ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Φροντίζουμε
να μη χάνετε
πληροφορίες

Εταιρία

Η Clip News Α.Ε. δραστηριοποιείται στη συλλογή και διαχείριση αποκομμάτων από το 1992, με γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Το 2002 έγινε μέλος της Διεθνούς Ένωσης Γραφείων Αποκομμάτων
Τύπου (FIBEP).

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η Clip News έχει αμιγώς πελατοκεντρική φιλοσοφία, με προσωποποιημένες υπηρεσίες, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των συνδρομητών. Παρέχουμε υπηρεσίες αποδελτίωσης από έντυπα, social media,
τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο και διεθνή μέσα. Η αποδελτίωση
αποκτά ποιοτική και ποσοτική αξία με υπηρεσίες ανάλυσης από την
έμπειρη ομάδα των δημοσιογράφων μας και άριστη μεταπελατειακή
εξυπηρέτηση από ειδικευμένο τμήμα.

Ποιότητα

Η Clip News χαρακτηρίζεται από την άρτια τεχνολογική υποδομή της.
Από το 2004 επενδύσαμε σε λογισμικό που μετατρέπει την εικόνα (OCR)
και τον ήχο (VCR) σε κείμενο. Η αναζήτηση γίνεται με ειδικό λογισμικό
που βασίζεται σε λέξεις κλειδιά, καθώς και από το έμπειρο προσωπικό
μας, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Εταιρική Ευθύνη

Η Clip News εφαρμόζει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
και έχει υιοθετήσει πολιτικές υπευθυνότητας απέναντι στους εργαζομένους, τους συνδρομητές και την κοινωνία. Στηρίζει περιβαλλοντικές
δράσεις, κάνει χορηγίες σε φιλανθρωπικά σωματεία και παρέχει συνεχή
επιμόρφωση και κατάρτιση στο προσωπικό της.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Όλα τα μέσα Έντυπα
στη διάθεσή
σας

• Εφημερίδες και περιοδικά Πανελλήνιας Εμβέλειας
• Κλαδικά και εξειδικευμένα έντυπα
• Περιφερειακά έντυπα
• Αγγλόφωνα έντυπα
• Κυπριακά έντυπα
• Free Press
• Ηλεκτρονικά Newsletter
• Εφημερίδες ∆ιακηρύξεων

Διαδίκτυο
Καλύπτουμε περισσότερα από 1000 web sites, forums, blogs από το Ελληνικό και Κυπριακό ∆ιαδίκτυο. Ενδεικτικά οι κατηγορίες που καλύπτουμε είναι:
• Οικονομία
• Κυβερνητικά site / ∆ημόσιο
• Πολιτική / Επικαιρότητα • Τεχνολογία
• Αθλητισμός
• Ηλεκτρονικά περιοδικά / εφημερίδες
• Υγεία
• Portal
• Social Networking Sites

Τηλεόραση & Ραδιόφωνο
Καλύπτουμε όλους τους μεγάλους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς Πανελλήνιας Εμβέλειας. Κατά ζήτηση μπορούμε να παρακολουθήσουμε και άλλους τηλεοπτικούς ή
ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Διεθνή Μέσα
Ως μέλος της FIBEP (∆ιεθνής Ένωση Γραφείων Αποκομμάτων Τύπου) η Clip News παρέχει
υπηρεσίες αποδελτίωσης εντύπων, internet, ραδιοφώνου και τηλεόρασης από περισσότερες από 100 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αμερική, Αφρική, Ωκεανία.

ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Γρήγορα και
Ολοκληρωμένα

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες
Η Clip News παρέχει απόλυτα προσωποποιημένες υπηρεσίες. Το
έμπειρο προσωπικό μας δημιουργεί ένα προφίλ αποδελτίωσης βασισμένο στο θεματολόγιο και τις απαιτήσεις του κάθε συνδρομητή.
Η αναζήτηση γίνεται από λογισμικό βασισμένο σε λέξεις κλειδιά, σε
συνδυασμό με τους εξειδικευμένους αναγνώστες μας.

Αποστολή αποκομμάτων
Η ενημέρωσή σας ξεκινά από τις 6:00 το πρωί και ολοκληρώνεται
στις 9:30 με το σύνολο των εφημερίδων, καθημερινά και το Σαββατοκύριακο. Η αποστολή των αποκομμάτων γίνεται μέσω e-mail, web
portal, FTP, RSS, λογισμικό Clip Manager.

