Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

O μεγαλύτερος Δημοσιογραφικός & Εκδοτικός Οργανισμός στην Κύπρο

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Αναγνώστες

Followers

814.916

744.155

Ο Φιλελεύθερος
Goal News
DownTown/TvM
Hello!
Taste
Omikron
Χρ.Συνταγές
Φιλgood
Συνθέσεις

ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ
ΜΑΣ ΑΚΟΥΝΕ

170.792
Ακροατές/ημέρα

Sfera Radio
KissFM
Active Radio

ΠΗΓΗ: RAI CONSULTANTS, ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017,

IMR, SYMMETRON MARKET RESEARCH, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 ΟΚΤ – 31 ΔΕΚ 2017,
GOOGLE ANALYTICS, ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

1.558.641
Μοναδικοί Χρήστες/μήνα

philenews.com
goal.com.cy
like.com.cy
kariera.com.cy
in-cyprus.com
cyprus-i.com
incyprusproperty.com
xrysessyntages.com
sintheseis.com
sfera.com.cy
kissfm.com.cy
activeradio.com.cy

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

814.916 ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ ΚΆΘΕ ΜΉΝΑ

Ο ΦΙΛΕΛΕΎΘΕΡΟΣ

Η μεναλύτερη σε κυκλοφορία κι αναγνωσιμότητα εφημερίδα
της Κύπρου. Από το 1955 που πρωτοκυκλοφόρησε έχει
καθιερωθεί σαν η σοβαρότερη, εγκυρότερη, ανεξάρτητη
εφημερίδα που με την διεισδυτική θεματογραφία και
μαχητική αρθρογραφία της αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή
ενημέρωσης και αντιπαράθεσης απόψεων.

GOAL NEWS

Κυκλοφορεί καθημερινά μαζί με τον Φιλελεύθερο και καλύπτει
ολόκληρο το φάσμα της αθλητικής ενημέρωσης.

GOING OUT

Εβδομαδιαίος οδηγός ψυχαγωγίας, διασκέδασης και εξόδου,
μαζί με τον Φιλελεύθερο της Κυριακής.

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Οι ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ, το αγαπημένο περιοδικό μαγειρικής
και ζαχαροπλαστικής από το 1995, κυκλοφορεί κάθε Σάββατο
μαζί με τον Φιλελεύθερο σε μια εύχρηστη έκδοση με τις
καλύτερες συνταγές της εβδομάδας.

HELLO

Εβδομαδιαίο περιοδικό μαζί με τον Φιλελεύθερο της Κυριακής
που απευθύνεται στον σύγχρονο και σκεπτόμενο αναγνώστη
που αναζητά την άλλη όψη των πραγμάτων με άποψη.

Το πιο διάσημο περιοδικό στον κόσμο μαζί με τον
Φιλελεύθερο της Κυριακής. Με κορυφαίες αποκλειστικότητες
από το διεθνές jet set και τους εγχώριους celebrities,
φωτογραφήσεις ονειρεμένων σπιτιών, συνεντεύξεις μεγάλων
σταρ και κάλυψη λαμπερών εκδηλώσεων.

DOWN TOWN/ TV ΜΑΝΙΑ

TASTE

ΦΙΛ-GOOD

Το πιο πολυσυζητημένο περιοδικό του σαββατοκύριακου
με τις αποκλειστικές συνεντεύξεις και τα ενδιαφέροντα
θέματα συναντά τον απόλυτο τηλεοπτικό κι όχι μόνο, οδηγό
τηλεόρασης και καταρρίπτουν κάθε ρεκόρ κυκλοφορίας.
Μαζί με τον Φιλελεύθερο του Σαββάτου.

To περιοδικό που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις εξόδους,
το καλό φαγητό, τα ταξίδια και όλα εκείνα που κάνουν την
καθημερινότητα μας πιο όμορφη. Διμηνιαία έκδοση μαζί με
τον Φιλελεύθερο της Κυριακής.

