MEDIA KIT

ΈντυπαγιατατραίνακαιτιςδιαδρομέςαπότηνΤΡΑΙΝΟΣΕ
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προβάλλει την ταξιδιωτική εμπειρία που προτείνει το τραίνο, την οικονομία του
μέσου, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του πλέον φιλικού στο περιβάλλον μέσου.
Με σταθερά δρομολόγια που εξυπηρετούν το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας, δίνοντας στην
καθημερινή μετακίνηση οικονομίακαι ασφάλεια, αλλά και με τουριστικέςδιαδρομέςπου
ταξιδεύουν τον επιβάτη σε σημεία που δεν έχει πρόσβαση άλλο μέσο, και με τον πιο οικονομικό
και ‘φυσιολατρικό‘ τρόπο, υπενθυμίζει πως τοτραίνοδενμεταφέρειαπλώς,αλλάταξιδεύεικαι
μάλιστα στο πλαίσιο ενός πιο οικονομικού τρόπου ζωής και μετακίνησης.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των τουριστικών διαδρομών και θεματικών τραίνων η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
επιχειρεί να πληροφορήσει τους επιβάτες και ταξιδιώτες για τις δυνατότητες να περιηγηθούν την
Ελλάδα στα ομορφότερα σημεία της, να επωφεληθούν από προσφορές και εκπτώσεις, να
γνωρίσουν τις παροχές ενός οικονομικού και αγαπημένου μέσου.
Αξιοποιώντας τα επικοινωνιακά μέσα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απευθύνεται τόσο στους χρήστες του Internet
όσο και στους παραδοσιακούς αναγνώστες - ταξιδιώτες που επιθυμούν σταθερή χρήση και
προγραμματισμό μέσα από έντυπα διαδρομών με προσφορές και δυνατότητες για κάθε ταξίδι.
Στο πλαίσιο του συντονισμού όλων των εκδόσεων που αφορούν τα ταξίδια και τις προσφορές με
το τραίνο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διαθέτει διαφημιστικόχώροστα έντυπα που διανέμει δωρεάν για την
πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, καλώντας τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να
συμμετέχουν στις προτάσεις άνεσης και προσφορών προς τους χρήστες του τραίνου.
Ταεμπορικά-αναγνωστικάπλεονεκτήματατων εντύπων αυτών βασίζονται στη δεδομένη
πανελλαδική διανομή λόγω εξασφαλισμένης μεταφοράς από το μέσο, στη σταθερή διάθεσή
τους στους σταθμούς ενδιαφέροντος, και σε πολλές περιπτώσεις εντός των συρμών, και στην
ευρύτητα των κοινωνικών ομάδων που χρησιμοποιούν το τραίνο.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της οικονομίας στις μεταφορές που επιχειρείται από όλες τις
οικονομικοκοινωνικές τάξεις, το τραίνο αναδεικνύεται νικητής καθώς προτείνει ασφάλεια,
συχνότητα, σταθερότητα δρομολογίων με τον πλέον οικονομικό τρόπο.
Με την ίδια λογική οικονομικής προσέγγισης η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προτείνει οικονομική επικοινωνία από
τις επιχειρήσεις στους επιβάτες του τραίνου και δυνητικούς πελάτες μέσα από τα έντυπα που
ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και αποτελούν τον ταξιδιωτικό σύμβουλο των φίλων του τραίνου.

