
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
Το περιοδικό Youtruck Magazine είναι ένα εξειδικευμένο ποιοτικό έντυπο 
που καλύπτει ολόκληρο τον κλάδο του επαγγελματικού οχήματος και 
απευθύνεται σε όλους του επαγγελματίες που τον απαρτίζουν. Στις σελίδες 
του ο αναγνώστης βρίσκει έγκυρη ενημέρωση για όλα τα νέα και τις 
εξελίξεις του κλάδου. Το περιεχόμενο και η έμπειρη δημοσιογραφική μας 
ομάδα, οι πρωτοποριακές ιδέες και οι καινοτομίες στη διαφήμιση καθώς και 
η συνέπεια κυκλοφορίας και η ποιότητα της εκτύπωσής του, καθιστούν το 
Youtruck Magazine ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά και αποτελεσματικά 
μέσα προβολής των εταιριών και εμπόρων στον κλάδο του επαγγελματικού 
οχήματος. 

Το περιοδικό χωρίζεται σε 4 βασικές 
θεματικές ενότητες: 
Ενημέρωση: Συγκεντρώνει επίκαιρη 
θεματολογία με τα νέα του κλάδου, 
διαφημίσεις, ειδήσεις, άρθρα, παρου-
σιάσεις, test drives, συνεντεύξεις κλπ. 
Bus Life: αφιερωμένη αποκλειστικά 
στον ευρύτερο κλάδο του αστικού 
- υπεραστικού - τουριστικού και 
minibus λεωφορείου, καθώς και σε 
όσα σχετίζονται με αυτόν, όπως εταιρίες 
ελαστικών, λιπαντικών, πετρελαιοειδών, 
συνεργεία, τουριστικές μεταφορές κλπ. 
Service Truck & Bus: Ένας οδηγός με όλες 
τις λύσεις στο service επαγγελματικών 
οχημάτων και λεωφορείων. 
Επαγγελματικό Όχημα: Ένας εύχρηστος 
οδηγός για την προσφορά και τη 
ζήτηση επαγγελματικών οχημάτων με 
φωτοαγγελίες. 

Youtruck Active Application
Το Youtruck Magazine είναι το πρώτο video-περιοδικό 
του κλάδου. Η εφαρμογή Youtruck Active επιτρέπει 
στον αναγνώστη να «ζωντανέψει» τις σελίδες του 
περιοδικού και να απολαύσει διαφημιστικά σποτ και 
διαδραστική πληροφόρηση, σκανάροντας απλά τις 
σελίδες με το κινητό ή το tablet. Επίσης, δίνει την 
δυνατότητα στον διαφημιζόμενο να καταχωρίσει 
την εταιρία του στον επαγγελματικό διαδραστικό 
κατάλογο της εφαρμογής και να προωθεί pop up 
messages ή banners που θα προβάλλονται στον 
χρήστη κατά την πλοήγησή του στο περιβάλλον της 
εφαρμογής. Ενσωματώνει παράλληλα την υπηρεσία 
Danger Button, ένα κουμπί κινδύνου που εκπέμπει 
SOS σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων όταν κάποιος 
οδηγός βρεθεί σε κίνδυνο ή ανάγκη.  
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ΔΩΡΕαΝ!!!



 Τεύχος Ιανουαρίου

 Τεύχος Φεβρουαρίου

 Τεύχος Μαρτίου

 Τεύχος Απριλίου 

 Τεύχος Mαΐου 

 Τεύχος Ιουνίου

 Τεύχος Ιουλίου

 Τεύχος Αυγούστου – Σεπτεμβρίου  
 (διμηνιαίο)

 Τεύχος Οκτωβρίου 

 Τεύχος Νοεμβρίου

 Τεύχος Δεκεμβρίου 

                     ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

     Έντυπη 
     E-magazine  (youtruck.gr)

                  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (11 τεύχη ετησίως)

ΤΙΡΑΖ

10.000 αντίτυπα



Το περιοδικό διανέμεται πανελλαδικά σε πάνω 

από 4.500 σημεία και εναλλακτικό δίκτυο 

με αναδιανομές και στοχευμένη διασπορά. 

