
Το SNACK & COFFEE είναι το μεγαλύτερο περι-
οδικό στην Ελλάδα που καλύπτει την αγορά της 
καφεστίασης (cafe, bar, αναψυκτήρια), καθώς και 
τον κλάδο των εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτη-
σης (fast food, pizza κ.ά.). Το περιοδικό εκδίδε-
ται κάθε δύο μήνες από τον Ιανουάριο του 2005.

Καθώς αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε περισ-
σότερες από 7.500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο και σε 40.000 σε ηλεκτρονική 
έκδοση, αποτελεί το κορυφαίο σε κυκλοφορία 
επαγγελματικό περιοδικό για έναν κλάδο που 
αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Χάρη 
στην εξειδικευμένη και απολύτως στοχευμένη 
ύλη του, τα έγκυρα ρεπορτάζ, τα εμπεριστατω-
μένα οικονομοτεχνικά θέματα και τις συνεντεύ-
ξεις με επιχειρηματίες και επαγγελματίες του 
κλάδου, συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμι-
ση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Το μεγαλύτερο επαγγελματικό περιοδικό για την καφεστίαση στην Ελλάδα

Το περιοδικό που συμβάλλει στην 
αναβάθμιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών που προσφέρει 
ο κλάδος της καφεστίασης

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 



47.500
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ανάλυση αποδεκτών του περιοδικού SNACK & COFFEE

7.500
Αναψυκτήρια
Snack Café
Κυλικεία 

9.532
Καφετέριες

Αλυσίδες Café 
Restaurants

8.793
Προμηθευτές 

Δίκτυα Διανομών 
Τροφοδοσία

1.910
Καφεζαχαροπλαστεία 

1.845
Baristas
Bartenders

Το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία 
επαγγελματικό περιοδικό  

του κλάδου με περισσότερους  
από 47.500 αποδέκτες

16.837
Ξενοδοχεία 
Ξενώνες
Ξενοδοχειακά 
Καταλύματα

1.083
Κάβες

Καφεκοπτεία



Εξασφαλίστε τώρα τη  
διαφήμισή σας στο περιοδικό 

SNACK & COFFEE με ένα  
τηλεφώνημα στο 210 5242100 

Tιμοκατάλoγος διαφημιστικών καταχωρίσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 
(22 x 29 cm) 
2.850 €

1Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
(22 x 29 cm) 
1.830 €

ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΞΙΑ
(22 x 29 cm)
1.250 €

ΣΑΛΟΝΙ 
(44 x 29 cm)  
2.300 €

3/5 ΣΕΛ. ΚΑΘΕΤΗ
(12.25 χ 29 cm)  

900 €

1/2 ΣΕΛ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
(18 χ 12.4 cm)  

850 €

1/4 ΣΕΛ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 
(8.75 χ 12.55 cm) 

420 € 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ
(22 x 29 cm) 
4.050 €

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 

Β’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
(22 x 29 cm) 
1.570 €

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

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝAEDITORIAL

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΕΝΑΝΤΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 (22 x 29 cm) 
1.570 €

Γ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
(22 x 29 cm)  
1.400 €

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΕΝΑΝΤΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗ 

(22 χ 29 cm)
1.570 €

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

