
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  &   ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

                                               Ντύσσελντορφ, 6 Δεκεμβρίου 2022
 ΑΠΦ 2715/ΑΣ 193

Προς:  Πίνακα Αποδεκτών
Κοιν:   ΥΠΕΞ
           -Διπλ. Γρ. κ. Υπουργού
           -Διπλ. Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Φραγκογιάννη
           -Γρ. κ. ΓΓ ΔΟΣ & Εξωστρέφειας
           -Γρ. κ. Β’ Γεν. Δ/ντριας
           -Β1, Β2 και Β3 Δ/νσεις
           -Enterprise Greece
           -Πρεσβεία Βερολίνου
           -Γρ. ΟΕΥ Βερολίνου και Μονάχου

          Υπουργείο Τουρισμού
          -Γραφείο κ. Υπουργού

          ΕΟΤ
          -Γραφείο Φρανκφούρτης

          -Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ.Δ:Δ:      Γρ. κ. Γενικού Προξένου

ΘΕΜΑ: Προσφορά εφημερίδας “Rheinischer Spiegel” για δωρεάν 
προβολη ελληνικών προϊόντων με παρουσία στη Γερμανία

Η καθημερινή εφημερίδα „Rheinischer Spiegel“ με έδρα την πόλη Viersen 
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ανακοίνωσε, ότι κατά τη διάρκεια του 
έτους 2023 θα διαθέτει δωρεάν χώρο για την προβολή ελληνικών 
προϊόντων, που είναι διαθέσιμα στη γερμανική αγορά (https  ://  rheinischer  -  
spiegel  .  de  /  rheinischer  -  spiegel  -  startet  -  aktion  -  zur  -  foerderung  -  griechischer  -  
unternehmen  -  im  -  deutschen  -  markt  /  )

Σε επικοινωνία μας με τη σύνταξη της προαναφερόμενης εφημερίδας 
πληροφορηθήκαμε, ότι η πρωτοβουλία αφορά καταρχάς σε προϊόντα 
διατροφής, αλλά ότι είναι ανοικτή και για τα υπόλοιπα ελληνικά προϊόντα
με παρουσία στη Γερμανία, καθώς επίσης και για τουριστική προβολή της 
Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρει:

«Από τον Ιανουάριο του 2023 και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η 
καθημερινή εφημερίδα «Rheinische Spiegel» θα προσφέρει στους Έλληνες 
επιχειρηματίες διαφόρων ειδών δυνατότητες δωρεάν διαφήμισης, 
προκειμένου προβληθούν στη γερμανική αγορά.
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Από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, η Rheinischer Spiegel θα ξεκινήσει αρχικά με
μια καμπάνια με δωρεάν διαφημιστικό χώρο στην αρχική σελίδα της….. 
Διατίθεται χώρος διαφήμισης αξίας € 600 διάρκειας ενός μήνα. Στόχος 
είναι η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και 
Ελλάδας, η προώθηση του διαλόγου και η προώθηση ενός δικτύου εντός 
των δύο χωρών και όχι μόνο.

Οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με προϊόντα που 
είναι διαθέσιμα στη Γερμανία. Ο δωρεάν διαφημιστικός χώρος, που 
προσφέρεται, έχει μέγεθος (728 pixel (πλάτος) x 180 pixel (ύψος) με 
σύνδεσμο στον ιστότοπο της διαφημιζόμενης εταιρείας. Εάν υποβάλουν 
αίτηση περισσότερες εταιρείες και δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος 
χώρος, τότε αποφασίζει η εφημερίδα (σ.σ. για το ποια εταιρεία θα 
προβληθεί). Η διαφήμιση θα δημιουργείται από τις επιλεγμένες εταιρείες 
και θα διατίθεται ως αρχείο jpg. Η αίτηση είναι δυνατή καθ' όλη τη 
διάρκεια του 2023 μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
redaktion@rheinischer-spiegel.Δ:de. Η πρωτοβουλία λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2023».

Το γραφείο μας είναι διαθέσιμο για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή
διευκρίνιση.

Η επικεφαλής

Φρίντα Γεωργίου
Σύμβουλος ΟΕΥ Β’
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