Προγραμματισμόςεκδόσεων
Α)Γενικό16σελιδοέντυποδρομολογίων2013
Το σύνολο των δρομολογίων του εθνικού και
προαστιακού δικτύου σε ένα εύχρηστο και
ευανάγνωστο έντυπο.
Ο χρήστης μπορεί να το προμηθευτεί από τα εκδοτήρια
των εισιτηρίων τραίνου και να το κρατήσει προκειμένου
να το συμβουλεύεται για τον προγραμματισμό των
ταξιδιών του.
Το μικρό μέγεθος (Α5), το χαρτί (150gr) και το δέσιμο
(καρφίτσα) του εντύπου διευκολύνει στην διατήρηση,
φύλαξη και συχνή χρήση του αποτελώντας τον
καθημερινό σύμβουλο διαδρομών.
Με ενδεικτικό
χάρτη (στην
πρώτη
εσωτερική
σελίδα) που
κατηγοριοποιεί
το δίκτυο σε
επιμέρους τμήματα, ο χρήστης παραπέμπεται στην
αντίστοιχη σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά οι ώρες
και οι ανταποκρίσεις της γραμμής που τον ενδιαφέρουν.
Το έντυπο διανέμεται στους σταθμούς του εθνικού και
προαστιακού δικτύου.
Ήδη τα προηγούμενα γενικά έντυπα δρομολογίων έχουν
κερδίσει τους φίλους του τραίνου που αποτελεί για
αυτούς το σταθερό του χρονοδιάγραμμα δρομολογίων.
Τα ανανεωμένα δρομολόγια με την πρόσθεση της
γραμμής της Φλώρινας βρίσκονται στο νέο έντυπο
αποτελώντας το πιο πλήρες έντυπο δρομολογίων τραίνου
για τους πολλούς φίλους του μέσου.
Χαρακτηριστικά:
Α5 - Τετραχρωμία
Χαρτί: 150 gr velvet
Δέσιμο: Καρφίτσα
Τιράζ: 200.000 αντίτυπα.
Προβλεπόμενεςθέσειςκαταχωρήσεων:3καταχωρήσεις
Οπισθόφυλλο: 6.000€
Εσωτερική οπισθοφύλλου: 5.000€
Οριζόντια λωρίδα στην εσωτερική εξωφύλλου (14cm X 7cm): 3.500€
Οριζόντια λωρίδα στο κεντρικό σαλόνι (28 cm Χ 7 cm): 4.800

Β)ΤετράπτυχοέντυπογιατοτραινάκιτουΠηλίου
Το δίγλωσσο (ελληνικά / αγγλικά) 4πτυχο έντυπο για το τραινάκι του Πηλίου τυπώνεται και
διανέμεται με μεγάλη επιτυχία και αποδοχή στην έναρξη κάθε τουριστικής σεζόν όπου το
πασίγνωστο τραίνο ξεκινάει τις συχνές διαδρομές στο Πήλιο. Παράλληλα, το έντυπο για το
τραινάκι του Πηλίου ‘ταξιδεύει’ σταθερά σε διεθνείς εκθέσεις προβάλλοντας ένα πολύ σημαντικό
τουριστικό αξιοθέατο του τόπου μας.
Από τα Άνω Λεχώνια στις Μηλιές ο «μουτζούρης» σφυρίζει σε μια υπέροχη διαδρομή
διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με πυκνή βλάστηση και θέα στον Παγασητικό. Λειτουργεί
από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, με ειδικό πρόγραμμα κυκλοφορίας, με 1 ημερήσιο
δρομολόγιο στην ορεινή διαδρομή.
Γνωστό τόσο στους Έλληνες όσο και στους διεθνείς επισκέπτες το τραίνο προσελκύει κάθε χρόνο
χιλιάδες επιβάτες δημιουργώντας ολοένα και πιο συχνά την ανάγκη για προγράμματα ενοικίασης
από ομάδες και συλλόγους.
Η μεγάλη ζήτηση για τη διαδρομή του τραίνου του Πηλίου κάνει και το έντυπο περιζήτητο όπου
μέσα περιγράφονται η διαδρομή, μυθολογικά - ιστορικά για το Πήλιο καθώς και το πρόγραμμα
και το κόστος της διαδρομής.
Χαρακτηριστικά:
14cm Χ27,7 cm
κλειστό (56cm X27,5
cm ανοιχτό)
Τετραχρωμία
Χαρτί: 150 gr velvet
Τιράζ: 20.000
αντίτυπα.
Προβλεπόμενες
θέσεις
καταχωρήσεων:
Ολοσέλιδη –
οπισθόφυλλο: 1440€
Ολοσέλιδη –
εσωτερική
οπισθοφύλλου: 960€

