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ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εκδοτική-διαφημιστική εταιρεία ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ με τη δυναμική
της παρουσία στο χώρο των εκδόσεων, της παραγωγής εντύπων
και της κατασκευής ιστοσελίδων, ακολουθεί τη νέα ροή της
εποχής μας, δημιουργώντας και προσφέροντας ολοκληρωμένες
λύσεις για την εταιρεία σας, σ’ όλο το φάσμα της έντυπης και
δικτυακής επικοινωνίας.

Δημιουργικό Τμήμα
Με τη μακροχρόνια εμπειρία των συνεργατών της, τις φρέσκιες
ιδέες, τις νέες προτάσεις και τη χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας,
η εταιρεία ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ σας προτείνει τις πιο ανταγωνιστικές
ιδέες της για την προώθηση της εταιρείας σας.
Το μότο της: έμπνευση – δημιουργία – ανατύπωση – τέχνη,
αντιπροσωπεύει απόλυτα τις αρχές της και δημιουργεί δεσμούς
συνεργασίας με κάθε πελάτη της ξεχωριστά.

Υπηρεσίες

Ιδέα, Δημιουργία, Παραγωγή, Εκτύπωση
Εταιρική ταυτότητα, κάρτα, επιστολόχαρτο, διαφημιστικό
έντυπο, κατάλογος, κατασκευή ιστοσελίδας.

Παραγωγή Εντύπων
Στο χώρο των εντύπων αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη
δημιουργία και την εκτύπωση τους - σε αποκλειστική
συνεργασία με το τυπογραφείο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε» προσφέροντας μια ολοκληρωμένη δουλειά.

Κύριες Εκδόσεις
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των εξειδικευμένων
εκδόσεων για την άμυνα, τη γεωπολιτική, την εξωτερική πολιτική
και τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, εκδίδοντας τα περιοδικά:
▶ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ▶ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΑ&Τ ▶ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
▶ΜΑΧΕΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Εκτός από τις κύριες εκδόσεις της, η Δυρός εκδίδει και
μονογραφίες όπως:

Έκτακτες Εκδόσεις

▶ΑΟΖ ▶ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΑΧΗΣ, ΤΑΚΤΙΚΑ ΛΕΙΟΚΑΝΝΑ,
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΑΧΗΣ, ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ & ΤΑΚΤΙΚΑ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ▶Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΤΑΛΙΑ 1941-1944 ▶SEAL
Με γνώμονα πάντα το ανεξάρτητο πνεύμα των συντακτών τους
τα περιοδικά της ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ, προσφέρουν στους αναγνώστες
τους την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και δημιουργούν ένα
άξια ανταγωνιστικό μέσο προβολής, ικανό να σας προσφέρει τα
οφέλη που επιθυμείτε.
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Εκδότης- Διευθυντής
Ευάγγελος Α. Παγώτσης
(vapag@hellenicdefence.gr)
Διευθυντής Σύνταξης
Δημήτριος Πατσουλές
(dispecops@hellenicdefence.gr)
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Τατιάνα Αντωνοπούλου
(dyros.magazines@otenet.gr)
Διεύθυνση Διαφήμισης
Μαρία Γαβριελάτου
(dyros@otenet.gr)

ΕΑ&T:
Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία
Περιοδικότητα: Μηνιαίο - 12 τεύχη το χρόνο
Ημ/νία έκδοσης: Στις αρχές κάθε μήνα
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Θέμα: 	Ελληνικές αμυντικές προμήθειες,
αμυντική τεχνολογία, αεροδιαστημική, αμυντική οικονομία και πολιτική κ.α
Κυκλοφορία:
15.000 αντίτυπα ανά τεύχος
Website:
www.hellenicdefence.gr

ΕΑ&T/EΑ:

ση
εαντασηκοσπιηα

 λληνική Άμυνα & Τεχνολογία /
Ε
Ετήσια Ανασκόπηση
Περιοδικότητα: Ετήσιο
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ημ/νία έκδοσης: Άνοιξη κάθε έτους
Θέμα: 	Εμπεριστατωμένη και σε βάθος ανάλυση του ευρύτερου γεωπολιτικού χώρου
στον οποίο εντάσσεται η Ελλάδα και λεπτομερής καταγραφή του συσχετισμού
ένοπλης ισχύος Ελλάδας - Τουρκίας - Κύπρου.
Κυκλοφορία:
15.000 αντίτυπα ανά τεύχος
Website:
www.hellenicdefence.gr

