
Με άρτια εμφάνιση και πλούσια ύλη,  
το ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

είναι το μεγαλύτερο επαγγελματικό 
περιοδικό του είδους του στην Ελλάδα  

Τ 
ο  περιοδικό ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟ-

ΠΛΑΣΤΙΚΗ είναι το εγκυρότερο και με 

τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και απήχηση 

επαγγελματικό έντυπο του κλάδου στην Ελλάδα.  

Με αδιάλειπτη παρουσία 27 χρόνων στο πλευρό 

του αρτοποιού-ζαχαροπλάστη, με πλούσια ύλη, 

άριστη εμφάνιση αποτελεί αναντικατάστατο ερ-

γαλείο δουλειάς για τον επαγγελματία του χώρου. 

 

Σε συνεργασία με επιστήμονες, τεχνικούς συμ-

βούλους, τεχνολόγους τροφίμων, κορυφαίους 

bakers/pastry chefs, παρουσιάζει αξιόπιστες λύ-

σεις σε προβλήματα παραγωγής, δίνει κατευθύν-

σεις για την επιλογή ποιοτικών Α’ υλών,  προτείνει 

νέες συνταγές, εστιάζοντας με συγκεκριμένη θε-

ματολογία στην αμιγώς εμπορική διάσταση του 

σύγχρονου αρτοζαχαροπλαστείου. Ένας πολύ-

τιμος οδηγός για κάθε επαγγελματία αρτοποιό 

και ζαχαροπλάστη.

2μηνιαία έκδοση για την Αρτοποιία & τη Ζαχαροπλαστική



Ανάλυση αποδεκτών του περιοδικού ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Το ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  
αποστέλλεται ταχυδρομικά στους 

επαγγελματίες συνδρομητές του  
κάθε δύο μήνες 

621
Εταιρείες εμπορίας Α’ υλών,  
έτοιμων προϊόντων & μηχανημάτων

5.973
Αρτοποιεία

326
Βιοτεχνίες αρτοσκευασμάτων 

& σφολιατοειδών

337
Βιοτεχνίες & εργαστήρια 

ζαχαροπλαστικής

243
Τεχνίτες & 

υπεύθυνοι παραγωγής

7.500
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑπΟδεΚτωΝ



* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 

      Εξασφαλίστε τώρα τη διαφήμισή σας 
στο ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
με ένα τηλεφώνημα στο 210 5242100 

Tιμοκατάλoγος διαφημιστικών καταχωρίσεων

εΣωτεΡΙΚεΣ ΣεΛΙδεΣ

πΡΟΝΟΜΙΑΚεΣ ΘεΣεΙΣ

Σελίδα α3 δεξία
(24.5 x 33 cm)

1.450 €

Σελίδα α3 αΡίΣΤεΡΗ
(24.5 x 33 cm)

1.230 €

Σαλόνί (49 χ 33 cm)  
2.700 €

1/2 Σελ. καθεΤΗ
(11.5 χ 27.6 cm)  

1.040 €

1/2 Σελ. όΡίζόνΤία 
(21.5 x 14.8 cm)  

1.040 €

όΠίΣθόΦΥλλό α3
(24.5 x 33 cm)

2.400 €

1Η Σελίδα ΤεΥχόΥΣ
(24.5 x 33 cm)

2.070 €

Β’ εξωΦΥλλόΥ
(24.5 x 33 cm)

2.000 €

όλόΣελίδΗ ενανΤί  
ΠεΡίεχόμενων (24.5 x 33 cm) 

1.840 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εξωΦΥλλό α3
(24.5 x 33 cm)

4.000 €

Γ’ εξωΦΥλλόΥ
(24.5 x 33 cm)  

1.900 €

1/9 Σελ. όΡίζόνΤίό 
(7.2 x 10.2 cm) 

100 € 

FORUM ΑΕ  Λεωφ. Βουλιαγμένης 328, 
173 42 Αγ.  Δημήτριος

Τ: 210 5242100 , F: 210 5246581,  
E: sales@forumsa.gr, www.forumsa.gr


