
BUSINESS
AWARDS

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή,
5λεπτά «τηλεοπτικού αέρα» αφιερωμένα στους νικητές

H επιχειρηματική αριστεία στο επίκεντρο των εξελίξεων.



BUSINESS AWARDS

Σε συνέχεια της 1   επιτυχημένης τηλεοπτικής προβολής των Business Awards
στο OPEN TV, η BOUSSIAS συνεχίζει να προσφέρει σημαντικά οφέλη
στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής στους πελάτες της!

Περισσότερες από 25 εταιρείες – νικητές μεγάλων βραβείων, από 22 σημαντικούς
κλάδους στην Ελλάδα εμπιστεύτηκαν για την προβολή της βράβευσης τους,
την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «ΏΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» στο OPEN TV.

Η επιτυχημένη ενότητα Business Awards powered by BOUSSIAS, συνεχίζεται
για 2  σεζόν και έχετε κι εσείς τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τα μυστικά της
επιτυχίας σας και το success story της εταιρείας σας που σας οδήγησε
στη μεγάλη βράβευση!
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Οι νικητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε συνέντευξη,
από τον αγαπημένο παρουσιαστή του Ελληνικού κοινού, όλες τις
καινοτομίες που τους οδήγησαν στη νίκη!

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

BUSINESS AWARDS

Στη δημοφιλή ζωντανή ενημερωτική εκπομπή «ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ»
με παρουσιαστές τον Άκη Παυλόπουλο και την Ευλαμπία Ρέβη.

ΠΟΥ;

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στο πιο εμπορικό κομμάτι,
στις 9.30 το πρωί, πέντε ολόκληρα λεπτά αφιερωμένα σε κάθε νικητή
ξεχωριστά.

ΠΟΤΕ;



BUSINESS AWARDS

+ η εκπομπή «ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» έχει leading position
   στο δυναμικό, και άρα πιο εμπορικό, κοινό (18-54)!

+ η Αριστεία οφείλει να προβάλλεται!

+ η BOUSSIAS δε σταματάει να επενδύει στους συνεργάτες της,
   προσφέροντας τους μοναδικές προτάσεις προβολής
   Value for money / Top of mind

ΓΙΑΤΙ;

Με ανάθεση στην BOUSSIAS από τον Νικητή.

*Η θεματολογία θα κινείται στο πλαίσιο του προϊόντος ή της υπηρεσίας
που διακρίθηκε στα Βραβεία της BOUSSIAS. 

*Οι ερωτήσεις ετοιμάζονται σε συνεννόηση.

ΠΩΣ;

όσον αφορά στην προβολή ισχύει το moto:

Too much is never enough!



BUSINESS AWARDS

Όλοι οι νικητές έχουν την δυνατότητα να δώσουν
την συνέντευξη ζωντανά στο κεντρικό στούντιο του OPEN
ή απομακρισμένα μέσα από την δύναμη της τεχνολογίας.

LIVE ΠΑΡΟΥΣΙΑ

+ Πέραν της προβολής στον πανελλήνιο τηλεοπτικό σταθμό, το filler
   «Business Awards» θα προβάλλεται σε μεμονωμένο βίντεο σε όλα
   τα Social Media κανάλια της BOUSSIAS. 
+ Παράλληλα, θα υπάρχει σχετικό αφιέρωμα στα daily newsletters
   και στο BOUSSIAS media network. 

+ Tο σχετικό απόσπασμα θα διατίθεται και στους συνεντευξιαζόμενους
   συμμετέχοντες προς δική τους χρήση. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ



BUSINESS AWARDS

H επιχειρηματική αριστεία
στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!