Χαρακτηριστικά αποκόμματος
Το απόκομμα που λαμβάνετε περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία όπως,
τίτλο και είδος εντύπου, αριθμό σελίδας, ημερομηνία, τη λέξη-κλειδί
υπογραμμισμένη, το μέγεθος του αποκόμματος και τη θέση του στη
σελίδα, τη μέση κυκλοφορία και τα στοιχεία επικοινωνίας του εντύπου.
Επίσης το λογότυπό σας μπορεί να εμφανίζεται σε κάθε απόκομμα.

Προηγμένη αναζήτηση
Η Clip News είναι η μοναδική εταιρεία αποδελτίωσης στην Ελλάδα που
σας προσφέρει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Optical Character
Recognition (OCR) που μετατρέπει την εικόνα σε κείμενο. Εκτός λοιπόν από το απόκομμα έχετε:
• Μηδενικά χαμένα ή λάθος αποκόμματα, αφού η αναζήτηση γίνεται
κατευθείαν στο κείμενο των εντύπων, βάσει OCR.
• ∆υνατότητα backsearch (αναζήτηση) στο αρχείο της εταιρείας για
παλαιότερα δημοσιεύματα, ανεξαρτήτως θεματολογίου.
• Το κείμενο του αποκόμματος σε επεξεργάσιμη μορφή.
• ∆υνατότητα αναζήτησης μέσα στο κείμενο για οποιαδήποτε λέξη
θέλετε.

∆ΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑ

Η ενημέρωση
δεν έχει
σύνορα Επιπλέον δυνατότητες

Η Clip News, ως μέλος της FIBEP, αναλαμβάνει τη συλλογή και αποστολή
αποκομμάτων από έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα και πρακτορεία ειδήσεων, και
οπτικοακουστικού υλικού από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, απ’ όλο τον
κόσμο με πάνω από 100 χώρες. Επίσης, σας προσφέρει πλήθος επιπρόσθετων
δυνατοτήτων και υπηρεσιών.

• Αποκόμματα από εφημερίδες απ’ όλο τον κόσμο σχεδόν την ίδια ώρα που
διαβάζονται τοπικά.

• Αγγλικές μεταφράσεις-περιλήψεις.
• Πλήρης μετάφραση άρθρων.
• Απομαγνητοφωνήσεις οπτικοακουστικού υλικού.
• Υπηρεσίες ανάλυσης με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.
• Υπηρεσίες ALERT (άμεσης ειδοποίησης) για αποδελτίωση από τηλεόραση
και ραδιόφωνο.

• ∆υνατότητα εναλλαγής θεματολογίου.
• ∆υνατότητα επιλογής περιορισμένης λίστας εντύπων, internet,
ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών σταθμών.

• ∆υνατότητα αρχείου.
• Αναζήτηση ισολογισμών σε συγκεκριμένες χώρες.

SOCIAL MEDIA MONITORING

Μετρήστε τη
δημοσιότητά σας
στα Social Media

Πάνω από 30.000 Έλληνες
έχουν λογαριασμό στο Twitter
Περίπου 440.000 Έλληνες
χρησιμοποιούν το YouTube
Σχεδόν 3.000.000 χρήστες στην Ελλάδα
έχουν προφίλ στο Facebook
Δε θα θέλατε να ξέρετε τι συζητάνε;

Tι είναι;

Η υπηρεσία Social Media Monitoring παρακολουθεί και καταγράφει
οτιδήποτε σας ενδιαφέρει στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Η υπηρεσία δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από την Clip News και καινοτομεί
δίνοντας σας αποτελέσματα σε τοπικό ή/και παγκόσμιο επίπεδο.

Τι παρακολουθεί;

Η υπηρεσία παρακολουθεί τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα στην
Ελλάδα, το Facebook, το Twitter, το You Tube και κατ’ επιλογή μπορεί να περιλαμβάνει Ελληνικά και Κυπριακά blogs.

