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 | EΚΔΟΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ | ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ (TSOUKALAS@DIRECTION.GR)
 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΙΓΟΥ (BAZIGOU@DIRECTION.GR) | ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ (ALAFOUZOU@DIRECTION.GR)

 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΝΑ ΜΗΛΙΑΔΗ (MILIADI@DIRECTION.GR) | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ (VAVOULIOTI@DIRECTION.GR) 
EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 430€

Σ. Γεροντή, Π. Βλάχος και Φ. Ριζάβα

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΗΝ MSCOMM 
Τρία νέα στελέχη ενέταξε η mscomm στο δυναμικό της. Πρόκειται για τους Συλβάνα Γερο-
ντή, Παναγιώτη Βλάχο και Φανή Ριζάβα, καταξιωμένα στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία 
στο χώρο της επικοινωνίας. Ειδικότερα, η Συλβάνα Γεροντή έχει συνεργαστεί με BGM/North, 
AMD London και Karamella, με τελευταίο σταθμό την Bold Ogilvy, όπου εργαζόταν για 
τα τελευταία έξι χρόνια. O Παναγιώτης Βλάχος έχει τα τελευταία δύο χρόνια εργαστεί ως 
Διευθυντής Επικοινωνίας στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αρθρογραφεί σε ιστοσελίδες πολι-
τικού ενδιαφέροντος. Τέλος, η Φανή Ριζάβα, με πολυετή εμπειρία στο χώρο του conceptual 
design και typography, επανεντάσσεται στο δημιουργικό τμήμα της εταιρείας. Στη διάρκεια 
της καριέρας της εργάστηκε στις εταιρείες Avitech, Lowe και Αttp. 

Ενέργεια στο Facebook για την Κωτσόβολος

ΤΟ «ΔΙΩΡΟ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΗ»  
ΑΠΟ ΤΗΝ LOWE ATHENS

Το «Δίωρο του Ρεμπέτη» τιτλοφορείται η νέα ενέργεια της Κω-
τσόβολος που εξελίσσεται στη σελίδα της αλυσίδας στο Facebook 
(www.facebook.com/Kotsovolos), με την υπογραφή της Lowe 
Athens και τη συνδρομή της Wedia. Η συγκεκριμένη ενέργεια προ-
τρέπει τους fans της Κωτσόβολος να δημιουργήσουν το δικό τους 
ρεμπέτικο τετράστιχο. Οι πιο εμπνευσμένοι στίχοι τραγουδιούνται 
σε πραγματικό χρόνο από το «ρεμπέτη» υπάλληλο της Κωτσόβολος 

κάθε μέρα 2-4 μ.μ. και έπειτα ανεβαίνουν στη σελίδα: todiwrotourempeth.gr. Το τετράστιχο 
που θα συγκεντρώσει τα περισσότερα «like» θα κερδίσει ένα projector BenQ. O διαγωνισμός 
θα διαρκέσει έως και τις 29 Φεβρουαρίου, ενώ την παραγωγή της ενέργειας επιμελήθηκε η 
Le Spot Productions.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΚΕΕ  
ΓΙΑ ΤΟ DIGI-MOBILE
Σειρά προτάσεων για την επιτυχή υλο-
ποίηση του προγράμματος Digi-mobile, 
κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κι-
νητών Εφαρμογών Ελλάδος, μετά τα 
τεχνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
στην Αττική και είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δυσλειτουργία του συστήματος υποβο-
λής των προτάσεων των επιχειρήσεων 
και κατ’ επέκταση την αμφισβήτηση της 
αρτιότητας της διαδικασίας. Για το σκοπό 
ο ΣΕΚΕΕ απέστειλε, σε όλους τους συμ-
μετέχοντες ως προμηθευτές στο Digi-
mobile ηλεκτρονική επιστολή, ζητώντας 
να τον πληροφορήσουν αν και τι είδους 
προβλήματα συνάντησε η εταιρεία τους 
κατά τη διαδικασία υποβολής. Βάσει των 
απαντήσεων ο σύνδεσμος διαμόρφωσε 
τις προτάσεις του, ενώ σε πρώτη παρέμ-
βαση προς τους αρμόδιους, δήλωσε ότι 
επιθυμεί να συμβάλλει στην υπέρβαση 
των προβλημάτων αξιοποιώντας την 
εμπειρία και την τεχνογνωσία των με-
λών του. Αναλυτικότερα, ο Σύνδεσμος 
προτείνει: Α) Την άμεση επαναδιαστασι-
ολόγηση και αναβάθμιση του συστήματος 
υποβολής προτάσεων και τη διενέργεια 
δοκιμών αντοχής (stress tests), ώστε να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία 
του. Β) Την αναπροσαρμογή του διαθέ-
σιμου προϋπολογισμού ώστε να καλυφθεί 
η υπάρχουσα ζήτηση και Γ) Σχεδιασμό 
αντίστοιχων στοχευμένων δράσεων σε 
κρίσιμους κλάδους (Τουρισμός, Μετα-
φορές, Λιανικό εμπόριο κλπ), ώστε να 
αξιοποιηθεί αναπτυξιακά το ενδιαφέρον 
που έχει εκδηλωθεί.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΑ  
GREEN BUSINESS IDEAS
Το Greenbusiness.gr και η Green 
Evolution ενώνουν τις δυνάμεις τους για 
να εγκαινιάσουν τον κύκλο απογευματι-
νών συναντήσεων–συζητήσεων Green 
Business Ideas, στο «free thinking 
zone» (Σκουφά 64 & Γριβαίων, Κολω-
νάκι). Η πρώτη συνάντηση των Green 
Business Ideas με θέμα «Σύγχρονο κτί-
ριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης» 
θα πραγματοποιηθεί αύριο (8/2), στις 
18:30. Οι συναντήσεις θα πραγματοποι-
ούνται μία φορά το μήνα, όπου δύο ή 
τρεις ομιλητές θα παρουσιάζουν το θέμα 
της ημέρας και θα ακολουθεί συζήτηση 
την οποία θα συντονίζει ο moderator. Ση-
μειώνεται πως τόσο η συμμετοχή, όσο 
και η είσοδος στο «free thinking zone» 
είναι δωρεάν. 

ΡΕΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ DPG DIGITAL MEDIA
Η DPG Digital Media σημείωσε νέο ρε-
κόρ επισκεψιμότητας το μήνα Ιανουά-
ριο με 6.100.845 μοναδικούς επισκέπτες, 
14.752.718 επισκέψεις και 64.011.855 
προβολές σελίδων (Google Analytics). Ενδει-
κτικά αναφέρεται ότι το lifestyle Gossip-tv.gr 
σημείωσε 1.651.843 μοναδικούς επισκέπτες 
με περισσότερες από 4 εκατομμύρια επισκέ-
ψεις και 22 εκατομμύρια προβολές σελίδων. 
Το ειδησεογραφικό Newsbomb.gr άγγιξε το 
1,2 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες με 
περισσότερες από 3 εκατομμύρια επισκέ-
ψεις και 11 εκατομμύρια προβολές σελίδων. 
Το γυναικείο Queen.gr σημείωσε 773.338 
μοναδικούς επισκέπτες με 1.320.637 επι-
σκέψεις και 4.818.071 προβολές σελίδων. 
Σε λιγότερο από ένα χρόνο παρουσίας στο 
διαδίκτυο, το αθλητικό portal Onsports.gr 
ξεπέρασε τους 920 χιλιάδες μοναδικούς 
επισκέπτες με 2.188.049 επισκέψεις και 
13.922.837 εκατομμύρια προβολές σελίδων. 
Σημειώνεται ότι η DPG Digital Media διαθέτει 
16 portals, καλύπτοντας τις κατηγορίες News, 
Lifestyle και Sports. 

Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Επείγουσα επιστολή προς τον Υπουρ-
γό Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη απέστειλε 
το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για την επιχειρούμενη 
προσπάθεια κατάργησης της υποχρεωτικής 
δημοσίευσης ισολογισμών στις εφημερίδες. 
Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΕΣΗΕΑ 
«η ανατροπή ενός καθεστώτος που ισχύει 
από το 1920 μέχρι σήμερα, με το ν. 2190, θα 
πλήξει τους εργαζομένους σε 25 πανελλήνιας 
κυκλοφορίας και 300 τοπικές εφημερίδες και 
θα επιφέρει πλήγμα στη διαφάνεια και το θε-
σμικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των 
ΑΕ και ΕΠΕ. Επιπλέον οδηγεί στο κλείσιμο 
εφημερίδων, τη διόγκωση της ανεργίας στο 
χώρο των ΜΜΕ και μειώνει δραστικά τα έσο-
δα των Ασφαλιστικών Ταμείων του Τύπου. 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συνεργή-
σετε στη λήψη μίας απόφασης με την οποία 
καταργείται κάθε μέτρο ασφάλειας, όσον 
αφορά τις δραστηριότητες των εισηγμένων 
ή μη εταιρειών, στερεί τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες από τους ενδεχόμενους επενδυτές, 
επιφέροντας βαρύ πλήγμα στην ενημέρωση».