Στο εναλλακτικό μας δίκτυο περιλαμβάνονται 

τα μεγαλύτερα κέντρα διέλευσης επαγγελ-

ματικών οχημάτων, όπως η Κεντρική Λαχα-

ναγορά Αθηνών, η  Κεντρική Λαχαναγορά 

Θεσσαλονίκης  και Πάτρας, το Λιμάνι Πειραιά, 

το Ικόνιο, η ζώνη μεταφορικών εταιριών στον 

Ρέντη και τον Βοτανικό, και ο Σταθμός 14 

(πρώην Περίπτερο) στο Σκαραμαγκά. 

ΥπεΥθΥνος κΥκλοφορίας

DMG Press

Δίανομή

Πρακτορείο ΕΥΡΩΠΗ

Εκτύπωση
4χρωμη οffset 

Διαστάσεις
20.8 (Π) x 29.3 (Υ)

Χαρτί σώμα
illustration 100 γρ. 

Χαρτί εξωφύλλου 
illustration 200 γρ. 
με πλαστικοποίηση εξωφύλλου  
και οπισθοφύλλου

Βιβλιοδεσία
κολλητό, σακουλοποίηση

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Youtruck Fiesta

Κάθε χρόνο το περιοδικό Youtruck Magazine διοργανώνει την μεγαλύτερη γιορτή για το επαγγελματικό 
όχημα και τον επαγγελματία οδηγό. Το Youtruck Fiesta ξεκίνησε το 2013 και έκτοτε φιλοξενείται 
κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας, με στόχο να διευρύνει τους ορίζοντες και να δώσει 
την ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή. Είναι μια διοργάνωση διαφορετική από τις 
άλλες, σχεδιασμένη από νέους ανθρώπους με όραμα και πάθος. Ένα πολυφεστιβάλ που παντρεύει την 
ενημέρωση με τη ψυχαγωγία,  που στόχο έχει να συσπειρώσει τον κλάδο του επαγγελματικού οχήματος, 
παρέχοντας υπηρεσίες ποιότητας, και εύφορο έδαφος για την αποδοτικότερη προβολή των εκθετών. 
Στο Youtruck Fiesta το κοινό μπορεί να απολαύσει κάθε χρόνο μια ποικιλία παράλληλων εκδηλώσεων 
όπως, παρουσιάσεις, διαγωνισμούς ομορφιάς και decibel φορτηγών, dragster, test drives, ζωντανή 
μουσιική, led show και πολλά άλλα. 



Α ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1 ΕΩΣ 25

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 2 ΕΩΣ 3 4 ΕΩΣ 8 9 & ΑΝΩ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ €550 €490 €430 €380

ΜΙΣΗ €350 €320 €280 €250

1/4 €270 €240 €210 €190

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ €1200 €1000 €900 €700

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ €800 €700 €590 €550

Β’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ €700 €600 €550 €480

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ €600 €500 €450 €400

ΕΝΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ Α5 ή Α4 €650

Β ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΕΛ. 30 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΥΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 2 ΕΩΣ 3 4 ΕΩΣ 8 9 & ΑΝΩ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ €400 €340 €280 €230

MIΣΗ €200 €170 €140 €115

1/4 €100 €85 €70 €60

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

BANNERAKI ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ €400

ΑΥΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ €900

ADVERTORIALS
1-4 σελίδεσ €200/σελίδΑ

5 & Ανω €160/σελίδΑ

Η τιμή περιλαμβάνει επαγγελματική φωτογράφηση, δημοσιογραφική επιμέλεια κειμένων και καταχώριση στο 
περιοδικό. Το υλικό περνά στη συνέχεια στη διάθεσή σας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
MAGAZINE

ΖΩΝΗ ΦΩΤΟΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 2 ΕΩΣ 3 4 ΕΩΣ 8 9 & ΑΝΩ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ €250 €190 €170 €150

ΜΙΣΗ €125 €95 €85 €65



ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΒΑΝEΡΑΚΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ €240

ΖΩΝΗ ΦΩΤΟΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 2 ΕΩΣ 3 4 ΕΩΣ 8 9 & ΑΝΩ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ €150 €110 €100 €85

