
To αγγλόφωνο περιοδικό Ambrosia Magazine 
κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο και αποτελεί 
μία από τις πιο σοβαρές και καινοτόμες προ-
σπάθειες προώθησης των ελληνικών Τροφίμων 
& Ποτών στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. 
Οι εταιρείες που διαφημίζονται, μέσα από τις 
σελίδες του περιοδικού έχουν την δυνατότητα 
να προβάλουν τα προϊόντα τους σε χιλιάδες 
διεθνείς αγοραστές από όλο τον κόσμο και έ-
τσι να εξασφαλίσουν μέγιστη εμπορική αποτε-
λεσματικότητα. Διανέμεται σε 50.000 διεθνείς 
αγοραστές με τους εξής τρόπους:
•  Ταχυδρομική αποστολή σε 5.000 επιλεγμένους 

αγοραστές από το εξωτερικό (στελέχη αλυσί-
δων super market και εστιατορίων, distributors, 
brokers, retailers, foodservers κ.λπ.).

•  Ηλεκτρονική αποστολή σε 43.000 επιλεγμένες 
και στοχευμένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

•  Διανομή 2.000 τευχών (hard copy & usb) σε 
εκθέσεις του κλάδου στο εξωτερικό. 
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Η προβολή στο AMBROSIA MAGAZINE 
σας φέρνει σε επαφή με χιλιάδες  

αγοραστές του εξωτερικού εξασφαλίζοντας 
μέγιστο εμπορικό όφελος

Tο περιοδικό που... ταξιδεύει τα προϊόντα σας στις αγορές του κόσμου!



Το AMBROSIA MAGAZINE ενισχύει 
την προσπάθεια των ελληνικών 

εξαγωγικών εταιρειών για την κατάκτηση 
των παγκόσμιων αγορών

Ανάλυση αποδεκτών του AMBROSIA MAGAZINE

Το Αmbrosia Magazine αποστέλλεται σε 48.000 σημαντικούς ξένους αγο-
ραστές (μέσω ταχυδρομείου & ηλεκτρονικά) και διανέμονται κάθε χρόνο και 
2.000 τεύχη σε μερικές από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις Τροφί-
μων & Ποτών παγκοσμίως όπως SIAL, ANUGA, TUTTO FOOD, GULFOOD, 
WORLFOOD, PLMA και FOOD EXPO. 

50.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

11,8%
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΉ

1,6%
ΛΑΤΙΝΙΚΉ ΑΜΕΡΙΚΉ

4,5%
ΑΦΡΙΚΉ

9,5%
ΜΕΣΉ ΑΝΑΤΟΛΉ

9,4%
ΑΣΙΑ

49,7%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ 

ΕΝΩΣΉ

10,2%
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΕΥΡΩΠΉΣ

3,3%
ΩΚΕΑΝΙΑ

 



*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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΞΙΑ
(22 x 29 cm)
1.300 €

ΣΑΛΟΝΙ 
(44 x 29 cm) 
2.400 €

1/2 ΣΕΛ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
(18 x 12.4 cm)  

850 €

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
(22 x 29 cm) 
2.800 €

Γ’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
(22 x 29 cm) 
1.400 €

Β’ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
(22 x 29 cm) 
1.550 €

ΟΛΟΣΕΛΙΔΉ ΕΝΑΝΤΙ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (22 x 29 cm)  

1.450 €

ΟΛΟΣΕΛΙΔΉ ΕΝΑΝΤΙ 
EDITORIAL (22 x 29 cm) 

1.450 €

1Ή ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΥΣ
(22 x 29 cm) 
1.750 €

Εξασφαλίστε τώρα τη διαφήμισή σας 
στο AMBROSIA MAGAZINE με ένα τηλε-

φώνημα στο 210 5242100 και αξιοποιείστε 
τις τεράστιες δυνατότητες προβολής
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Tιμοκατάλoγος διαφημιστικών καταχωρήσεων

1/4 ΣΕΛΙΔΑΣ 
(8,75 X 12.55 cm) 

350 € 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA EDITORIAL

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

