
     
 

Επιλογές προώθησης Βιβλίων - Συγγραφέων 

1. Δημοσιογραφική & Τηλεοπτική κάλυψη εκδηλώσεων βιβλίου 
Μία από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες του Bookia είναι η δημοσιογραφική και τηλεοπτική κάλυψη 
εκδηλώσεων βιβλίου, π.χ. παρουσιάσεων βιβλίων. Σε αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές, τις οποίες 
καταγράψαμε και παρουσιάζουμε σε αυτό το ειδικό άρθρο στο blog του Bookia, με την υπηρεσία αυτή 
βελτιστοποιούνται τα αποτελέσματα τέτοιων ενεργειών: 

• Προωθείται η εκδήλωση στο πιο στοχευμένο κοινό, πριν την πραγματοποίησή της. 

• Καταγράφεται ηχητικά, με βίντεο και φωτογραφίες. 

• Δημιουργείται μία σελίδα όπου το υλικό που έχει καταγραφεί λειτουργεί ελκυστικά προωθώντας το 
βιβλίο συνεχώς. 

• Τα αποτελέσματα της ενέργειας δεν εξανεμίζονται αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν. 

• Για την εκδήλωση και για το βιβλίο ενημερώνονται πολλαπλάσιοι απ’ όσους παραβρέθηκαν σε αυτήν. 
Ενώ μία εκδήλωση μπορεί να συγκεντρώσει μόνον μερικές ή αρκετές δεκάδες αναγνώστες, με την 
υπηρεσία αυτή ενημερώνονται χιλιάδες ακόμη. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ2 κάλυψη: 90 € (+ΦΠΑ)  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ2 κάλυψη: +80 € (+ΦΠΑ) 

• 5 ημέρες πριν, προβολή της εκδήλωσης στο Bookia, στο 
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων και στα κοινωνικά δίκτυα. 

• Παρακολούθηση της εκδήλωσης. 

• Λήψη φωτογραφιών. 

• Δημιουργία σελίδας στο Bookia με τις φωτογραφίες, το βίντεο 
(εάν επιλεγεί) και ένα περιεκτικό κείμενο για την εκδήλωση. 

• Δημιουργία άλμπουμ στο Facebook με όλες τις επιλεγμένες 
φωτογραφίες από την εκδήλωση. Οι φωτογραφίες έχουν το 
διακριτικό «©Bookia – www.bookia.gr», κάτω αριστερά. 

• Σύνδεση της σελίδας στο Bookia με το φωτογραφικό άλμπουμ. 

• Κοινοποίηση της σελίδας και τού φωτογραφικού άλμπουμ στα 
κοινωνικά δίκτυα τού Bookia. 

• Για 15 ημέρες μετά, προβολή τού βιβλίου με διαφημιστικές 
καταχωρήσεις σε όλο το Bookia. 

 
• 5 ημέρες πριν, προβολή της 

μετάδοσης στο Bookia, στη σελίδα 
BookiaTV! και στα κοινωνικά δίκτυα. 

• Γύρισμα ειδικού teaser video (1-2 
λεπτών) για την προώθηση-προβολή 
της εκδήλωσης. 

• Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της 
εκδήλωσης από τη σελίδα τού 
BookiaTV!. 

• Ανάρτηση τού βίντεο στο κανάλι του 
Bookia στο YouTube. 

 

Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη εκατοντάδες καλύψεις παρουσιάσεων βιβλίων με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα, έκθεση σε χιλιάδες αναγνώστες, πριν και μετά. 

Όλο και περισσότεροι  εκδότες και συγγραφείς εμπιστεύονται το Bookia για την κάλυψη των εκδηλώσεών 
τους, αξιοποιώντας έτσι τα κανάλια που τους προσφέρει: 

Μίνωας, Ψυχογιός, Επίκεντρο, Μιχ. Σιδέρης, Τόπος, 
Άνεμος, Ωκεανός, Μεταίχμιο, Πατάκης, Λιβάνης,  
iWrite, mamaya, Μάτι, MedNutrition, Ωκεανίδα,  
Οσελότος, Όστρια, Πεδίο … 

Αλλά και οργανισμοί και κοινωνικοί φορείς όπως η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος 
Εκδοτών Βιβλίου, η Εταιρεία Συγγραφέων, η Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, το 
περιοδικό ο Αναγνώστης… 

Νέοι καιροί, Νέα Μέσα, Νέοι τρόποι. Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε συνδυασμό 
με την εμπειρία ανθρώπων που ασχολούνται καθημερινώς με το βιβλίο και την προώθησή σου. 

