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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟ CYTANET IPORTAL 
( www.iportal.cytanet.com.cy) 

  

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 

 Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης: …………………………………………………………………………….…………………    

 
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Επώνυμο:………………………………………………………….   Όνομα: …………………………………… 

 Τηλέφωνο:………………… Τηλεμοιότυπο:…………… Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email): 

:………………………………………………………………………….
… 

3.  ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
   

3.1  Τοποθέτηση Διαφημιστικού Πλαισίου στην ιστοσελίδα www.iportal.cytanet.com.cy. 
Μηνιαία χρέωση €604,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
3.1.1 Χρονική Περίοδος Καταχώρησης Διαφήμισης (Παρακαλώ σημειώστε την περίοδο που επιθυμείτε. Η 

περίοδος να είναι πολλαπλάσιο του ενός μηνός δηλ. 1 μήνας, 2 μήνες κτλ). 

  Ισχύουν οι πιο κάτω προσφορές: 

   Για καμπάνιες των 3 μηνών παρέχονται επιπρόσθετα 15 μέρες δωρεάν  
   Για καμπάνιες των 6 μηνών παρέχεται επιπρόσθετα 1 μήνας δωρεάν  
   Για καμπάνιες των 12 μηνών παρέχονται επιπρόσθετα 2 μήνες δωρεάν  

  

  Περίοδος Καμπάνιας: ……… μήνες 
  Ημερομηνία Έναρξης Καμπάνιας:……………………..        Ημερομηνίας Λήξης 

Καμπάνιας:…………………….. 
 

 3.1.2 Στοιχεία Διαφημιστικού Πλαισίου 

  Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα παραπέμπει το διαφημιστικό πλαίσιο (website 
URL):……………………………………………………….. 

  
3.2  Σχεδιασμός Διαφημιστικού Μηνύματος * 
   

  * Ελάχιστη χρέωση €90,73 στην οποία περιλαμβάνονται δύο frames. Κάθε επιπρόσθετο frame 
χρεώνεται με €50,41 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  
Αλλαγές / Διορθώσεις στο διαφημιστικό πλαίσιο με ελάχιστη χρέωση €50,41 (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 

   
3.3 Μέθοδος Πληρωμής 
  

   Ανά μήνα  Ολικό Ποσό 
   

  Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα χρεωθεί το ποσό που αντιστοιχεί 
για την περίοδο που επιλέξατε (€604,84 /μήνα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Τηλέφωνο για χρέωση:………………………………… 
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4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ CYTANET BANNERS 
  

 
Η αποδοχή διαφημιστικών καταχωρήσεων βασίζεται στην πλήρωση των ακόλουθων προδιαγραφών και όρων: 
 

4.1 Προδιαγραφές για Διαφημιστικά Banners 
4.1.1 Οι διαστάσεις του διαφημιστικού πλαισίου (banner) πρέπει να είναι width 150 x height 115 pixels 
4.1.2 Το μέγεθος  του διαφημιστικού πλαισίου (banner) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 με 12KBytes. 
4.1.3 Το διαφημιστικό πλαίσιο (banner) μπορεί να έχεις τις εξής μορφές: jpeg, gif, png 
4.1.4 Τα διαφημιστικά πλαίσια (banner) πρέπει να παραλαμβάνονται από την Cyta τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την 
έναρξη της εκστρατείας του πελάτη. 
4.1.5 Στις περιπτώσεις όπου το διαφημιστικό πλαίσιο (banner) θα σχεδιαστεί από την Cyta, όλες οι σχετικές πληροφορίες 
πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της εκστρατείας του πελάτη.  
4.1.6 Το διαφημιστικό πλαίσιο (banner) θα πρέπει να σταλεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
banners@cytanet.com.cy. 
 
4.2 Περιεχόμενο Διαφημιστικών Banners 
4.2.1 Οι διαφημίσεις αφορούν όλες τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο διαφημιστικό πλαίσιο (banner) ή 
ιστοσελίδα/διαδικτυακή πύλη που περιέχει σύνδεση με το banner. 
4.2.2 Το περιεχόμενο του διαφημιστικού πλαισίου (banner) και των συνδεόμενων ιστοσελίδων/διαδικτυακής πύλης δεν 
πρέπει να είναι παραπλανητικό ή λανθασμένο.  
4.2.3 Δεν επιτρέπονται καταχωρήσεις banners ή συνδεόμενων ιστοσελίδων που να περιέχουν τα ακόλουθα: 

(α) Διαφημίσεις προϊόντων/υπηρεσιών που ανταγωνίζονται άμεσα η έμμεσα με τα προϊόντα/υπηρεσίες της Cyta. 
(β) Διαφημίσεις με πορνογραφικό περιεχόμενο  ή που να παραπέμπουν σε τέτοιες ιστοσελίδες. 
(γ) Διαφημίσεις  παράνομων οργανισμών, υπηρεσιών ή προϊόντων. 
(δ) Διαφημίσεις για θρησκευτικές αιρέσεις. 
(ε) Διαφημίσεις με  ρατσιστικό ή υβριστικό περιεχόμενο. 
(ζ) Διαφημίσεις εναντίον προσώπων η εταιρειών. 
(η) Διαφημίσεις με περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 
(θ) Διαφημίσεις με περιεχόμενο που προωθείται μέσω ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) ή με ηλεκτρονική απάτη. 
(ι) Διαφημίσεις που παρενοχλούν, σκοπίμως παραπληροφορούν και προκαλούν σύγχυση. 
(κ) Διαφημίσεις με περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου.  
(λ) Διαφημίσεις που μπορεί να προξενήσουν με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη σε ανήλικους. 
(μ) Διαφημίσεις που παραβιάζουν την εθνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία. 
(ν) Διαφημίσεις που να παραβιάζουν τα δικαιώματα , ή την επιχείρηση ή τη φήμη ατόμων. 
 

4.3 Όροι Αποδοχής 
4.3.1 Όλες οι διαφημίσεις και οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες/διαδικτυακή πύλη θα αξιολογούνται από την Cyta και 
υπόκεινται στην έγκρισή της. 
4.3.2 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιασδήποτε διαφημιστικής καταχώρισης, που θεωρεί ότι είναι 
αντίθετη με τα  συμφέροντά της. 
4.3.3 Η Cyta θα αφαιρεί οποιαδήποτε διαφημιστική καταχώριση στη Διαδικτυακή Πύλη η οποία παραβιάζει τους όρους 
της παραγράφου 2 πιο πάνω και θα επιστρέφει στον πελάτη  το ποσό που αντιστοιχεί στον χρόνο που η διαφήμιση δεν 
ήταν καταχωρημένη. 
4.3.4 Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα, να διακόψει κατά κρίση οποιαδήποτε διαφημιστική καταχώριση στη Διαδικτυακή 
Πύλη, χωρίς καμία προειδοποίηση και αιτία. 
 
4.4 Αλλαγές Προδιαγραφών και Όρων 
Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρούσες Προδιαγραφές και Όρους. Οποιοιδήποτε τροποποιημένοι Όροι 
και Προδιαγραφές θα τοποθετούνται  στο δικτυακό χώρο της Cytanet. 

  

5. Υπογραφή:……………………………………………..                           
Ημερομηνία:…………………………………………….. 

Παρακαλώ όπως ή αίτηση επιστραφεί στο τηλεμοιότυπο 22 701180/ 
Υπόψη: κα. Μαρία Στούππενου,  τηλ.: 22 701440, 99 510224 

mailto:banners@cytanet.com.cy

	1. 
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	3. 
	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ CYTANET BANNERS