Κ&Α:
Καταδρομή & Ασφάλεια
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Θέμα: 	Δυνάμεις ειδικών
επιχειρήσεων, οπλισμός και ατομική εξάρτυση, μοναδικά επιχειρησιακά στοιχεία
από την ιστορία, την εκπαίδευση και την δράση των πιο επίλεκτων δυνάμεων, σε
συνδυασμό με μοναδικές τεχνικές πληροφορίες και εξελίξεις στον τομέα των όπλων.
Κυκλοφορία:
10.000 αντίτυπα ανά τεύχος
Website:
www.hellenicdefence.gr

Μ&Σ:
Μάχες & Στρατιώτες
& ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Θέμα: 	Πολεμική ιστορία με αναπαράσταση - ανάπλαση πεδιών μάχης, στολών,
οπλισμού, πολεμιστών και σκηνών μάχης μέσα από πίνακες και χάρτες
αποκλειστικά κατασκευασμένους για την κάθε περίπτωση.
Κυκλοφορία:
10.000 αντίτυπα ανά τεύχος
Website:
www.hellenicdefence.gr

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Mονογραφίες:
Έκτακτες θεματικές εκδόσεις
Θέμα: 	Μονογραφίες γεωπολιτικής,
στρατιωτικού αμυντικού εξοπλισμού και στρατιωτικής ιστορίας.
Κυκλοφορία:
10.000 αντίτυπα ανά τεύχος
Website:
www.hellenicdefence.gr
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ΥΛΗ-ΔΟΜΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
• Η ελληνική πολιτική άμυνας και ασφάλειας, καθώς και η
εξωτερική πολιτική
• Η εγχώρια και διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών ενόπλων
δυνάμεων
• Τα προγράμματα προμηθειών του ελληνικού υπουργείου
Εθνικής Άμυνας
• Τα ευρωπαϊκά και διεθνή προβλήματα άμυνας και ασφάλειας

• Η εξέλιξη της αμυντικής τεχνολογίας και των προγραμμάτων
προμηθειών ενόπλων δυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο,
στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Το μηνιαίο περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
έχει καθιερωθεί ως η πλέον αξιόπιστη, έγκυρη και ακριβής
έκδοση του τομέα του στην ελληνική γλώσσα. Συντάσσεται από
επαγγελματίες δημοσιογράφους με εμπειρία στην παρουσίαση
της αμυντικής πολιτικής και τεχνολογίας.

ΥΛΗ-ΔΟΜΗ ΕΑ&Τ/ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
• Εμπεριστατωμένη και σε βάθος ανάλυση του ευρύτερου
γεωπολιτικού χώρου στον οποίο εντάσσεται η Ελλάδα
• Καταγραφή του συσχετισμού ένοπλης ισχύος Ελλάδας Τουρκίας - Κύπρου.

Η EΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ είναι αναγνωρισμένη ως η πλέον
έγκυρη και αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις, το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,την
ελληνική αμυντική βιομηχανία,τα μέσα ενημέρωσης και το
διπλωματικό σώμα.

ΥΛΗ-ΔΟΜΗ «ΚΑΤΑΔΡΟΜΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
• Οι σύγχρονες ελληνικές και διεθνείς αντιλήψεις ειδικών
επιχειρήσεων
• Οι δραστηριότητες και ικανότητες των ελληνικών και διεθνών
δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων
• Η εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας και του χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού
• Τα προγράμματα προμήθειας εξοπλισμού ειδικών επιχειρήσεων
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
• Οι σχετικές διεθνείς επιχειρησιακές εμπειρίες.

Το υψηλού επιπέδου περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΔΡΟΜΗΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συντάσσεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους
με προσωπική εμπειρία σε δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και
χρήση συναφούς εξοπλισμού, καθώς και από επαγγελματίες του
τομέα γενικότερα.

ΥΛΗ-ΔΟΜΗ «ΜΑΧΕΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ»
Το διμηνιαίο περιοδικό «ΜΑΧΕΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ»,
αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές γραφικών,
παρουσιάζει, αναπαριστά και αναπλάθει πεδία μαχών, στολές,
οπλισμό, πολεμιστές και σκηνές μάχης, με χάρτες και πίνακες
αποκλειστικά δημιουργημένους για τα αντίστοιχα άρθρα του.