Γιατί;

Τα Social Media είναι ένας ζωντανός οργανισμός και εναλλάσσουν το
περιεχόμενό τους διαρκώς. Μία είδηση, μία πληροφορία, ένα σχόλιο μπορεί να διαδοθεί με αστραπιαία ταχύτητα και να επηρεάσει την
επιχείρησή σας, το προϊόν σας και τη φήμη σας γενικότερα. Είναι απαραίτητο να έχετε γνώση για το τι “ακούγεται” γύρω από σας στα Social
Media για να μπορείτε να αντιδράσετε εγκαίρως.

SOCIAL MEDIA MONITORING

Τι προσφέρει;

r ȚɇƂȻɄȹɅɐȵɅȵɌƂɄɃɅɈɎɄȹȽɅɆɃȽɉȹɐȵȷȽȵɆȻɁɆɍɅȻ(trend) που διαμορφώνεται γύρω από
τις αναφορές σας. Μπορείτε λοιπόν να δείτε άμεσα και εύκολα αν υπάρχει έντονη “κινητικότητα” γύρω από το θέμα που σας αφορά ή όχι
r ȦȵȵƂɃɆȹȿɎɅɀȵɆȵƂȵɄɃɇɅȽɍȺɃɁɆȵȽɀȹȸȽȵɈɃɄȹɆȽȾɍγραφήματα, ανά μέσο και ανά λέξη
κλειδί. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γνωρίζετε ποια λέξη κλειδί έχει τη μεγαλύτερη
απήχηση, αλλά και σε ποιο δίκτυο εμφανίζονται συχνότερα αναφορές για σας. Επιπρόσθετα έχετε ένα πίνακα με τις αναφορές σας σε όλα τα δίκτυα, καθώς και ενεργά links προς
τις αναφορές αυτές.
r ȟȹɆȻɁɇƂȻɄȹɅɐȵ4PDJBM.FEJB.POJUPSJOHɀƂɃɄȹɐɆȹɁȵȸȹɐɆȹƂɒɅȻεπιρροή έχει ένας χρήστης, αφού σας προσφέρει στοιχεία για το πόσο ενεργός είναι (followers, likes, views
κλπ). Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε όχι μόνο τι αναφορές γίνονται για σας, αλλά
να αξιολογήσετε και πόσο σημαντική ή όχι είναι η κάθε αναφορά. Επίσης, η υπηρεσία σας
προσφέρει και ορισμένα δημογραφικά στοιχεία, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.
r ȚɇƂȻɄȹɅɐȵȿȹȽɆɃɇɄȷȹɐ “real time” και ανανεώνει τα αποτελέσματά σας όλο το 24ωρο.
Επιπλέον, η υπηρεσία σας δίνει τη δυνατότητα να ανατρέξετε σε αρχείο ενός έτους και να
δείτε γενικά την πορεία σας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
r ȚɇƂȻɄȹɅɐȵ4PDJBM.FEJB.POJUPSJOHɆȻɌ$MJQ/FXTȸȹɁƂȹɄȽɃɄɐȺȹɆȵȽɅɆȽɌȿɎɂȹȽɌȾȿȹȽȸȽɍ
που ορίζετε εσείς, αλλά δημιουργούμε ένα “σύννεφο” λέξεων (cloud) γύρω από ό,τι σας
ενδιαφέρει, ώστε να μη χάνετε καμία πληροφορία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

TV - Radio
Η οπτικοακουστική ενημέρωση έχει δύναμη και επιρροή
γιατί διαθέτει αμεσότητα και παρουσιάζει τα γεγονότα τη
στιγμή που γίνονται πανελλαδικά.
Η αναζήτηση των πληροφοριών γίνεται σε προγράμματα
όπως δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, talk show
και μαγκαζίνο.
Οι βασικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που παρακολουθούνται
είναι: ALPHA, ALTER, ANT1, ET1, ET3, MEGA, NET, ΣΚΑΪ,
STAR, ενώ άλλοι σταθμοί διατίθενται κατά ζήτηση.
Οι βασικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που παρακολουθούνται
είναι: ALPHA 98.9, ANTENNA 97.2, FLASH 96, ΑΘΗΝΑ
9.84, ΣΚΑΪ 100.3, ενώ άλλοι σταθμοί διατίθενται κατά ζήτηση.

