


Who we are

Η NouPou Media ύστερα από την επιτυχημένη 

πορεία του NouPou.gr, αποβιβάζεται στην 

Μύκονο και δημιουργεί το Mykonos Post.  

 

Με την πολυετή εμπειρία των ανθρώπων της από 

digital, print & video/audio ΜΜΕ, την ψηφιακή 

τεχνογνωσία της BEAT THE WHITES και τη new age 

Επικοινωνία της FMN, το MykonosPost.gr διαθέτει 

όλες τις απαραίτητες δομές που απαιτεί ένα global 

brand, όπως αυτό του διασημότερου ελληνικού 

νησιού στον πλανήτη. 



What we think

Η Μύκονος, ως το Νο1 brand name του ελληνικού 

Τουρισμού, έχει ανάγκη και αξίζει ένα ψηφιακό 

μέσο υψηλής αισθητικής, πρωτογενούς 

περιεχομένου, με δημοσιογραφική δεοντολογία και 

το κατάλληλο, brand safety περιβάλλον για τη 

διαφημιστική αγορά.  

 

Κυρίως, όμως, πιστεύουμε ότι η Μύκονος είναι οι 

Μυκονιάτες της, η πολιτιστική κληρονομιά της, η 

Ιστορία της, η κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά 

των ανθρώπων της που έχουν διαμορφώσει το 

έντονο και μοναδικό αποτύπωμα του νησιού. 



The audience

μόνιμοι κάτοικοι  

της Μυκόνου

 11K

ανθρωποι που 

βρίσκονται ταυτόχρονα 

στη Μύκονο, κατά τη 

διάρκεια της high 

season 

180K

επισκέπτες από όλα 

τα σημεία του 

πλανήτη 

2.5M

Global Travelers  

που έχουν αναδείξει τη 

Μύκονο ως το Νο1 

προορισμό του κόσμου 

κάθε καλοκαίρι 

GT



The content
Το MykonosPost.gr βασίζεται στους εξής θεματικούς 

πυλώνες, σε δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) 

περιβάλλον:

Mykonos News:
Όλη η σημαντική ειδησεογραφία για τη Μύκονο, σε 

πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό-επιχειρηματικό 

επίπεδο.

Cyclades News:
Ειδησεογραφική κάλυψη για το άμεσο κυκλαδίτικο 

περιβάλλον της Μυκόνου.

Mykonos Life:

Όλα όσα πρέπει να ξέρει ο κάθε επισκέπτης για να 

ζήσει καλά και να περάσει ακόμα καλύτερα στη 

Μύκονο.

Mykonos Business:

Επιχειρηματικές ειδήσεις, success stories και η 

απόψεις-αναλύσεις για την οικονομικη ανάπτυξη 

του νησιού.

Mykonos Culture:

Αφιερώματα, ειδήσεις, συνεντεύξεις και 

πρόσωπα για το πολιτιστικό σήμερα αλλά και 

χθες της Μυκόνου.

Interviews:
Συνεντεύξεις με τα πιο σημαντικά πρόσωπα που 

πρωταγωνιστούν σε κάθε έκφανση της 

Μυκονιάτικης επικαιρότητας και ζωής.

The Mykonians:
Ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, με 

προσωπογραφίες και συνεντεύξεις Μυκονιατών 

που έχουν μια ιστορία να μοιραστούν.



Social

Facebook Instagram  Twitter Tik Tok 



Καμπάνιες με banners για desktop και mobile 

περιβάλλον σε δημιουργικά που καλύπτουν όλες τις 

σύγχρονες, digital προδιαγραφές της διαφημιστικής 

αγοράς.

Ειδικά αφιερώματα, top lists concepts που 

αποτελούν έναν πολύ δημοφιλή τρόπο 

κατανάλωσης του περιεχομένου στο digital καθώς 

και special ενέργειες, αποκλειστικά για τα δεδομένα 

του κάθε πελάτη που θέλει να μιλήσει στο δυνητικό 

κοινό του μέσα από 360 marketing, τόσο σε online 

όσο και σε offline επίπεδο.

Customized περιεχόμενο βάσει των αναγκών και 

της στρατηγικής του διαφημιζόμενου, με tailor 

made προτάσεις για όλα τους τύπους περιεχομένου 

(text, video, audio, interactive).

Ενέργειες αποκλειστικά στα social media κανάλια 

του Mykonos Post, με content creation ανάλογα με 

τις προδιαγραφές και τα κοινά της κάθε 

πλατφόρμας και πάντα σε συσχέτιση με την 

εμπορική στρατηγική του διαφημιζόμενου brand.

Advertising

Special Projects

Premium Display Branded Content

Social Media



Οι λίστες, παγκοσμίως, έχουν μεγάλο reach στο  

αναγνωστικό κοινό, αποτελούν viral content και έχουν  

μακροπρόθεσμη διάρκεια ζωής και αξία, καθώς είναι  

πάντα αναζητήσιμες μέσω Google.  

 

Στο Mykonos post  κάνουμε λίστες-οδηγούς για την  

κάθε πτυχή του νησιού μέσα από τα Mykonos Guides,  

το πιο ολοκληρωμένο πακέτο οδηγών που μπορείς να  

βρεις στο digital.

Mykonos Guides



Eυχαριστούμε!


