SNACK & COFFEE

Το μεγαλύτερο επαγγελματικό περιοδικό

για την καφεστίαση
στην Ελλάδα! *

Kυκλοφορεί

6 φορές
το χρόνο

7.500

40.000
+
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
μέσω ταχυδρομείου
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11:22:58

Hμερομηνία
ταχυδρόμησης

μέσω e-mail

To μόνο που αποδεδειγμένα αποστέλλεται σε
πάνω από 7.500 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα!
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7.545

6.564,15€
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ρά την ταχυδρόμηση του τεύχ
H απόδειξη των ΕΛΤΑ αφο

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Aνάλυση αποδεκτών μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά

9.540

• Καφετέριες
• Aλυσίδες Café
• Restaurants Café

7.534

• Aναψυκτήρια
• Snack Café
• Κυλικεία

(κλειστών αγορών)

1.905

• Kαφεζαχ/στεία
• Bakery Cafés

1.083

• Kάβες
• Καφεκοπτεία

1.845

• Βaristas
• Bartenders

16.807

• Ξενοδοχεία
• Ξενώνες
• Ξενοδοχειακά
καταλύματα

ΕΚΔΟΣΗ: FORUM SA-Member of NürnbergMesse Group,
Λ. Βουλιαγμένης 328, 173 42, Αγ. Δημήτριος, Τ.: 210 5242100, F: 210 5246581, E. sales@forumsa.gr

8.786

• Προμηθευτές
• Δίκτυα διανομών
• Τροφοδοσία

SNACK &

COFFEE

Διμηνιαίο περιοδικό για την Καφεστίαση

TIMOKATAΛOΓOΣ ΔIAΦHMIΣEΩN 2021*
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Το περιοδικό “SNACK & COFFEE” κυκλοφορεί 6 φορές το χρόνο.
Αποστέλλεται ταχυδρομικά σε 7.530 επιχειρήσεις στην Ελλάδα
και την Κύπρο και σε 40.000 αποδέκτες με ηλεκτρονική αποστολή.
Οι επαγγελματίες αποδέκτες του περιοδικού καλύπτουν τους
τομείς: Καφετέριες, cafe -bars, bars, snack bars, αλυσίδες cafe,
croissanterie, κυλικεία, εταιρείες catering, super markets, καθώς και
εργαστήρια & βιοτεχνίες παραγωγής προϊόντων ζύμης.
Εξώφυλλο
(22 x 29 cm)
4.050 €

Οπισθόφυλλο
(22 x 29 cm)
2.850 €

2η σελίδα εξωφύλλου
(22 x 29 cm)
1.570 €

3η σελίδα εξωφύλλου
(22 x 29 cm)
1.400 €

1η σελίδα τεύχους
(22 x 29 cm)
1.830 €

Ολοσέλιδη
δίπλα στα περιεχόμενα
(22 x 29 cm)
1.570 €

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Σελίδα Α4
(22 x 29 cm)**
1.250 €

3/5 σελίδα κάθετη
(12.25 χ 29 cm)
900 €

«Σαλόνι»
(44 χ 29 cm)
2.300 €

1/2 σελίδα οριζόντια
(18x 12.4 cm)
850 €

1/4 σελίδας
(8.75x 12.55 cm)
420 €

Ολοσέλιδη
δίπλα από το «Editorial»
(22 x 29 cm)
1.570 €

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σχήμα ξακρισμένο 22 χ 29 cm. Ράχη με καρφίτσα. Χαρτί εσωτερικών σελίδων 115 gr. Χαρτί εξωφύλλου illustration 250 gr.
* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. | **Στη διάσταση των ολοσέλιδων διαφημίσεων πρέπει να υπολογιστεί +0,5 cm περιμετρικά
για το κόψιμο του τυπογραφείου, δηλαδή 23x30 cm, και στο «σαλόνι» 45x30 cm.