ΜΙΣΗ €75 €55 €50 €40

Β ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΕΛ. 30 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΥΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 2 ΕΩΣ 3 4 ΕΩΣ 8 9 & ΑΝΩ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ €240 €200 €170 €140

ΜΙΣΗ €120 €100 €85 €70

ADVERTORIALS

1-4 σελίδεσ €120/σελίδΑ

5 & Ανω €95/σελίδΑ

Η τιμή περιλαμβάνει επαγγελματική φωτογράφηση, δημοσιογραφική επιμέλεια κειμένων και καταχώριση στο 
περιοδικό. Το υλικό περνά στη συνέχεια στη διάθεσή σας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ 2 ΕΩΣ 3 4 ΕΩΣ 8 9 & ΑΝΩ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ €330 €290 €260 €230

ΜΙΣΗ €210 €190 €170 €150

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ €720 €600 €540 €420

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ €480 €420 €350 €330

Β’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ €420 €360 €330 €290

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ €360 €300 €270 €240

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ηλεκτρονικής έκδοσης
MAGAZINE

Α ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (ΑΠΟ ΣΕΛ. 1 ΕΩΣ 25)



 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Youtruck Magazine

•	 Παρουσιάσεις νέων προϊόντων / μοντέλων της επιλογής σας
•	 Καταχωρίσεις δελτίων τύπου της εταιρίας σας
•	 Εταιρική παρουσίαση /αφιέρωμα σε ένα τεύχος της επιλογής σας

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
www.youtruck.gr

•	 Παρουσιάσεις νέων προϊόντων/μοντέλων της επιλογής σας
•	 Καταχωρίσεις δελτίων τύπου της εταιρίας σας
•	 Διαφημιστικό banner
•	 Καταχώριση στον επαγγελματικό κατάλογο 

Application  
Youtruck Active 
(iOS & Andoid)

•	 χρήση της υπηρεσίας AR (App Youtruck Active)  
της έντυπης καταχώρισής σας

•	 Καταχώριση στον κατάλογο “Partners” της εφαρμογής  
με αυτόματη πλοήγηση

•	 διαφημιστικό banner εφαρμογής
•	 push notifications έως 80 χαρακτήρων στους χρήστες της εφαρμογής

ΔΙΑΦΟΡΑ •	 Ένθεση διαφημιστικού εντύπου σε ένα τεύχος της επιλογής σας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 

Στην περίπτωση του ετήσιου προγράμματος (11 καταχωρίσεων και άνω) παρέχεται επιπλέον έκπτωση κατόπιν συμφωνίας με  
τον διαφημιζόμενο.  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ
Για κάθε διαφημιστική καταχώρηση, εκδίδεται τιμολόγιο, το αποστέλλεται στην εταιρία σας με ένα τεύχος του περιοδικού 
Youtruck Magazine. Το τιμολόγιο εξοφλείται με τους παρακάτω τρόπους:
• Κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό εντός 30 ημερολογιακών ημερών
• Επιταγή λήξεως έως 60 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ
Η γραφιστική ομάδα του περιοδικού Youtruck Magazine αναλαμβάνει την σχεδίαση της διαφημιστικής σας μακέτας στην προνο-
μιακή τιμή των €120 + ΦΠΑ. Σε περίπτωση ετήσιου πακέτου προβολής, η σχεδίαση της μακέτας διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ. Η μακέτα 
αποστέλλεται σε εσάς σε ανοιχτό αρχείο υψηλής ανάλυσης, για μελλοντική χρήση σε οποιοδήποτε μέσο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ SMARTPHONES “YOUTRUCK ACTIVE”

Ετήσια συνδρομή (περιλαμβάνει δυνατότητα προβολής video πάνω στην 
έντυπη διαφημιστική καταχώριση,  καταχώριση στη λίστα συνεργατών 

με πλήρη στοιχεία, δυνατότητα πλοήγησης, δυνατότητα αποστολής 
μηνυμάτων σε συνδρομητές.

€150/Ετος

Διαφημιστικό Banner €100/μήνα


