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Fi ne food and drinks of Greece
Tο περιοδικό που ταξιδεύει τα ελληνικά Τρόφιμα & Ποτά στις αγορές του κόσμου!
Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις διεκδικούν με
αξιώσεις την είσοδο και την εδραίωσή τους στις
διεθνείς αγορές, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική
η ύπαρξη ενός περιοδικού Τροφίμων & Ποτών
με παγκόσμια εμβέλεια. Το ambrosia magazine
καλύπτει το κενό, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας την ποιοτική και διατροφική υπεροχή των
ελληνικών Τροφίμων & Ποτών διεθνώς.
Το αγγλόφωνο περιοδικό ambrosia magazine
εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο και διανέμεται
δωρεάν με τους ακόλουθους τρόπους:
• Ταχυδρομική αποστολή σε 5.000 επιλεγμένους
αγοραστές από το εξωτερικό (στελέχη μεγάλων
αλυσίδων super market, distributors, brokers,
retailers, foodservers, αλυσίδες εστιατορίων κ.λπ.).
• Ηλεκτρονική αποστολή σε 42.000 επιλεγμένες
και στοχευμένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
• Διανομή 3.000 τευχών (hard copy & usb) στις διεθνείς εκθέσεις ANUGA , SIAL, TUTTO FOOD,
GULFOOD και PLMA.

Το πρώτο τεύχος του AMBROSIA
MAGAZINE κυκλοφόρησε
τον Σεπτέμβριο του 2015 και
εστάλη σε 31.500 αποδέκτες
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Ανάλυση αποδεκτών του AMBROSIA magazine
Γεωγραφική κατανομή αποδεκτών
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Το Αmbrosia Magazine αποστέλλεται και διανέμεται σε 50.000 σημαντικούς ξένους αγοραστές (μέσω ταχυδρομείου & ηλεκτρονικά). Ήδη διανεμήθηκε στην εκθέση ΑNUGA (Οκτώβριος 2017 - Kολωνία), μέσα από δικό
του περίπτερο και θα διανεμηθεί στο Road Show, που θα πραγματοποιηθεί
20-24 Νοεμβρίου 2017 σε Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία καθώς και στην
στην έκθεση GULFOOD (Φεβρουάριος 2018 - Ντουμπάι).

50.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
αποδεκτων

Η προβολή στο AMBROSIA MAGAZINE
σας φέρνει σε επαφή με χιλιάδες
αγοραστές του εξωτερικού εξασφαλίζοντας μέγιστο εμπορικό όφελος
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Tιμοκατάλoγος διαφημιστικών καταχωρήσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Σελίδα Α4 δεξια
(22 x 29 cm)

σαλόνι
(44 x 29 cm)

1.300 €

2.400 €

2/3 σελ. κάθετη
(10 x 24.55 cm)

950 €

1/2 σελ. οριζόντια
(18.7 x 12.7 cm)

1/4 σελ. οριζόντιο
(9,1 X 12.6 cm)

900 €

350 €

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Οπισθόφυλλο
(22 x 29 cm)

2.800 €

Β’ εξωφύλλου
(22 x 29 cm)

1.550 €

Γ’ εξωφύλλου
(22 x 29 cm)

1.400 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΟΤΗ

Ολοσέλιδη έναντι
editorial

1.450 €

Ολοσέλιδη έναντι
περιεχομένων

1.450 €

1η σελίδα τεύχους

1.750 €

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Εξασφαλίστε τώρα τη
διαφήμισή σας στο AMBROSIA
MAGAZINE με ένα
τηλεφώνημα στο 210 5242100
FORUM ΑΕ Λ. Βουλιαγμένης 328,
17342, Άγιος Δημήτριος,
Τ: 210 5242100 , F: 210 5246581,
E: sales@forumsa.gr, www.forumsa.gr

