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Λίγα λόγια για τις... τρίχες!

Trihes.gr: Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό site 
που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και μελλοντικούς ιδιοκτήτες τετράποδων

• Ο πληρέστερος οδηγόςγια την αντιμετώπιση προβλημάτων συμβίωσης με τα κατοικίδια. 

• Λύνει απορίες, προτείνει λύσεις, συμβουλεύει.

•  Οι  δημοσιογράφοι,  οι  κτηνίατροι,  οι  επαγγελματίες  εκπαιδευτές  και  οι  γκρούμερ  του
περιοδικού «Σκύλος & Γάτα» ένωσαν τις  γνώσεις  και  την αγάπη τους για τα  ζώα με τις
δημιουργούς του «Παρά Τρίχα» (ΣΚΑΪ) και «Ζωογραφία» (ΔΤ), των μοναδικών φιλοζωικών
εκπομπών της ελληνικής τηλεόρασης, στην ιστοσελίδα ΤΡΙΧΕΣ -www.trihes.gr.

Γιατί οι τετράποδοι φίλοι μας είναι συνοδοιπόροι μας και η σωστή ενημέρωση θα κάνει τη
ζωή τους και τη δική μας πολύ πιο ευτυχισμένη.
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Οι συντελεστές των ΤΡΙΧΩΝ

• Στις ΤΡΙΧΕΣ δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα και στο περιεχόμενο των άρθρων
μας,  με  γνώμονα  την  αξιοπιστία  &  την  εγκυρότητα  της  εξειδικευμένης  ενημέρωσης  σε
θέματα που αφορούν σκύλους & γάτες και είμαστε περήφανοι για τους συνεργάτες μας

•  Οι  συντελεστές  των...  ΤΡΙΧΩΝ  είναι  ενεργοί  φιλόζωοι  (δουλεύουν  με  οργανώσεις,
σωματεία  αλλά  και  ανεξάρτητα),  με  αποτέλεσμα  να  διαθέτουν  τεράστια  εμπειρία  σε
διάφορους τομείς. 

Who Is Who

•  Δημιουργός  των  ΤΡΙΧΩΝ  είναι  η  Κλέα  Μοριανού.  Ασχολείται  με  την  εξειδικευμένη
φιλοζωική  δημοσιογραφία  από  το  2002  -δημιουργός  της  τηλεοπτικής  εκπομπής  «Παρά
Τρίχα» (ΣΚΑΙ, 2009 - 2012) και διευθύντρια των περιοδικών «Σκύλος & Γάτα» (2011 - 2013),
«ΓΑΒ» (2002 - 2008).

• Για ζητήματα υγείας γράφουν οι κτηνίατροι Φέη Ζερβουδάκη και Αννέττα Μιχαήλ.

•  Ειδική  συνεργάτης  μας  σε  θέματα  συμπεριφοράς  είναι  η  Marilyn  Peters  (Msc  στην
Εφαρμοσμένη Συμπεριφορά και Πρόνοια των Ζώων -Applied Animal Behaviour and Animal
Welfare, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου).
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•  Εκπαιδευτικά προβλήματα λύνουν οι  εκπαιδευτές:  Θωμάς Αναστασιάδης,  Τζιν Γκλόβερ,
Κώστας Μαρτίνης, Έφη Παπαδοπούλου, Θοδωρής Τριάντης, Χρυσούλα Χασάπη.

• Ζητήματα περιποίησης χειρίζεται η γκρούμερ Φλώρα Σαρτζετάκη.

•  Στα «γατίσια» συνεισφέρει η εκτροφέας Δώρα Αντωνίου και στα «φιλοζωικά» η ενεργή
φιλόζωος Κλειάννα Μαλαματίνα.

•  Την  ιστοσελίδα  στελεχώνουν  οι  έμπειροι  δημοσιογράφοι:  Ιφιγένεια  Βιρβιδάκη,  Λίνα
Γιάνναρου,  Τασούλα  Επτακοίλη,  Ελένη  Κεφαλοπούλου,  Λουίζα  Κροντήρη,  Γιάννης
Παπαδημητρίου, Καλλιόπη Πατέρα, Γιώργος Φραντζεσκάκης.

•  Τα κείμενα συνοδεύουν οι μοναδικές φωτογραφίεςτου καταξιωμένου pet photographer
Carlo Raciti.
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Η εξέλιξη των... τριχών!

Μέσα  σε  ένα  διάστημα  τεσσάρων  ετών  το  trihes.gr  κατάφερε  να  αναδειχθεί  σε
πρωταγωνιστή του φιλοζωικού κινήματος στην Ελλάδα και καθημερινά αποτελεί το σημείο
αναφοράς χιλιάδων ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τα  ζώα, ιδιοκτήτες κατοικιδίων και
μη.
Η  θεματολογία  του  trihes.gr εμπλουτίζεται  διαρκώς  και  περιλαμβάνει  τομείς  όπως
επικαιρότητα, νέα και εκδηλώσεις, πρακτικές συμβουλές για τα κατοικίδια (συμπεριφορά,
εκπαίδευση, διατροφή κ.ά.),  νόμοι και νομολογία για τα ζώα, αυτόνομες στήλες σχολιασμού
και  παρουσιάσεων  (βιβλίο,  κινηματογράφο,  θέατρο,  μουσική,  εκθέσεις,  παρουσιάσεις
προϊόντων κλπ).