Με δυναμικό και περιγραφικό τίτλο το «ΜΑΧΕΣ &
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ», προσφέρει όσο το δυνατόν αντικειμενική και
αληθινή γνώση του παρελθόντος.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
Η «Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία» κυκλοφορεί σε 15.000
αντίτυπα μηνιαίως, τα οποία διανέμονται και πωλούνται σε
διάφορα σημεία πώλησης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, διατίθεται σε διάφορους κυβερνητικούς,
στρατιωτικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς και βιομηχανίες
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η Eτήσια Ανασκόπηση του περιοδικού «Ελληνική Άμυνα
& Τεχνολογία» εκδίδεται κάθε άνοιξη σε 15.000 αντίτυπα και
διανέμεται σε όλα τα σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Επιπλέον διατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς καθώς και σε όλη
την αμυντική βιομηχανία.

Η «Καταδρομή & Ασφάλεια», κυκλοφορεί σε 10.000 αντίτυπα
διμηνιαίως, τα οποία πωλούνται σε διάφορα σημεία πώλησης
της Ελλάδας και του εξωτερικού και επιπλέον διατίθεται
στις ένοπλες δυνάμεις, στην αστυνομία, σε ιδιωτικούς και
δημόσιους οργανισμούς του χώρου.
Το «Μάχες & Στρατιώτες», κυκλοφορεί σε 10.000
αντίτυπα διμηνιαίως, τα οποία πωλούνται σε διάφορα σημεία
πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό και επιπλέον διατίθεται
σε στρατιωτικές σχολές.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Οι εκδόσεις της «ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ», προσφέρουν μία από τις καλύτερα
ισορροπημένες σχέσεις κόστους – απόδοσης στον περιοδικό τύπο,
ενώ το προφίλ του αναγνωστικού τους κοινού τις κατατάσσει στα
αξιόπιστα αλλά και αποδοτικά διαφημιστικά μέσα.
Τα περιοδικά της εταιρείας απευθύνονται σε ένα πολύ δυναμικό
κοινό, με έμφαση στις ηλικίες 25-50 ετών, με ιδιαίτερα ποιοτικά
και καταναλωτικά χαρακτηριστικά.
Πρόκειται για άνδρες ανώτερης και ανώτατης μόρφωσης,
μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα
υψηλές καταναλωτικές συνήθειες και ανήκουν στις ομάδεςστόχους των εταιρειών αυτοκινήτου, ποτών, τσιγάρων αλλά
και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (κινητή τηλεφωνία,
ηλεκτρονικές συσκευές κλπ).
Κατά κύριο λόγο, οι αναγνώστες των περιοδικών είναι
υψηλόβαθμα στελέχη του ευρύτερου χώρου της αμυντικής
βιομηχανίας, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας, ενώ τα επιστημονικά τεκμηριωμένα άρθρα που

αφορούν στην γεωπολιτική, την εξωτερική πολιτική και την
ιστορία αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης για αναγνώστες
που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τα περιοδικά αν και διατηρούν το
στοιχείο της επικαιρότητας, χαρακτηρίζονται και από σημαντικά
κείμενα στον τομέα της γεωστρατηγικής ανάλυσης, αλλά και
της ιστορικής έρευνας, γεγονός που τα καθιστά αντικείμενα
συλλογής από τους αναγνώστες τους.
Η «ΔΥΡΟΣ ΕΠΕ», κατά την διάρκεια της παρουσίας της στο
χώρο των περιοδικών εκδόσεων έχει τύχει της αμέριστης
εμπιστοσύνης μεγάλου αριθμού ελληνικών και ξένων εταιρειών,
οι οποίες χρησιμοποιούν τις εκδόσεις της, με αδιαμφισβήτητη
επιτυχία ως ικανή πλατφόρμα επικοινωνίας και προβολής για
την προώθηση των προϊόντων - υπηρεσιών τους στην Ελληνική
αγορά.

Δεν υπάρχουν πιο αξιόπιστα έντυπα διαφημιστικά μέσα
για την προώθηση των προϊόντων σας στην Ελλάδα!
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2013
& ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

Advertising Sizes

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ
ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ

Ζητήστε μας τον Τιμοκατάλογο
»

2/1		

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ

ΣΑΛΟΝΙ
1η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Β’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Γ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Ζητήστε μας τον Τιμοκατάλογο
»
»
»
»

1/1		

ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ
ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ

Ζητήστε μας τον Τιμοκατάλογο
»

1/2		

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ

ΣΑΛΟΝΙ
1η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Β’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Γ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Ζητήστε μας τον Τιμοκατάλογο
»
»
»
»

ΜΑΧΕΣ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 2013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ
ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ

Ζητήστε μας τον Τιμοκατάλογο
»

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ

ΣΑΛΟΝΙ
1η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Β’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Γ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