 
2 Η «Δημοσιογραφική» κάλυψη εκδηλώσεων βιβλίου παρέχεται είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με την «Τηλεοπτική» 

(προτείνεται δεδομένου έχει τα καλύτερα αποτελέσματα). 

http://www.bookia.gr/
http://www.bookia.gr/index.php?action=Blog&post=7cf55577-a748-44b3-b93a-739d9c1ea4c7
http://www.bookia.gr/index.php?action=events


     
 

Επιλογές προώθησης Βιβλίων - Συγγραφέων 

2. Πρόγραμμα προώθησης βιβλίου και συγγραφέα 
Με κεντρική πλατφόρμα το Bookia, υλοποιήσαμε πρόγραμμα προώθησης ενός συγκεκριμένου βιβλίου και 
του συγγραφέα του, ως περίπτωση μελέτης για να δοκιμάσουμε ενέργειες, να μετρήσουμε την απόδοσή 
τους και να βγάλουμε συμπεράσματα. Ακολουθήθηκε μεθοδολογία εντάσσοντας σε αυτή όλα τα μέσα και 
τα δίκτυα που έχει στη διάθεσή του το Bookia και αξιοποιήσαμε την εμπειρία που αποκομίσαμε όλα τα 
προηγούμενα χρόνια ασχολούμενοι με το βιβλίο. 

Εκτιμώντας πολύ θετικά τα αποτελέσματα όλων των ενεργειών που υλοποιήσαμε και με την εμπειρία που 
έχουμε αποκομίσει, παρέχουμε με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο πλέον, αυτή την υπηρεσία 
στους εκδότες και τους συγγραφείς. 

Στο «Πρόγραμμα Προώθησης Βιβλίων-Συγγραφέων» περιλαμβάνονται σε τυποποιημένη μορφή, οι 
ενέργειες που δοκιμάστηκαν.  

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: 150 € (+ΦΠΑ) για 2 μήνες 

• Διαφήμιση του βιβλίου σε όλες τις θέσεις στο Bookia. Σε κάθε σελίδα του Bookia εμφανίζονται διαφημίσεις του 
βιβλίου με τρόπο που προσομοιάζει το οργανικό περιεχόμενο για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Σε 
συγκεκριμένες θέσεις, εμφανίζονται και διαφημίσεις σε μορφή κλασικών μπάνερ. 

• Δημοσιογραφική1 κάλυψη μίας παρουσίασης του βιβλίου, με όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από την 
αντίστοιχη υπηρεσία, πριν και μετά την εκδήλωση. 

• Τηλεοπτική2 της ίδιας παρουσίασης του βιβλίου, με όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από την αντίστοιχη 
υπηρεσία, πριν και μετά την εκδήλωση.  
 

 

Τι είπαν συγγραφείς που αξιοποίησαν το πρόγραμμα 

Σπύρος Πετρουλάκης 

Η συμβολή του Bookia στην 
προβολή και επιτυχία του 
έργου μου ήταν σημαντική! 

Έχω στα χέρια μου ένα 
ισχυρό εργαλείο το οποίο 
θα αξιοποιήσω στην 
προώθηση και των 
επόμενων βιβλίων μου. 

Μαρία Λιάσκα 

Το Bookia με βοήθησε να 
επικοινωνήσω το έργο μου 
και να συνδεθώ μαζί σας, 
είναι πολύτιμος σύμβουλος 
για ένα συγγραφέα. 

Γιατί το βιβλίο από μόνο 
του είναι ημιτελές …οι 
αναγνώστες το τελειώνουν. 

 
  

http://www.bookia.gr/
https://petroulakis.wordpress.com/
http://www.marialiaska.gr/
https://petroulakis.wordpress.com/
http://www.marialiaska.gr/
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3. Διαφήμιση βιβλίου 
Η διαφήμιση των βιβλίων γίνεται σε όλες τις σελίδες του Bookia. Εκτιμώντας τα μπάνερ ως περιορισμένης 
απόδοσης (δείτε σχετικό άρθρο), στο Bookia οι διαφημίσεις προσομοιάζουν το οργανικό περιεχόμενο 
για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: 45 € (+ΦΠΑ) το μήνα για ένα βιβλίο 

• Διαφήμιση ενός βιβλίου με όλους τους τρόπους και σε όλες τις θέσεις στο Bookia. 

• Η διαφήμιση παρέχεται με το μήνα, για έναν ή περισσότερους μήνες. 

 

 
1 Δείτε την υπηρεσία «Δημοσιογραφική & Τηλεοπτική κάλυψη εκδηλώσεων βιβλίου». Στο πακέτο αυτό περιέχεται η 

Δημοσιογραφική κάλυψη ενώ η Τηλεοπτική παρέχεται χωριστά και με την ανάλογη επιπλέον χρέωση. 

http://www.bookia.gr/
http://www.bookia.gr/index.php?action=Blog&post=e7f3515e-3777-4b85-970c-91fcc7791a69