Παρακολουθούμε,
Ακούμε
και Σερφάρουμε
στα νέα σας
Αποδελτίωση Internet
Η Clip News ήταν η πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στο internet clipping και σας προσφέρει υπηρεσίες
παρακολούθησης του Internet, με ελάχιστο κόστος. Η διάδοση των πληροφοριών στο Internet είναι τόσο γρήγορη
και ευρεία, ώστε είναι απαραίτητη η παρακολούθησή τους
με εξειδικευμένους τρόπους.

Internet Clipping
Η υπηρεσία Internet Clipping σας προσφέρει αποκόμματα
από τους σημαντικότερους Ελληνικούς και Κυπριακούς δικτυακούς τόπους.

Internet Monitoring
Η υπηρεσία Internet Monitoring σας δίνει τη δυνατότητα
να ορίσετε εσείς ποια συγκεκριμένα site ή ακόμη και συγκεκριμένες σελίδες ενός site σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσουμε.

Εξειδικευμένες παροχές:
• Παράδοση οπτικοακουστικού υλικού σε ελάχιστο χρόνο
από την ώρα προβολής / μετάδοσης (Real time: 15 λεπτά
μετά την προβολή της αναφοράς).
• AVE (διαφημιστική δαπάνη).
• Αd hoc (κατά ζήτηση).
• ∆ιαφημίσεις / χορηγίες.
• Υπηρεσίες ανάλυσης.
• Απομαγνητοφώνηση οπτικοακουστικού υλικού.
• Αγγλικές περιλήψεις / μεταφράσεις οπτικοακουστικού
υλικού.

WEB PORTAL

Η τελευταία
λέξη της Τα βασικά χαρακτηριστικά
τεχνολογίας
στα χέρια σας
Τεχνολογία Web 2.0

Το web portal της Clip News χρησιμοποιεί την τεχνολογία WEB 2.0, προσφέροντας πλήθος προσωποποιημένων εργαλείων και διαδραστικών επιλογών για την καλύτερη δυνατή
διαχείριση και επεξεργασία των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.

Ταχύτητα: Το Web Portal προσφέρει γρήγορη περιήγηση σε αποκόμματα, ενώ σας ειδοποιεί αυτόματα για κάθε νέο απόκομμα.
Περιβάλλον: Απλό και ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας.
Κατηγοριοποίηση: Μπορείτε να δημιουργήσετε τις κατηγορίες που εσείς θέλετε. Μ’
αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε χρόνο και κάνετε ευκολότερη την περιήγησή σας.
Σχολιασμός: Προσθέστε το δικό σας σχόλιο στα αποκόμματά σας και δείτε όλα τα σχόλια που έγιναν σε αυτά από την εταιρία σας.
Αξιολόγηση: Βαθμολογήστε και αξιολογήστε τα αποκόμματά σας. Με αυτόν τον τρόπο
κάνετε μια πρώτη ανάλυση της δημοσιότητάς σας.
Ανεπιθύμητα: «Πετάξτε» ότι δε σας αρέσει. Αφαιρέστε αποκόμματα από την κεντρική
καρτέλα, ορίζοντάς τα ως «Ανεπιθύμητα».
Στατιστικά στοιχεία: Εξάγετε στατιστικά στοιχεία από τα αποκόμματα που λαμβάνετε.
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε δύο εκδόσεις, βασική και αναβαθμισμένη, με πίνακες και
τρισδιάστατα γραφήματα σχετικά με την αποδελτίωση που λαμβάνετε.
Εργαλεία: Πολλά και χρήσιμα νέα εργαλεία. ∆ιαμορφώστε την κεντρική σας σελίδα,
επεξεργαστείτε τους χρήστες σας, διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στο ‘’περίπτερο’’ μας.
Αποστολή e-mail: Στείλτε τα αποκόμματά σας μέσω της εφαρμογής μας σε πολλαπλούς συνεργάτες σας.
Συλλογή αποκομμάτων: ∆ημιουργήστε ένα πολυσέλιδο αρχείο αποκομμάτων, αποθηκεύστε το, εκτυπώστε το ή στείλτε το με e-mail.
Αρχείο εντύπων: Μέσω του Web Portal της εταιρείας μπορείτε να έχετε αρχείο των
αποκομμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εναλλακτικοί τρόποι ενημέρωσης

Η Clip News σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε γρήγορα και εύκολα για την αποδελτίωσή σας, μέσω της τεχνολογίας RSS (Really Simple Syndication). Πλέον όλα τα
αποκόμματα κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας χωρίς εσείς να χρειάζεται να επισκέπτεστε
κάθε φορά το Web Portal μας.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η γνώση μέσα
από τα νέα σας

Η αποδελτίωση δε σταματά με την εύρεση και αποστολή πληροφοριών,
αλλά αποκτά ποιοτική και ποσοτική αξία με υπηρεσίες προστιθέμενης
αξίας.