αγγελίες
Το τμήμα αγγελιών για τα ζώα υλοποιήθηκε στα τέλη του 2016 και έκτοτε λειτουργεί με
τεράστια επιτυχία έχοντας δημοσιεύσει πάνω από 3.000 αγγελίες.

forum – Social network
Για το 2020 περνά σε φάση υλοποίησης το φόρουμ συζητήσεων και το προσαρμοσμένο
κοινωνικό δίκτυο ώστε η ήδη μεγάλη συμμετοχή των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας,
μέσω  των  σχολίων  και  των  κριτικών,  να  γίνει  αμεσότερη,  πιο  εύχρηστη  και  ακόμα
μεγαλύτερη. 

trihes.gr - MediaKit



MediaKit - trihes.gr

Γιατί trihes.gr; 

Η  ιστοσελίδα  με  την  αξιόπιστη  πληροφόρηση  και  την  ενδιαφέρουσα  και  ποικίλη
αρθρογραφία της, βρίσκει ευρεία ανταπόκριση από ένα πολυπληθές κοινό το όποίο αναζητά
πληροφορίες  για  φιλοζωικά  ζητήματα,  την  εκπαίδευση  και  φροντίδα  κατοικιδίων,
ενημέρωση για την νομολογία που διέπει τα ζώα συντροφιάς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η  αμεσότητα,  η  βαθιά γνώση του αντικειμένου και η
ανεξαρτησία από θεσμοθετημένες οργανώσεις και πολιτικές αντιπαλότητες ή συμφέροντα.

Οι  εκατοντάδες  χιλιάδες  φιλόζωοι  και  ιδιοκτήτες  κατοικιδίων  ζώων  που  έχουν
«αγκαλιάσει»  την  ιστοσελίδα,  αποτελούν  ένα  πολυπληθές  και  πιστό  κοινό  το  οποίο
αυξάνεται.

trihes.gr - MediaKit



MediaKit - trihes.gr

Μιλάνε για εμάς

Η ιστοσελίδα trihes.gr αποτελεί σημείο αναφοράς στο φιλοζωικό κόσμο.
Στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς εκατοντάδες αναφορές σε εμάς και ταυτόχρονα εκατοντάδες
είναι και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων μας (με αναφορά της πηγής τις περισσότερες φορές).
Σε μια οποιαδήποτε έρευνα για το trihes.gr στο google.gr, τα αποτελέσματα ξεπερνούν τις
10.000!
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Στοιχεία επισκεψιμότητας του trihes.gr  (01/01/2019 - 31/10/19)

Οι επισκέπτες του trihes.gr :  
σύνολο: 530.000 +

συνεδρίες: 923.458
  

εμφάνιση σελίδων: 1.460.011

Νέοι επικέπτες:  436.365 (83.40%)

Επιστρέφοντες: 106.221 (20%)

-----------------
Γυναίκες: 67%

Άντρες: 33% 
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Ηλικίες επισκεπτών: 25 - 34  ετών 201.403 (38.16%)

35 – 44 ετών 114.745 (21.65%)

18 - 24 ετών 94.605 (17.85%)

45 – 54 ετών 60.367 (11.69%)

55 – 64 ετών 37.259 (7.03%)

65+    ετών 19.186 (3.62%)

Γεωγραφικά στοιχεία επισκεπτών:
Αθήνα – Αττική 61%
Χωρίς στοιχεία 12,31%
Θεσσαλονίκη 16,10%
Υπόλοιπη χώρα 9,30%
---------
Εξωτερικό  1,30%
(Κύπρος, Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία)
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Δυνατότητες προβολής

Header
banner: 728X90px, responsive, διαθέσιμες θυρίδες: 2,
αρχεία jpg, gif, png

Sidebar-1
banner: 300X250px, responsive, διαθέσιμες θυρίδες: 3,
αρχεία jpg, gif, png

Sidebar-2
banner: 300X250px, responsive, διαθέσιμες θυρίδες: 3,
αρχεία jpg, gif, png

Sidebar-3
banner: 300X250px, responsive, διαθέσιμες θυρίδες: 3,
αρχεία jpg, gif, png

Footer 
banner: 728X90px, responsive, διαθέσιμες θυρίδες: 2,
αρχεία jpg, gif, png
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Κοστολόγιο banner / χρονική διάρκεια :

Θέση banner Θυρίδες 7 ημέρες 14 ημέρες 30 ημέρες

Header 2 60€ 110€ 200€

Footer 2 55€ 100€ 180€

Sidebar1 3 40€ 75€ 130€

Sidebar2 3 35€ 65€ 120€

Sidebar3 3 30€ 55€ 100€

Για να εγκαινιάσουμε τη συνεργασία μας, με τη χρήση του κουπονιού

offer112019

σας προσφέρουμε 10% έκπτωση
για όλες τις διαφημίσεις σας 

έως 30 Νοεμβρίου 2019!

trihes.gr - MediaKit



MediaKit - trihes.gr

Επικοινωνία με τις trihes.gr

 advertising@trihes.gr

 info@trihes.gr

 http://www.trihes.gr/provoli-stis-trihes-gr/

      +30 6944569817
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