Ζητήστε μας τον Τιμοκατάλογο
»
»
»
»

• Όλες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ και 20% αγγελιόσημο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 2013

ΣΑΛΟΝΙ
ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ
ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ

Ζητήστε μας τον Τιμοκατάλογο
»
»

• Οι παραπάνω τιμές ισχύουν και για τις 3 περιοδικές εκδόσεις της Δυρος ΕΠΕ.
• Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ και 20% αγγελιόσημο
• Μαζί με τo κείμενο να αποστέλλονται και 2-3 συνοδευτικές φωτογραφίες
υψηλής ανάλυσης (300 dpi,CMYK)

Συμβατά αρχεία:
PDF format (in Press Quality - CMYK - με ξάκρισμα και κοπτικά)
TIFF format (300dpi - CMYK - με ξάκρισμα και κοπτικά)
Διαστάσεις δοκιμίων-εγγράφων που μας παραδίδετε:
• Ολοσέλιδη καταχώρηση
(Διάσταση 21cmx28cm + ξάκρισμα 0,5cm)
• 2σέλιδη καταχώρηση-Σαλόνι
(Διάσταση 42cmx28cm + ξάκρισμα 0,5cm)
• Ημισέλιδη οριζόντια καταχώρηση
(Διάσταση δοκιμίου 21cmx14cm + ξάκρισμα 0,5cm)
• Ημισέλιδη κάθετη καταχώρηση
(Διάσταση δοκιμίου 10,3cmx28cm + ξάκρισμα 0,5cm)
Ειδικές Σημειώσεις:
• Άλλού είδους δημοσιεύσεις, π.χ ένθετα φυλλάδια,
κατόπιν ειδικής συμφωνίας
• Η κατασκευή μακέτας επιβαρύνει τον διαφημιζόμενο
• Η κατοχύρωση διαφημιστικού χώρου ισχύει μόνο μετά την
αποστολή υπογεγραμμένης εντολής καταχώρησης.
• Οι εσωτερικές διαφημίσεις μπορούν να ακυρωθούν το
αργότερο 10 ημέρες πριν την έκδοση των περιοδικών χωρίς
καμία χρέωση.
• Οι διαφημίσεις σε ειδικές θέσεις σε περίπτωση ακύρωσης
χρεώνονται κανονικά.

Προωθείστε την εταιρεία σας στην Ελλάδα με ένα
διαφημιστικό μέσο που αντανακλά την αξιοπιστία σας!
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ΕYΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ SITE www.hellenicdefence.gr
Ανανεωμένο και δυναμικό, το site μας παρέχει πλήρη
ενημέρωση για τις εκδόσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες
της εταιρείας, καθώς και επίκαιρη και ακριβή ειδησεογραφία
για τα ελληνικά και διεθνή προγράμματα προμηθειών άμυνας.
Τουλάχιστον 40.000 επισκέψεις το μήνα εγγυώνται υψηλή
ορατότητα των διαφημιστικών καταχωρήσεων.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ BANNERS

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ PIXELS

170 Χ 227
170 Χ 140
728 Χ 90
468 Χ 60
468 Χ 150
468 Χ 200

3 - 6 ΜΗΝΕΣ

6 -12 ΜΗΝΕΣ

Ζητήστε μας τον Τιμοκατάλογο
»
»
»
»
»

170x227

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Oι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν 23% ΦΠΑ.
• Format: gif, jpg και png

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

170x140

• Η εταιρεία Δυρός ΕΠΕ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή ενός
πελάτη αν το banner δεν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές που
έχουν τεθεί, δημιουργεί τεχνικά προβλήματα ή αν το περιεχόμενο αυτού
δεν είναι σύμφωνο με την πολιτική της εταιρείας.
• Το hellenicdefence.gr εγγυάται για την διαθεσιμότητα θέσεων μόνο μετά
την αποστολή εντολής διαφημιστικής καταχώρησης.
• Οι εντολές καταχώρησης πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο 6 ημέρες
πριν την έναρξη της προβολής και αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία
τιμολόγησης του διαφημιζόμενου.
• Τα δημιουργικά πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο 4 ημέρες πριν
την έναρξη της προβολής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επικοινωνήστε με την εταιρία μας και ζητήστε να σας στείλουμε
την μοναδική προσφορά μας για τις υπηρεσίες μας!

468x150

468x200

ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)
dyros.magazines@otenet.gr
ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)
dyros@otenet.gr

728x90

ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ 34, 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210 5736513, ΦΑΞ: 210 5736525
www.hellenicdefence.gr & www.dyros.com.gr
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