
Το ΨΗΤΟ αποτελεί εδώ και δεκατέσσερα χρόνια 
το μοναδικό επαγγελματικό περιοδικό αποκλει-
στικά για τα ψητοπωλεία, που, όμως ενδιαφέρει 
εξίσου τα εστιατόρια ελληνικής κουζίνας, αλλά 
και κάθε σύγχρονο χώρο Μαζικής Εστίασης. Χά-
ρη στην πλούσια ύλη του και τη συνδρομή έμπει-
ρων συνεργατών, καλύπτει το ενδιαφέρον κάθε 
επαγγελματία, επιχειρηματία του κλάδου και chef. 

Η διμηνιαία αυτή πολυτελής έκδοση που απο-
στέλλεται σε 7.500 αποδέκτες μέσω ταχυδρομί-
ου, 12.500 μέσω e-mail στην Ελλάδα και το ξω-
τερικό, ενημερώνει τους επιχειρηματίες και τους 
επαγγελματίες του κλάδου της Μαζικής Εστίασης 
για όλες τις σύγχρονες τάσεις, τις εξελίξεις από 
την ελληνική και τη διεθνή αγορά. Εστιάζει στις 
επιχειρήσεις εκείνες που ασχολούνται σχεδόν α-
ποκλειστικά με το κρέας, όπως τα οβελιστήρια, 
οι ψησταριές, οι ταβέρνες, τα grill houses κ.λπ.

Το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία επαγγελματικό περιοδικό για την εστίαση στην Ελλάδα

Το περιοδικό ΨΗΤΟ 
αποστέλλεται ταχυδρομικά σε 7.500 

επαγγελματίες- συνδρομητές 
κάθε δύο μήνες



Το περιοδικό ΨΗΤΟ αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά μέσω e-mail

σε 2.000 ιδιοκτήτες ελληνικών 
εστιατορίων στο εξωτερικό!

Ανάλυση αποδεκτών του περιοδικού ΨΗΤΟ

2.120
Εμπόριο Τροφίμων 
Τροφοδοσίες1.358

Εταιρείες Εμπορίας 
Εξοπλισμού

1.020
Κρεοπωλεία

630
Βιομηχανίες 

Επεξεργασίας Κρέατος

6.812
Ψητοπωλεία

414
Εταιρείες Catering

376
Αλυσίδες Εστίασης

5.270
Εστιατόρια
Ταβέρνες

ΣΥΝΟΛO ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

+2.000
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

18.000



Εξασφαλίστε τώρα 
τη διαφήμισή σας στο περιοδικό 

ΨΗΤΟ με ένα τηλεφώνημα 
στο 210 5242100 

Tιμοκατάλoγος διαφημιστικών καταχωρίσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 

FORUM ΑΕ Λ. Βουλιαγμένης 328, 
17342, Άγιος Δημήτριος,  

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

ΔΕΞΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
(24,5 x 33 cm)

1.360 €

ΣΑΛΟΝΙ 
(49 x 33 cm)
2.350 €

1/2 ΣΕΛ. ΚΑΘΕΤΗ
(11.5 χ 27.6 cm) 

940 €

1/2 ΣΕΛ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
(21.5 x 14.8 cm) 

880 €

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 
(24,5 x 33 cm)

2.200 €

1Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
(24,5 x 33 cm)

1.750 €

Β’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
(24,5 x 33 cm)

1.650 €

Γ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
(24,5 x 33 cm)

1.550 €

EDITORIAL

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 
EDITORIAL 

(24,5 x 33 cm)
1.600 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

(24,5 x 33 cm)
1.600 €

1/4 ΣΕΛ. 
(10.5 x 14.8 cm) 

440 € 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
(24,5 x 33 cm)

4.050 €

mailto: sales@forumsa.gr
www.forumsa.gr

