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Ο εκδότης

Βαγγέλης Παπαλιός

Δεν είναι εύκολο να χωρέσει 
κανείς μέσα σε λίγες γραμμές 
και μερικές (έστω εκατοντά-
δες) λέξεις την προσπάθεια, τον 
κόπο αλλά και το μεράκι που 
κρύβει πίσω της μια έκδοση του 
adbook σαν αυτή που κρατάτε 
στα χέρια σας. Όταν, μάλιστα, 
πρόκειται για την 20ή έκδοση, 
τα πράγματα γίνονται ακόμη δυ-
σκολότερα. Πώς μπορεί κανείς  
να συμπυκνώσει σε ένα editorial 
20 εκδόσεις δημιουργικής προ-
σπάθειας; Tην αγωνία, την έντα-
ση, τις δυσκολίες… αλλά και την 
ικανοποίηση, τη χαρά, την υπε-
ρηφάνεια, που νιώθουμε κάθε 
φορά που κρατάμε στα χέρια 
μας την κάθε νέα έκδοση;

Επιχειρώντας, λοιπόν, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο, 
να προλογίσω, δηλαδή,  την 20ή έκδοση του adbook, δεν 
μπορώ να κρύψω πως είμαι συγκινημένος και χαρούμε-
νος για πολλούς λόγους.

Το adbook κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994. Διεκ-
δίκησε τη δική του θέση σε μια αγορά, όπου ήδη κυκλο-
φορούσαν άλλοι δύο πετυχημένοι τότε Οδηγοί. Το μεγάλο 
στοίχημα για μας ήταν να αποτελέσουμε μια διαφορετική 
πρόταση για την παρουσίαση και προβολή της αγοράς και 
νομίζω πως το κατορθώσαμε. Η δομή και το περιεχόμενό 
του κατέστησαν το adbook από την πρώτη κιόλας έκδο-
σή του έναν πολύτιμο συνεργάτη, ένα χρηστικό εργαλείο 
δουλειάς για όλους τους ανθρώπους του χώρου.

Η εμπιστοσύνη των εταιρειών που εδώ και 20 χρόνια το 
επιλέγουν τόσο για όχημα επικοινωνίας, όσο και για ερ-
γαλείο δουλειάς,  αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη πως η 
πρότασή μας έτυχε αποδοχής και αναγνώρισης. Από 
την άλλη, το γεγονός πως το adbook αποτελεί πια τον 
μοναδικό Οδηγό για την αγορά που κυκλοφορεί ακόμη 
και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ευρύτερο χώρο 
της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, καταδεικνύει πως η 
πρόταση αυτή είχε διάρκεια. Επίσης, κατόρθωσε μέσα σε 
όλα αυτά τα χρόνια, με διάφορες βελτιώσεις και προσθή-
κες, να παραμένει πάντα επίκαιρο και να συμβαδίζει με τις 
ανάγκες των στελεχών. 

Το adbook εδώ και 20 χρόνια 
είναι ο Καθρέφτης της Αγοράς 
Επικοινωνίας. Αποτυπώνει το 
σύνολο των θετικών και αρνητι-
κών χαρακτηριστικών του κλά-
δου, αντικατοπτρίζει απόλυτα 
την κατάσταση της αγοράς 
και επιτρέπει σε αυτούς που 
«ξέρουν» πώς να διαβάσουν 
ανάμεσα στις σελίδες και τις 
γραμμές του, να κατανοήσουν 
όχι μόνο τι συμβαίνει και γιατί, 
αλλά και αυτά που έρχονται…

Eπίσης, κάθε χρόνο γίνεται κα-
λύτερο, καθώς στις 20, μέχρι 
σήμερα, εκδόσεις του προ-
σπαθούμε και επενδύουμε, με 
στόχο να προσφέρουμε ακόμα 
πιο χρηστικά adbook, τόσο σε 

έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Να προσφέρουμε 
ακόμη περισσότερα στους συνεργάτες μας…

Με την αφορμή της 20ής έκδοσης, θέλω να κλείσω με ένα 
μεγάλο ευχαριστώ αλλά και μία υπόσχεση.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους τους συνοδοιπόρους 
και συνεργάτες που είχαμε και έχουμε σε αυτές τις 20 εκ-
δόσεις, όλους τους ανθρώπους και τις εταιρείες που μας 
στήριξαν και μας στηρίζουν, που μας εμπιστεύονται και 
μας πιστεύουν. Αυτή η σχέση είναι η μεγαλύτερη ανταμοι-
βή για μας και είναι η δύναμη που θα μας οδηγήσει και 
στην επόμενη έκδοση.

Tέλος, υπόσχομαι πως θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε για 
να στηρίζουμε την αγορά. Έχουμε πορευθεί στο πλάι της 
και έχουμε σταθεί στο πλευρό της. Έχουμε συμβάλει στην 
ανάπτυξή της, όπως και αυτή στη δική μας. Τη χρειαζόμα-
στε για να συνεχίζουμε και η αγορά χρειάζεται τα «εργα-
λεία» δουλειάς της… Χρειάζεται να μπορεί να παρουσιά-
ζει το δημιουργικό και επιχειρηματικό της αποτύπωμα…

Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε…
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