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Το τεύχος του περιοδικού SNACK & COFFEE θα αποσταλεί ταχυδροµικώς σε 
7.500 επιχειρήσεις καφεστίασης στα τέλη Μαΐου καθώς και στα e-mail όλων 
των cafe-bar και των ξενοδοχείων που δραστηριοποιούνται παντού στην Κρήτη!

Αποστολή έντυπης έκδοσης: 

7.500 αποδέκτες

Αποστολή ψηφιακής έκδοσης: 

20.000 αποδέκτες

Μέση αναγνωσιµότητα τεύχους: 

60.000 αναγνώστες

Ενηµερωθείτε για την πλούσια 
θεµατολογία του τεύχους 72 
στη σελίδα που ακολουθεί.

Επικοινωνήστε άμεσα και αποτελεσματικά

με όλες τις επιχειρήσεις καφεστίασης!



ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗ #72

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εξασφαλίστε εγκαίρως
τη διαφημιστική προβολή
της επιχείρησής σας στο πιο
έγκυρο περιοδικό του κλάδου!

Επικοινωνία με
το εμπορικό τμήμα:
Τ: 210.52.42.100
E: sales@forumsa.gr

Αποστολή δελτίων Τύπου
και νέων προϊόντων έως:
Τετάρτη, 17 Μαΐου

Επικοινωνία με
το τμήμα σύνταξης:
Τ: 210.52.42.100
E: ap@forumsa.gr

Τα δελτία Τύπου δεν πρέπει να ξε-
περνούν τις 100 λέξεις για τη στή-
λη των ειδήσεων και τις 60 λέξεις 
για τη στήλη των νέων προϊόντων.

Οι φωτογραφίες πρέπει να απο-
στέλλονται σε ψηφιακή μορφή, σε 
υψηλή ανάλυση (300 dpi), με ελά-
χιστη διάσταση 10x13cm.

Απόλυτη προτεραιότητα στη δημο-
σίευση των δελτίων Τύπου έχουν 
οι διαφημιζόμενοι στο τεύχος.

Το Snack & Coffee είναι το μο-
ναδικό περιοδικό για την ελληνική 
αγορά της καφεστίασης. Κάθε δί-
μηνο, αποστέλλεται ταχυδρομικώς 
και δωρεάν σε περισσότερους από 
7.500 αποδέκτες:

76% cafe - snack cafe - αναψυκτήρια
10% quick service restaurants
  8% ξενοδοχειακές μονάδες
  2% εταιρείες catering
  2% εταιρείες εκμετάλλευσης cafe
  2% προμηθεύτριες εταιρείες

Λ. Βουλιαγμένης 328, Άγιος Δημήτριος
Τ: 210.52.42.100 • F: 210.52.46.581
E: info@forumsa.gr • U: www.forumsa.gr

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσου-
με για τον σχεδιασμό του νέου τεύχους του περιοδικού Snack & Coffee, το 
οποίο θα αποσταλλεί ταχυδρομικώς σε 7.500 αποδέκτες στα τέλη Μαΐου, 
ενώ η ψηφιακή του έκδοση θα αποσταλεί σε 20.000 e-mail! 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 72:
• Πώς αντιλαμβάνονται τα σύγχρονα cafe την έννοια της εξυπηρέ-
τησης των πελατών; Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων καφεστίασης στην Αθήνα 
και την περιφέρεια, αναλύουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει για 
να ικανοποιήσουν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
• Ηράκλειο - Ρέθυμνο - Χανιά. Με αφορμή την έναρξη της νέας τουριστικής 
περιόδου, επιχειρηματίες της καφεστίασης, roaster και barista από τα τρία με-
γαλύτερα αστικά κέντρα της Κρήτης, περιγράφουν τις τάσεις που επικρατούν 
στην τοπική αγορά του καφέ και την πρόκληση του τουριστικού ρεύματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ:
• Ποιοι στο καλό πίνουν espresso decaf στην Ελλάδα; Εκπρόσωποι εισαγωγι-
κών επιχειρήσεων και ιδιοκτήτες cafe-bar, περιγράφουν το προφίλ του κατανα-
λωτικού κοινού που έχει καθιερώσει τον espresso decaf ως ρόφημα επιλογής!
• Ποια στοιχεία καθορίζουν την ελληνικότητα μιας μπίρας; Ζυθοποιοί, επι-
χειρηματίες της καφεστίασης και beer sommelier δίνουν τη δική τους εκτί-
μηση για τις πρώτες ύλες, την παραγωγική διαδικασία αλλά και τις ενέργειες 
marketing που μπορούν να προσδιορίσουν την «ελληνικότητα» μίας μπίρας.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
• Εκλεκτός καφές, all day brunch και... φυσαλίδες! Πώς τα ελαφριά, χα-
μηλόβαθμα αφρώδη κρασιά μπορούν να αναδείξουν το food menu και να δώ-
σουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία επιχείρηση καφεστίασης;
• Τι είναι τελικά αυτός ο μηλίτης; Πώς μπορούν τα cafe bar να αξιοποιή-
σουν τα δροστιστικά cider για να διευρύνουν σημαντικά το κοινό τους;
• Home Office Coffee Systems: Η νέα πρόκληση. Γιατί ολοένα περισσότε-
ρες επιχειρήσεις εμπορίας καφέ επενδύουν στα συστήματα καφέ με κάψουλα 
που απευθύνονται στην αναπτυσσόμενη αγορά Home Office;

ΤΕΧΝΙΚΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ:
• Ο espresso και η ποιότητα του νερού. Πώς μπορεί ένας barista να 
ελέγξει την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιεί στις παρασκευές του; 
• Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας καφέ. Ποιές είναι οι νέες πειραματικές 
μέθοδοι επεξεργασίας του πράσινου καφέ που δοκιμάζονται διεθνώς;

ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ:
• Καινοτόμες ιδέες και δημιουργικές προτάσεις από όλο τον κόσμο.
• Τα νέα προϊόντα που λανσάρονται στην ελληνική αγορά.

Αναμένουμε τις δικές σας εταιρικές ειδήσεις για τις στήλες της επικαιρότητας 
και των νέων προϊόντων στο πάντοτε έγκυρο και ενημερωμένο Snack & Coffee.

Με εκτίμηση,
Θανάσης Γιαλούρης
Διευθυντής Εκδόσεων


