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Το WizGuide είναι ο 
απόλυτος οδηγός 
διασκέδασης στην Κύπρο. 
Με πάνω από 2000 χώρους, 
εστιατόρια, µπάρ, καφέ, σε 
όλο το νησί αλλά και 
ενηµερωµένη ατζέντα για 
µουσική, σινεµά, εκδηλώσεις 
και θέατρο. 



Το WizGuide είναι το πρώτο 
και µοναδικό πόρταλ στην 
Κύπρο που χρησιµοποιεί 
τεχνολογία εκµάθησης της 
συµπεριφοράς του χρήστη 
(machine learning) όπου 
προτείνει χώρους µε βάση τα 
γούστα του αλλά και την 
τοποθεσία, ενώ κάθε 
Παρασκευή οι χρήστες του 
WizGuide λαµβάνουν 
προσωπικό email µε τις 
τελευταίες προσθήκες 
χώρων µε βάση τα γούστα 
τους. 



Σύµφωνα µε την google 
analytics άνω των 100.000 
κύπριων χρησιµοποιούν το 
WizGuide κάθε µήνα για 
την ενηµέρωση της 
διασκέδασης τους. 



Επιπλέον, τo WizGuide 
ανήκοντας στην µεγάλη 
οικογένεια της SppMedia 
προωθεί τις παρουσιάσεις του 
και τους συνεργαζόµενους 
χώρους του σε σηµαντικά άλλα 
πόρταλ και εφαρµογές 
(H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24Sports & 
News, must, γαστρονόµος κ.α.).



PARTNER PREMIUM
€250
+ΦΠΑ

€500
+ΦΠΑ

€1500
+ΦΠΑ

PLATINUM
1 Παρουσίαση της επιχείρησης 
(εστιατόριο, καφέ, µπάρ κλπ) 
σας στο WizGuide και 
αναδηµοσίευση της στα kathi-
merini.com.cy και must.com.cy 
Προώθηση της επιχείρησης σας 
µέσω content ad (δείγµα Α) 
στους 300000 αναγνώστες του 
Οµίλου µας που διαβάζουν 
µηνιαίως θέµατα διασκέδασης, 
εξόδου, φαγητού ποτού, 
ταξιδιών 
(target group Food, Drink & 
Travel) µε 200000 εµφανίσεις 
του µηνύµατος. 
∆ηµοσίευση της παρουσίασης 
σας στα σόσιαλ µίντια των 
WizGuide, kathimerini.com.cy, 
must.com.cy 

Όλα όσα βρίσκονται στο 
Partner και επιπλέον: 

Banner 300χ250  (δειγµα Β) σε 
desktop και κινητό µε επιπλέον 
300.000 εµφανίσεις µηνύµατος, 
στους 300.000 αναγνώστες του 
Οµίλου µας που διαβάζουν 
µηνιαίως θέµατα διασκέδασης, 
εξόδου, φαγητού ποτού, 
ταξιδιών (target group Food, 
Drink & Travel) 

Όλα όσα βρίσκονται στο 
Premium και επιπλέον: 

150 σποτ ισόποσα 
κατανεµηµένα στα Ραδιόφωνα 
µας Love Fm, Sport Fm, Deejay 
Radio (50 σε κάθε σταθµό)

∆ωρεάν η δηµιουργία 
ραδιοφωνικής παραγωγής*

*Εφόσον η εκφώνηση του σποτ γίνεται από 
συνεργαζόµενο µας εκφωνητή και αυτό δεν θα 
αναµεταδοθεί σε άλλο ραδιόφωνο εκτός οµίλου 
SppMedia



Τι χρειαζόµαστε: 
Μας αποστέλλετε λίγα λόγια για την επιχείρηση σας όπου 

η συντακτική µας οµάδα θα επιµεληθεί και θα σας 
αποσταλεί για έγκριση. Ακόµη µας αποστέλλετε και 1-2 

φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση. 

Α ∆είγµα content ad (255x180)                                         Β ∆είγµα 300χ250 banner 
(25 χαρακτήρες τίτλος & 50 χαρακτήρες 

περιγραφή  - including spaces) 

1 Παρουσίαση της επιχείρησης 
(εστιατόριο, καφέ, µπάρ κλπ) 
σας στο WizGuide και 
αναδηµοσίευση της στα kathi-
merini.com.cy και must.com.cy 
Προώθηση της επιχείρησης σας 
µέσω content ad (δείγµα Α) 
στους 300000 αναγνώστες του 
Οµίλου µας που διαβάζουν 
µηνιαίως θέµατα διασκέδασης, 
εξόδου, φαγητού ποτού, 
ταξιδιών 
(target group Food, Drink & 
Travel) µε 200000 εµφανίσεις 
του µηνύµατος. 
∆ηµοσίευση της παρουσίασης 
σας στα σόσιαλ µίντια των 
WizGuide, kathimerini.com.cy, 
must.com.cy 

Όλα όσα βρίσκονται στο 
Partner και επιπλέον: 

Banner 300χ250  (δειγµα Β) σε 
desktop και κινητό µε επιπλέον 
300.000 εµφανίσεις µηνύµατος, 
στους 300.000 αναγνώστες του 
Οµίλου µας που διαβάζουν 
µηνιαίως θέµατα διασκέδασης, 
εξόδου, φαγητού ποτού, 
ταξιδιών (target group Food, 
Drink & Travel) 

Όλα όσα βρίσκονται στο 
Premium και επιπλέον: 

150 σποτ ισόποσα 
κατανεµηµένα στα Ραδιόφωνα 
µας Love Fm, Sport Fm, Deejay 
Radio (50 σε κάθε σταθµό)

∆ωρεάν η δηµιουργία 
ραδιοφωνικής παραγωγής*

My Restaurant
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt 

My Restaurant


