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Η άλλη όψη
με άποψη
ο ΦιλGood, αναβαθμίζεται, μεγαλώνει σε αριθμό σελίδων και εμπλουτίζεται, απευθυνόμενο
στον σύγχρονο και σκεπτόμενο αναγνώστη που αναζητά την άλλη όψη των πραγμάτων
με άποψη.

Στις 48 έγχρωμες σελίδες του, φιλοξενεί σημαντικές συνεντεύξεις με προσωπικότητες από τον
καλλιτεχνικό χώρο της Κύπρου και του εξωτερικού, παραπολιτικές στήλες για την επικαιρότητα
με χιούμορ και καυστικό ύφος, εξειδικευμένες σελίδες για το θέατρο, την τέχνη, την αρχιτεκτονική,
τον κινηματογράφο, το βιβλίο, το τραγούδι, αλλά και portfolio καλλιτεχνών, τα οποία συνθέτουν
το παζλ της πλούσιας θεματολογίας του.

ID περιοδικού
Έτος πρώτης έκδοσης: 2014. Συχνότητα έκδοσης: Εβδομαδιαίο
Target Group: Άντρες, Γυναίκες 18-44 (Primary group)
Άντρες Γυναίκες 45-54 (Secondary group) AB Γ1 & Γ2 κ/ο τάξη
Περιεχόμενο: Εβδομαδιαίος οδηγός για τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

Ακόμα στο ανανεωμένο ΦιλGood, o αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τις σημαντικότερες
πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις καλύτερες τηλεοπτικές προτάσεις της βδομάδας, με ολοκληρωμένες
ατζέντες που αφορούν στις κινηματογραφικές αίθουσες, στις γκαλερί και στο θέατρο. Σημαντική
προσθήκη στην ύλη είναι οι προτάσεις εξόδου για φαγητό και ποτό, με όλες τις νέες αφίξεις στον
χάρτη της εστίασης παγκύπρια.
Η θεματολογία του ΦιλGood καλύπτει όλα όσα αξίζει να γνωρίζει και να σχολιάσει κανείς, με
κείμενα που υπογράφουν 22 έμπειροι δημοσιογράφοι.

Επικοινωνία
Εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»
Κεντρικά γραφεία: Διογένους 1, 2404 Έγκωμη
Διεύθυνση αλληλογραφίας: ΤΘ 21094, 1501 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22744000 Email: mailbox@phileleftheros.com

Κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα μαζί με τον Φιλελεύθερο της Κυριακής σε 30.000 αντίτυπα.

phileleftherosphilgood

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ (€)

Ολοσέλιδη 4χρ Κατηγορία Α...............................................................................1.350,00
Δισέλιδη................................................................................................................................................. 2.050,00
Μισή δισέλιδη................................................................................................................................1.350,00
Μισή σελίδα............................................................................................................................................ 750,00
Οριζόντια ή κάθετη 1/3 της σελίδας........................................................... 550,00

ΕΞΩΦΥΛΛΑ

ΤΙΜΗ (€)

Β Εξώφυλλο (Inside Front Cover).............................................................1.500,00
Γ Εξώφυλλο (Inside Back Cover)...............................................................1.350,00
Οπισθόφυλλο (Back Cover)................................................................................ 2.250,00

Διαστάσεις

23x29cm η ολοσέλιδη
46x29cm η δισέλιδη

Ο ΦΠΑ χρεώνεται επιπλέον

Επικοινωνία
Εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»
Κεντρικά γραφεία: Διογένους 1, 2404 Έγκωμη
Διεύθυνση αλληλογραφίας: ΤΘ 21094, 1501 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22744000, email: mailbox@phileleftheros.com

Εμπορικό / Διαφημίσεις
Ντίνος Κοζάκος
email: d.kozakos@phileleftheros.com
Τηλ: 22744421 Φαξ: 22590470

