Press Release
Το MSN.gr το πιο δηµοφιλές site στην Ελλάδα το ∆εκέµβριο
Η κατάκτηση της 1ης θέσης ήρθε µόλις
λις 8 µήνες από την έναρξή του
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010
Σύµφωνα µε την έρευνα της εταιρίας AGB Nielsen/Nielsen Online για την κίνηση
στο ελληνικό διαδίκτυο, η διαδικτυακή πύλη MSN.gr προσέλκυσε το ∆εκέµβριο το
νούµερο ρεκόρ για το ελληνικό Internet των 3.120.001 επισκεπτών. Το γεγονός
αυτό αυτόµατα κατατάσσει
κατατάσσ
το MSN.gr στην πρώτη θέση της λίστας µε τα
δηµοφιλέστερα sites στην Ελλάδα.

Η µεγάλη αύξηση της επισκεψιµότητας του MSN.gr µέσα στο σύντοµο διάστηµα
της oκτάµηνης
άµηνης παρουσίας του στην ελληνική αγορά, οφείλεται στο ιδιαίτερα
ελκυστικό περιεχόµενο του, το οποίο περιλαµβάνει ειδήσεις από την Ελλάδα και
όλο τον κόσµο, ενηµερωτικές και ψυχαγωγικές στήλες, αλλά και πλούσιο
οπτικοακουστικό υλικό, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στις
υπηρεσίες Windows Live, τη δηµοφιλέστερη οµάδα διαδικτυακών υπηρεσιών.
υπη
Η Βάλια Παπασπύρου, Executive Producer του MSN.GR δήλωσε: «Είναι µεγάλη
χαρά και τιµή για εµάς να βλέπουµε το MSN.GR στην πρώτη θέσ
θέση της σχετικής
κατάταξης για το µήνα ∆εκέµβριο. Ως επόµενο βήµα, σχεδιάζουµε τον εµπλουτισµό
του περιεχοµένου µας µε ακόµα πιο πολλές υποκατηγορίες, που θα καλύπτουν
ακόµα περισσότερο τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων χρηστών
χρηστών!».
».
«Το MSN.gr είναι εµπορικά επιτυχηµένο στην Ελλάδα από τον πρώτο µήνα
λειτουργίας του. Η ευρεία
υρεία κάλυψη, το premium
remium περιβάλλον, η δυνατότητα
στόχευσης του κοινού βάσει ενδιαφερόντων, η πληθώρα δηµιουργικών λύσεων και
φυσικά η µετρήσιµη αποτελεσµατικότητά
ποτελεσµατικότητά του, είναι οι βασικοί λόγοι της
εντυπωσιακής πορείας του και σε επίπεδο διαφηµιστικής απορρόφησης», δήλωσε ο
Οδυσσέας Ντότσικας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
τη thinkdigital.
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Σχετικά µε το MSN και Windows Live
Το MSN έχει περισσότερους από 465 εκατοµµύρια επισκέπτες µηνιαίως, σε παγκόσµιο επίπεδο. Με τοπικές εκδόσεις διαθέσιµες σε όλο
όλ τον
κόσµο, σε 42 αγορές και 21 γλώσσες, το MSN αποτελεί κορυφαία υπηρεσία που προσφέρει υψηλής ποιότητας περιεχόµενο στους
καταναλωτές
λωτές και ευκαιρίες διαδικτυακής διαφήµισης σε εταιρίες παγκοσµίως. Το Windows Live,, µια νέα οµάδα προσωπικών διαδικτυακών
υπηρεσιών και λογισµικού, είναι σχεδιασµένο ώστε να συγκεντρώνει σε ένα σηµείο όλες τις αγαπηµένες επαφές, πληροφορίες και δρ
δράσεις
(interests),
), διαθέτοντας παράλληλα ενισχυµένα χαρακτηριστικά ασφάλειας για χρήση στο PC,, στις συσκευές και στο ∆ιαδίκτυο. Το MSN και
το Windows Live θα προσφέρονται µαζί και θα λειτουργούν συµπληρωµατικά µεταξύ τους. Μπορείτε να αποκτήσετε τις υπηρεσίες Windows
Live στη διεύθυνση www.get.live.com. Το MSN είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση http://www.msn.com

thinkdigital
Σχετικά µε τη thinkdigital:
Η thinkdigital είναι το µεγαλύτερο δίκτυο Online Media στην Ν.Α. Ευρώπη.
Ευρώπη Παρέχει
σε διαφηµιστές και διαφηµιζοµένους υπηρεσίες που επιτρέπουν τη στοχευµένη
Online επικοινωνία µε τα κοινά που τους ενδιαφέρουν. H thinkdigital είναι επίσης
ο επίσηµος αντιπρόσωπος διαφήµισης του MSN & των προϊόντων Windows Live,
στην Ν.Α. Ευρώπη.
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