Γ)Τρίπτυχοενημερωτικόφυλλάδιογιατιςθεματικέςεκδρομές
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει πλέον καθιερώσει τις θεματικές εκδρομές στο παλαιό δίκτυο της Πελοποννήσου,
διοργανώνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα διαδρομές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς στα
κομμάτια του δικτύου της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας προσφέροντας στάσεις σε γραφικούς
σταθμούς και περάσματα από πανέμορφα χωριά και τοποθεσίες. Οι θεματικές εκδρομές που
έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα έχουν τύχει μεγάλης αποδοχής, με μεγάλη πληρότητα σε κάθε
εκδρομή και με λίστες προτεραιότητας για τους ενδιαφερόμενους εκδρομείς.
Το έντυπο διανέμεται από τα τουριστικά γραφεία και πράκτορες.
Χαρακτηριστικά:
42 Χ 28 ανοιχτό (14X28 κλειστό) – 3πτυχο = 6σελίδες
Χρώμα: 4 χρώματα
Χαρτί: 150gr illustration
Αντίτυπα: 10.000
Προβλεπόμενεςθέσειςκαταχωρήσεων:Ολοσέλιδη οπισθόφυλλο: 960€ - Οριζόντια λωρίδα στην
εσωτερική οπισθοφύλλου (14cm x 7cm): 480€

Δ)ΜονόφυλλοΔιακοπτό–Καλάβρυτα
Ένα μονόφυλλο για την υπέροχη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα ίσως δε χωράει όλη την
ομορφιά της φύσης που διασχίζει ο οδοντωτός σιδηρόδρομος, αλλά δίνει μια ιδέα για το τι
πρόκειται να συναντήσει ο επισκέπτης που θα επιλέξει το τραίνο για την υπέροχη αυτή ανάβαση.
Πρόκειται για μια ανηφορική περιήγηση που περνάει από το φαράγγι του Βουραϊκού, το χωριό
Ζαχλωρού για να καταλήξει στα όμορφα Καλάβρυτα μετά από 22 χιλιόμετρα διαδρομής και
περίπου 60 λεπτά.
Το έντυπο προετοιμάζει τον επισκέπτη για τα πολλά αξιοθέατα με τρεχούμενα νερά και
καταρράκτες που θα συναντήσει καλώντας τον να φωτογραφίσει ή απλώς να θαυμάσει τα μέρη
εκείνα που με άλλο μέσο δεν έχει πρόσβαση.
Το έντυπο περιγράφει τα κομβικά σημεία της διαδρομής, περιέχει τις ώρες αναχώρησης από
Διακοπτό και από Καλάβρυτα για τον προγραμματισμό μιας ημερήσιας εκδρομής, και το κόστος
της διαδρομής.
Χαρακτηριστικά:
Μονόφυλλο Α5
4χρωμία
135gr velvet
Τιράζ: 20.000
Προβλεπόμενηθέσηκαταχώρησης: Οριζόντια λωρίδα στην πίσω όψη (5cm X 14cm): 660€

Ε)ΔίπτυχοΚατάκολο–Ολυμπία
Ένα έντυπο σε 5 γλώσσες που υπενθυμίζει πως το τραίνο μπορεί να σε πάει με σύντομο και
ασφαλή τρόπο από το γραφικό λιμανάκι του Κατάκολου στον παγκόσμιας φήμης τουριστικό
προορισμό, στην Αρχαία Ολυμπία.
Απευθυνόμενο κυρίως στους διεθνείς επισκέπτες που κάνουν στάση με τα κρουαζιερόπλοια
βρίσκεται σε ειδικό info stand στο λιμάνι του Κατάκολου προτείνοντας μια μικρή αλλά τόσο
σημαντική βόλτα στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, εκεί όπου έγινε η πρώτη Ολυμπιάδα το
776 π.Χ. προς τιμήν του Ολυμπίου Διός, ανάμεσα στο Ιερό του Δία, τους ναούς και τις αθλητικές
εγκαταστάσεις της εποχής.
Χαρακτηριστικά:
Δίπτυχο κάθετο
21 X 21 cm ανοιχτό
(10.5 cm Χ 21 cm
κλειστό)
4χρωμία
135gr velvet
Τιράζ: 20.000

