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Το Aviation News αποτελεί τη κύρια πηγή ενηµέρωσης για θέµατα που
αφορούν την πολιτική, πολεµική και γενική αεροπορία στην Ελλάδα
και την Κύπρο. Η µηνιαία επισκεψιµότητα είναι κατά µέσο όρο στις
6,708 ενώ πάνω από 2,100 άτοµα και φορείς είναι εγγεγραµµένοι στο
ηµερήσιο ενηµερωτικό δελτίο (newsletter). Οι εγγεγραµµένοι καλύπτουν ευρύ φάσµα της αεροπορίας αφού περιλαµβάνουν στελέχη αεροπορικών εταιρείων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, της Πολεµικής Αεροπορίας, προµηθευτές, ταξιδιωτικά γραφεία, πιλότους πολιτικής και γενικής αεροπορίας, αλλά και απλούς
πολίτες, που ασχολούνται ερασιτεχνικά µε τις αεροµεταφορές και την αεροπορία.
Σκοπός του Aviation News είναι να παρουσιάσει µε αντικειµενικό αλλά και σφαιρικό τρόπο τις τελευταίες εξελίξεις στο
χώρο της αεροπορίας. Εκτός των ειδήσεων που προέρχονται τόσο από την Ελλάδα και Κύπρο όσο και από το εξωτερικό
περιλαµβάνονται συνεντεύξεις µε υψηλόβαθµα στελέχη της αεροπορίας, απόψεις και έρευνες από εξιδεικευµένους συνεργάτες για τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της αεροπορίας, στατιστικά στοιχεία αεροδροµίων και αεροπορικών εταιρειών σε συνεργασία µε την Airport Council International και την Official Airline Guide (OAG),
αλλά και Web TV (διαδικτυακή τηλεόραση) µε συνεντεύξεις τύπου αλλά και αναµεταδόσεις συνεδρίων.Τέλος το Aviation
News είναι χορηγός επικοινωνίας σε εκδηλώσεις και συνέδρια που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα και Κύπρο.
Στο site www.aviationnews περιλαµβάνονται οι ενότητες:
Τελευταίες Ειδήσεις Όλα τα δελτία τύπου
Αναλύσεις

Απόψεις /Αναλύσεις

Απόψεις από εξιδεικευµένους συνεργάτες
για επίκαιρα θέµατα σχετικά µε τις αεροµεταφορές

Μηνιαία Στατιστικά

Στατιστικά των αεροδροµίων της Βαλκανικής χερσονήσου
σε συνεργασία µε την Airport Council International

Στατιστικά OAG

Μηνιαία στατιστικά για την προβλεπόµενη συχνότητα πτήσεων
στην Ελλάδα και Κύπρο

Έρευνες

Σε βάθος έρευνες θεµάτων αναφορικά µε τις αεροµεταφορές

Εκδηλώσεις

Παρουσίαση των εκδηλώσεων σχετικών µε τις αεροµεταφορές

Web TV

Συνεντεύξεις τύπου αλλά και αναµεταδόσεις συνεδρίων

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις µε υψηλόβαθµα στελέχη του χώρου της αεροπορίας

Ατζέντα

Συνέδρια, εκδηλώσεις

Βιβλία

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Αρχείο

Αναζήτηση όλων των ειδήσεων, αναλύσεων και συνεντεύξεων
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