Media Analysis
Καταγράφει το σύνολο των αποκομμάτων και αναλύει το περιεχόμενό τους
με ποσοτικό και ποιοτικό τρόπο. Περιλαμβάνει γραφήματα με μετρήσιμες
πληροφορίες που μετατρέπονται σε γνώση. Είναι απαραίτητη ειδικά σε
περιπτώσεις κρίσης, καμπάνιας και προώθησης νέων προϊόντων και
υπηρεσιών.

Evaluation report
Αναλύει το σύνολο των αποκομμάτων σε θετικά, αρνητικά και ουδέτερα και
παρέχει ποσοτικά στοιχεία (%) σε πίνακες. Ακολουθεί γενική επισκόπηση
θεμάτων στην πρώτη σελίδα με συγκριτική ανάλυση, ενώ μπορούν να
υπάρξουν επιπλέον σελίδες με ανάλυση ανά κατηγορία.

Statistics report
Λειτουργεί ως βάση δεδομένων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία: brand
(λέξη κλειδί), τίτλος εντύπου, τίτλος άρθρου, όνομα δημοσιογράφου,
ημερομηνία έκδοσης εντύπου, σελίδα, μέγεθος αποκόμματος. Μπορεί να
παραμετροποιηθεί με επιπλέον στοιχεία (όπως έμμεση / άμεση διαφήμιση,
είδος / τύπος του brand) και γραφήματα.

Press Review
Καταγράφει μηνιαία τους κυριότερους τίτλους (γεγονότα) σε μορφή
λίστας, όπως αυτά προκύπτουν από τα αποκόμματα που έχουν σταλεί για
τις λέξεις κλειδιά που έχετε ορίσει, για να μη νιώθετε ποτέ “χαμένοι στις
λέξεις”.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

News Report
Παρέχει καθημερινή περίληψη δημοσιευμάτων που λαμβάνετε και βοηθά στην καλύτερη
διαχείριση μεγάλου αριθμού αποκομμάτων. Για κάθε είδηση (story) υπάρχει μια μικρή
περίληψη που συνοδεύεται με τις πηγές των εφημερίδων που αναφέρθηκαν στο ίδιο θέμα
(source list).

Ημερήσια επισκόπηση κλαδικών νέων
Καθημερινή επισκόπηση με τα σημαντικότερα νέα του κλάδου που σας ενδιαφέρει
(οικονομία, βιομηχανία, τράπεζες, υγεία κτλ), σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Διαφημιστική δαπάνη (AVE)
Η υπηρεσία AVE (Advertisement Value Equivalent) μετράει τη διαφημιστική δαπάνη,
δηλαδή την αξία του αποκόμματος σε αντίστοιχη διαφήμιση. Το AVE υπολογίζει το κόστος
της «διαφημιστικής αξίας» που έχει το brand της εταιρίας στην αγορά χωρίς να πληρώνει.

Υπηρεσίες αγγλικών μεταφράσεων / περιλήψεων
Αποκόμματα από έντυπα μέσα και το internet καθώς επίσης και οπτικοακουστικό υλικό
από τηλεόραση και ραδιόφωνο μπορούν να συνοδεύονται με αγγλικές μεταφράσεις
ή περιλήψεις. Όλες οι υπηρεσίες της Clip News είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και στα
αγγλικά.

Newsletter - e-ÍÆÈÌÆËÓËÌ½ÊÂ
Το e-πικοινωνούμε αποτελεί εταιρικό έντυπο της Clip News με σκοπό τη σταθερή και
πλήρη ενημέρωση για τα τελευταία νέα της εταιρίας, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στο
χώρο της αποδελτίωσης και παρακολούθησης των ΜΜΕ.
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