ΟΜΙΚΡΟΝ

Το απόλυτο lifestyle περιοδικό από το 1996 με λιτό και
συνάμα μοντέρνο σχεδίασμά, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις,
αποκλειστικά true stories, απαιτητικές και εντυπωσιακές
φωτογραφήσεις και πλήρη παρουσίαση των τάσεων μόδας και
καλής ζωής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή κάθε μήνα με
τον Φιλελεύθερο της Κυριακής και στη συνέχεια αυτόνομα στα
περίπτερα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ό,τι συμβαίνει στο χώρο της αρχιτεκτονικής, της διακόσμησης
και του design... Εντυπωσιακοί χώροι, δημιουργίες, άνθρωποι
που καθορίζουν την αισθητική στην Κύπρο και τον υπόλοιπο
κόσμο, παρουσιάζονται σε κάθε τεύχος, μέσα από μια
πολυσέλιδη, προσεγμένη έκδοση . Πρωτοκυκλοφόρησε
το 1988 και στα χρόνια που ακολούθησαν απέκτησε ένα
πιστό, απαιτητικό κοινό. Κυκλοφορεί 2 φορές τον χρόνο σε
προνομιακή τιμή μαζί με τον Φιλελεύθερο της Κυριακής και
στη συνέχεια αυτόνομα στα περίπτερα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Συλλεκτικές εκδόσεις πολυτελείας με θέματα της επικαιρότητας
κάθε μήνα με τον Φιλελεύθερο της Κυριακής.

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

814.916 ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ ΚΆΘΕ ΜΉΝΑ

Ο ΦΙΛΕΛΕΎΘΕΡΟΣ

174.981

GOAL NEWS

174.981
189.413

DOWN TOWN / TV ΜΑΝΙΑ

96.365

HELLO

65.175

ΦΙΛ-GOOD

54.365

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΟΜΙΚΡΟΝ
ΑΛΛΑ
ΠΗΓΗ: RAI CONSULTANTS, ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑϊΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

45.970
13.666

ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ

1.558.641 ΜΟΝΑΔΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΘΕ ΜΉΝΑ

Philenews.com

To philenews.com, αποτελεί μια διεύθυνση στο Internet που
εμπεριέχει τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες της Κύπρου στον
τομέα της ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα πλήρες portal
του μεγαλύτερου εκδοτικού Οργανισμού της Κύπρου, «Ο
Φιλελεύθερος» που έχει πλέον καταστεί στη συνείδηση των
χρηστών ως ένα από τα εγκυρότερα, αν όχι και το εγκυρότερο
κυπριακό site.

Goal.com.cy

Η μεγαλύτερη αθλητική ιστοσελίδα με ζωντανή κάλυψη,
ειδήσεις και videos ολόκληρο το 24ωρο, 7 ημέρες την
εβδομάδα. Κάθε λεπτό η πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα
του αθλητικού Τύπου, με δεκάδες δυναμικούς και έμπειρους
δημοσιογράφους σε Κύπρο, Ελλάδα και διεθνή χώρο.

Like.com.cy

Η lifestyle ιστοσελίδα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο
Φιλελεύθερος» ενημερώνει καθημερινά τις αναγνώστριες του
για όλα τα νέα της ελληνικής και ξένης showbiz με την πιο
έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα.

in-cyprus.com

Απευθύνεται κυρίως στο αγγλόφωνο κοινό, σε όσους
διαμένουν ή και εργάζονται στο νησί ή και την ευρύτερη
περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου.

InCyprusProperty.com

H πρωτοποριακή ιστοσελίδα εξεύρεσης ακινήτων, η οποία
καταφέρνει να συγκεντρώνει χιλιάδες αγγελίες από τους
μεγαλύτερους κτηματομεσίτες και developers στην Κύπρο για
εύκολη αναζήτηση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.

kariera.com.cy

sintheseis.com

Η ιστοσελίδα sintheseis.com διαθέτει το μεγαλύτερο αρχείο
φωτογραφιών για τα σπίτια, αλλά και τα κτίρια που κτίστηκαν
στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, καθώς και πλούσιο υλικό για
τις πιο αξιόλογες κατοικίες του εξωτερικού, σχεδιασμένα από
κορυφαίους αρχιτέκτονες.

Το kariera.com.cy αποτελεί την ηλεκτρονική επέκταση της
εξειδικευμένης έκδοσης ΚΑΡΙΕΡΑ που κυκλοφορεί κάθε
Τετάρτη μαζί με τον Φιλελεύθερο με θέσεις εργασίας από
όλους τους μεγάλους οργανισμούς κι εταιρείες στην Κύπρο.

sfera.com.cy

cyprus-is.com

kiss.com.cy

Ο πληρέστερος και πιο ενημερωμένος επιχειρηματικός
κατάλογος της Κύπρου με 33,000 επιχειρήσεις κι
επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων καταχωρημένες σε 720
κατηγορίες.

xrysessyntages.com

Το xrysessyntages.com είναι μια ολοκληρωμένη πηγή
για πετυχημένες, πρωτότυπες και λαχταριστές προτάσεις
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Με 4.000 συνταγές που
εμπλουτίζονται και αυξάνονται καθημερινά έχει γίνει το δεξί
χέρι σε όσους ασχολούνται με την κουζίνα.

