Το πρώτο και μοναδικό ελληνικό περιοδικό για την καφεστίαση

Τ

ο SNACK & COFFEE είναι το πρώτο και
πλέον το μοναδικό περιοδικό στην Ελλάδα που καλύπτει την αγορά της καφεστίασης (cafe, bar, αναψυκτήρια), καθώς και τον κλάδο
των εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης (fast food,
pizza κ.ά.). Το περιοδικό εκδίδεται κάθε δύο μήνες
από τον Ιανουάριο του 2005.
Καθώς αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε περισσότερες από 7.500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην
Κύπρο, αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο
σε κυκλοφορία επαγγελματικό περιοδικό για έναν
κλάδο που αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς
κατά τα τελευταία χρόνια. Χάρη στην εξειδικευμένη και απολύτως στοχευμένη ύλη του, τα έγκυρα ρεπορτάζ, τα εμπεριστατωμένα οικονομοτεχνικά θέματα και τις συνεντεύξεις με παράγοντες υψηλού
κύρους, συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο κλάδος.

Το περιοδικό που συμβάλλει
στην αναβάθμιση της ποιότητας
των υπηρεσιών που προσφέρει ο
κλάδος

Ανάλυση αποδεκτών του περιοδικού SNACK & COFFEE

136

Μονάδες παραγωγής
προϊόντων ζύμης

105

Εταιρείες διαχείρησης & εκματάλευσης
εστιατορείων,
καφετεριών κ.λ.π.

475

Εταιρείες εμπορίας
(τροφοδοσίας & εξοπλισμού)

2.796

249

Εταιρείες
catering

654

Ξενοδοχεία

275

Καφετέριες,
εστιατόρια,
cafe

Κυλικεία
κλειστών
αγορών

2.065
745

Snack cafe,
αναψυκτήρια,
τζελατερίες,
κρουασαντερί

Fast food, πιτσαρίες

7.500

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
αποδεκτων

Το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία
επαγγελματικό περιοδικό
του κλάδου με περισσότερους
από 7.500 αποδέκτες

Tιμοκατάλoγος διαφημιστικών καταχωρίσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Σελίδα Α4 δεξια
(22 x 29 cm)

σαλόνι
(44 x 29 cm)

1.250 €

3/5 σελ. κάθετη
(12.25 χ 29 cm)

2.300 €

1/2 σελ. οριζόντια
(18 χ 12.4 cm)

900 €

1/4 σελ. οριζόντιο
(8.75 χ 12.55 cm)

420 €

850 €

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Εξώφυλλο Σελίδα Α4
(22 x 29 cm)

4.050 €

1.570 €

1.830 €

2.850 €

ΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΟΤΗ

Β’ εξωφύλλου
Α4 (22 x 29 cm)

1η σελιδα τευχουσ
(22 x 29 cm)

Οπισθόφυλλο
Σελίδα Α4 (22 x 29 cm)

Σελίδα Α4 απέναντι
από Γράμμα Εκδότη (22 χ 29 cm)

1.570 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ολοσέλιδη έναντι
περιεχομένων Α4 (22 x 29 cm)

1.570 €

Γ’ εξωφύλλου
Α4 (22 x 29 cm)

1.400 €

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Εξασφαλίστε τώρα τη
διαφήμισή σας στο περιοδικό
SNACK & COFFEE με ένα
τηλεφώνημα στο 210 5242100
FORUM ΑΕ Λεωφ. Βουλιαγμένης 328,
173 42 Αγ. Δημήτριος
Τ: 210 5242100 , F: 210 5246581,
E: sales@forumsa.gr, www.forumsa.gr