Προβλεπόμενη
θέσηκαταχώρησης:
Οπισθόφυλλο
–
Ολοσέλιδη: 960€

ΣΤ)Τρίπτυχοενημερωτικόφυλλάδιοπαρεχόμενωνεκπτώσεωνκαιπροσφορών
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχοντας ήδη καθιερώσει εκπτωτική πολιτική για μεγάλες ομάδες επιβατών (ηλικιακό
κριτήριο, ομαδικά ταξίδια, οικογενειακά εισιτήρια, Κάρτα Νέων κλπ.) συνεχίζει να προτείνει
ταξίδι με ένα οικονομικότερο τραίνο «επιβραβεύοντας» τους χρήστες του webticketing, εκείνους
που προγραμματίζουν τις διαδρομές με μακροπρόθεσμες κρατήσεις και με εισιτήρια μετ’
επιστροφής.
Διανομή - Διάθεση:
Το έντυπο που ενημερώνει τους χρήστες και φίλους του τραίνου είναι τρίπτυχο, εύκολο στην
ανάγνωση και τη φύλαξη για συχνή πληροφόρηση και στοχεύει στο μέγιστο δυνατό κοινό,
διανεμόμενο στους σταθμούς αλλά και μέσα στα τραίνα στις ειδικές προθήκες που έχει
εγκαταστήσει η εταιρεία.
Χαρακτηριστικά:
42 Χ 28 ανοιχτό (14X28 κλειστό) – 3πτυχο = 6σελίδες
Χρώμα: 4 χρώματα
Χαρτί: 150gr illustration

Αντίτυπα: 10.000
Προβλεπόμενεςθέσειςκαταχωρήσεων:Ολοσέλιδη οπισθόφυλλο: 960€ - Μανσέτα στην
εσωτερική οπισθοφύλλου (14cm x 7cm): 480€

Ζ)Newsletter–Εφημεριδάκι8σέλιδο«ΤαΝέατηςΤΡΑΙΝΟΣΕ»
Η 8σέλιδη εφημερίδα Τα Νέα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ξεκίνησε τη διαδρομή της με τραίνο στο
προαστιακό και υπεραστικό δίκτυο, για ένα
ενημερωτικό ταξίδι με ‘σταθμούς’ τη φύση, τον
τουρισμό, τις πόλεις της Ελλάδας.
Με αφετηρία τον Αύγουστο του 2012 τα Νέα της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η εφημερίδα των τραίνων, φιλοδοξεί
να γίνει η αναγνωστική συντροφιά των επιβατών,
μέσα στα τραίνα του Προαστιακού και στα
Intercity, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες του
τραίνου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προτείνοντας
διαδρομές, κάνοντας αφιερώματα σε πόλεις της
Ελλάδας, αλλά και υποστηρίζοντας τα ταξιδιωτικά
και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των τουριστών, των φοιτητών, των νέων, των εργαζόμενων, όλων
δηλαδή των επιβατών, που χρησιμοποιούν το τραίνο από αγάπη για το μέσο, για την οικονομία
και για την ασφάλεια ταξιδιού που προσφέρει.
Η δωρεάν διάθεση της εφημερίδας στα τραίνα (σε ειδικές προθήκες στα βαγόνια) και στους
μεγάλους σταθμούς του δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ πανελλαδικά, επιχειρεί να καλύψει τις
αναγνωστικές ανάγκες των επιβατών του με τιράζ στα 50.000 αντίτυπα.
Η περιοδικότητα βασίζεται στην εποχικότητα (φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι).
Χαρακτηριστικά:
Τιράζ: 50.000
8σέλιδο διπλωμένο / Διαστάσεις: 21cm Χ 29,5 cm κλειστό (42cm X 59cm ανάπτυγμα)
Χαρτί: 52gr n/p
Διάταξη: Τρίστηλη
Προβλεπόμενεςθέσειςκαταχωρήσεων:
Οπισθόφυλλο - Ολοσέλιδη καταχώρηση: 3.000€
Ανά εκατοστό στήλης - Τιμή εκατοστού: 20€
Ολόκληρη στήλη (1/3 σελίδας): 500€