Η ιστοσελίδα του sfera του 1ου παγκύπριου μουσικού
σταθμού. Μοντέρνα, κεφάτη, ψυχαγωγική και προπάντων
επικοινωνιακή με ζωντανή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.
H ιστοσελίδα του πρώτου ξένου μουσικού σταθμού της
Κύπρου. Οι φίλοι του Kiss FM έχουν την ευκαιρία να ακούν
τις αγαπημένες τους εκπομπές 24 ώρες το 24ωρο απ’ όπου
κι αν βρίσκονται και να ενημερώνονται για όλα τα θέματα της
μουσικής βιομηχανίας.

activeradio.com.cy

O νέος παγκύπριος πολυθεματικός ραδιοφωνικός σταθμός
που ήρθε να ενισχύσει δυναμικά το χώρο της ενημέρωσης
και να απευθυνθεί σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας των
πολιτών.

ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ

1.558.641 ΜΟΝΑΔΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΘΕ ΜΉΝΑ
970.009

philenews.com
goal.com.cy

347.335
157.435

Like.com.cy
kariera.com.cy
cyprus-is.com
incyprusproperty
xrysessyntages.com
ΑΛΛΑ
ΠΗΓΗ: GOOGLE ANALYTICS, ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

96.874
135.552
120.869
135.266
100.071

ΜΑΣ ΑΚΟΥΝΕ

170.792 ΑΚΡΟΑΤΈΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

96,8
107.4 & 102.5

Sfera 96,8

Kiss 89.0

Active Radio 107.4 & 102.5

O SFERA 96.8 έχει καθιερωθεί από το 2003 ως
ένας από τους καλύτερους παγκύπριους μουσικούς
ραδιοσταθμούς. Η μεγάλη μουσική παρέα του Sfera
96,8, με ένα προσεκτικά επιλεγμένο ρεπερτόριο που
περιλαμβάνει την καλύτερη ελληνική εμπορική μουσική,
προσεγγίζει ακροατές από όλες τις ηλικίες, κοινωνικές
τάξεις και περιοχές της Κύπρου,

Το 1996 ο KISS 89.0 εκπέμπει για πρώτη φορά στη
Λευκωσία και σύντομα γίνεται ο 1ος σταθμός ξένης
μουσικής. Δεκαπέντε χρόνια μετά, το 2011 ο KISS γίνεται
παγκύπριος σταθμός με τις καλύτερες επιτυχίες από
τα 80’s μέχρι σήμερα, στοχεύοντας σε ένα μεγαλύτερο
ακροατήριο που αγαπά την ξένη μουσική, έχει μοντέρνες
αντιλήψεις και ζει στους ρυθμούς της πόλης.

O νέος παγκύπριος πολυθεματικός ραδιοφωνικός
σταθμός που έρχεται να ενισχύσει δυναμικά το χώρο
της ενημέρωσης και να απευθυνθεί σε όλα τα στρώματα
της κοινωνίας των πολιτών. Με επίκεντρο τις πρώτες
ειδήσεις, που αφορούν στην Κύπρο και τον υπόλοιπο
κόσμο, αλλά και ειδήσεις που επηρεάζουν τον κάθε
πολίτη χωριστά, με νέα δυναμική, δράση, ταχύτητα και
έντονο συναίσθημα, ο ACTIVE στοχεύει στη σφαιρική
ενημέρωση των σύγχρονων απαιτητικών ακροατών, που
επιθυμούν παρέμβαση, θέλοντας να αφήσουν και το
δικό τους στίγμα στον κύκλο της ενημέρωσης.

ΜΑΣ ΑΚΟΥΝΕ

170.792 ΑΚΡΟΑΤΈΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

96,8

84.616

50.554

35.622
107.4 & 102.5

ΠΗΓΗ: IMR, SYMMETRON MARKET RESEARCH, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 ΟΚΤ – 31 ΔΕΚ 2017

