
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΕΏΝ

Το Αmbrosia Magazine είναι ένα αγγλόφωνο περιοδικό 
που προβάλλει τα ελληνικά Τρόφιμα & Ποτά στις αγορές 
όλου του κόσμου. Eκδίδεται δύο φορές το χρόνο και 
αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου αλλά και σε ηλεκτρονική 
μορφή, μέσω newsletter, σε 50.500 επιλεγμένους αγοραστές 
από το εξωτερικό (στελέχη αλυσίδων super market, brokers, 
wholesalers, retailers, foodservers, αλυσίδες εστιατορίων).  

Εξασφαλίστε την προβολή σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 5242100

* 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.

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σχήμα ξακρισμένο 22χ29 cm. Ράχη με καρφίτσα.  Χαρτί εσωτερικών σελίδων 115 gr. Χαρτί εξωφύλλου illustration 250 gr.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ 
στο κορυφαίο Β2Β περιοδικό για τα ελληνικά Τρόφιμα & Ποτά 

feta cheese

The cheese behind 
the famous name 
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greek 
honey

Top quality 
recognized

REGION OF ATTICA

Heart of the country

special evooS

Unique, delicious 
& full of nutrients

On the cover: 
Ιs it feta if it’s not greeK?

Simply answer... NO
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ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Σελίδα Α4
(22 x 29 cm)**

1.300 €

«Σαλόνι»
(44 χ 29 cm)

2.400 €

1/2 σελίδα οριζόντια
(18x 12.4 cm)

850 €

1/4 σελίδας
(8.75x 12.55 cm)

350 €

Οπισθόφυλλο
(22 x 29 cm)

2.800 €

2η σελίδα εξωφύλλου
(22 x 29 cm)

1.550 €

3η σελίδα εξωφύλλου
(22 x 29 cm)

1.400 €

1η σελίδα τεύχους
(22 x 29 cm)

1.750 €

Ολοσέλιδη
δίπλα στα περιεχόμενα 

(22 x 29 cm)
1.450 €

Ολοσέλιδη
δίπλα από το «Editorial» 

(22 x 29 cm)
1.450 €


