έξι τεύχη,  δηλ.  € 200 x 6 = € 1200 – έκπτωση 20% , 

εφόσον καταβληθεί εφ άπαξ το ποσό: € 1200 - € 240 = € 960.- (εννιακόσια εξήντα 
ευρώ)  
 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΑΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 
 
Η νέα ειδική παροχή/κατηγορία αυτή του ΜΑΝ αποσκοπεί στην πρώθηση των 
ελληνικών εταιριών-μελών του Α.Ε.Ε. καταχωρώντας την φύση της 
δραστηριότητας/προφίλ των επιχειρήσεών τους στην αραβική γλώσσα, ώστε να 
εκδοθούν στο αραβικό τμήμα του περιοδικού. 
 

Κατηγορίες καταχωρήσεων: 
 

1) Σαλόνι  (2 A4 σελίδες) με το προφίλ της εταιρείας, στη κατηγορία  “Special Insertion” 
€ 510.- (πεντακόσια δέκα ευρώ) 

 

2) Εσωτερικό Εξώφυλλο  (1A4 σελίδα) € 580.-  (πεντακόσια ογδόντα ευρώ) 
 

3) 1 A4 σελίδα  € 280.- (διακόσια ογδόντα ευρώ)  
 

4) 1 A4 σελίδα για τα επόμενα έξι τεύχη,  δηλ.  € 280 x 6 = € 1680 – έκπτωση 20% , 
εφόσον καταβληθεί εφ άπαξ το ποσό: € 1680 - € 336 = € 1344.- (χίλια τριακόσια 
σαράντα τέσσερα ευρώ)  
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Προδιαγραφές:  

 

Για 1 A4 σελίδα – Ολοσέλιδη καταχώρηση ή Εσωτερική Εξωφύλλου 
210 mm πλάτος x 295 mm ύψος (+0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω) σε jpeg ή pdf μορφή, σε 
υψηλή ανάλυση από 300 dpi και άνω, CMYK. 
 
Για Σαλόνι:  
420 mm πλάτος x 295 mm ύψος (+0,5 ξάκρισμα γύρω-γύρω) σε jpeg ή pdf μορφή, σε 
υψηλή ανάλυση  από 300 dpi  και άνω, CMYK. 
 

Το λογότυπο (LOGO) θα πρέπει να είναι σε γραμμική μορφή σε υψηλή ανάλυση από 300 
dpi και άνω και σε μορφές  JPG, TIF. 
 
Η ειδική έκδοση αυτή θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια της 
προαναφερθείσας εκδήλωσης και θα σταλεί σε όλες τις Αραβικές Ενώσεις και Εμπορικά 
Επιμελητήρια καθώς επίσης θα διανεμηθεί και ηλεκτρονικά στην Ελλάδα και στον 
Αραβικό Κόσμο.  
 
 
Στοιχεία τραπεζικού λογ/σμού του Α.Ε.Ε.Ε.Α. για κατάθεση: 
 
Δικαιούχος: Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτυξεως 
Τράπεζα: ALPHA BANK S.A. /Αριθ. Λογ/σμού Alphabank: 164.00.2002.000.588  
IBAN No.: GR8201401640164002002000588   
Αιτιολογία κατάθεσης: Επωνυμία επιχείρησης/ Έκτακτη Εισφορά/MAN 
Αποστολή αντίγραφου αποδεικτικού κατάθεσης: μέσω Φαξ ή  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  
 
 
 
Για περισσότερς πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη κα. Μαρία Βεστάρκη, 
τηλ. 210 6711210 ή 6726882 (εσωτ. 110), Φαξ:+30 210 6746 577, e-mail: 
chamber@arabgreekchamber.gr   
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