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Το απόλυτο περιοδικό για τον κόσμο του καφέ,
της καφεστίασης και του brunch

Θεματολογία

Πρωτότυπες συνταγές καφέ από βραβευμένους baristi: οι καλύτεροι του είδους
συνδυάζουν τον καφέ με αγαπημένα υλικά και κάνουν τη διαφορά.

Συνταγές και προτάσεις για brunch: σεφ, άνθρωποι από το χώρο εστίασης, μαγαζιά
που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, γίνονται η πρώτη ύλη «απολαυστικών αφιερωμάτων».

Αφιερώματα σε coffeeshops, που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν στην πλούσια αγορά
του καφέ, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα.

Συνεντεύξεις από επαγγελματίες του χώρου, που μοιράζονται ιστορίες επιτυχίας
και μιλούν για τις τάσεις στην αγορά που καλύπτουν το απαιτητικό κοινό του καφέ.
 
Όλα τα τελευταία coffeetips για «ψαγμένους» λάτρεις του καφέ 

Πρωτότυπες ειδήσεις

Ξεχωριστά αξεσουάρ και gadgets

Ένα ταξίδι σε γευστικές διαδρομές
με άρωμα καφέ 
To Coffee+Brunch είναι ένα περιοδικό που ταξιδεύει τους αναγνώστες μέσα από απολαυστικά χαρμάνια και
ξεχωριστές γεύσεις. Απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις του καφέ, καθώς και τους επαγγελματίες στον κλάδο
των τροφίμων και των ποτών, οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένη πληροφόρηση για όλες τις σύγχρονες τάσεις
στην αγορά της καφεστίασης.

Το Coffee+Brunch κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία διανομής, κάθε εξάμηνο (Ιούνιο-∆εκέμβριο). 

Follow us
coffeebrunchmagazine
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της καφεστίασης και του brunch 

Iδιοκτήτες
καταστημάτων καφέ

Eισαγωγείς-εμπόρους
καφέ & εξοπλισμού

Coffee lovers &
brunch addicts

Roasters 

Baristi

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ E-BOOK
Το e-book του κάθε τεύχους Coffee+Brunch
αποστέλλεται δωρεάν στους συνδρομητές
του περιοδικού.

Προφίλ αναγνωστών
Ποιοι είναι οι αναγνώστες του περιοδικού
Coffee+Brunch και οι επισκέπτες του portal
coffeemag.gr;

Μα φυσικά, όλος ο κόσμος του
καφέ και της καφεστίασης!

Στοχευμένο κοινό:

2.000
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
στο χώρο της εστίασης καφέ

180.000
Αναγνώστες, συνδρομητές,
followers & fans

2015 - Έτος πρώτης κυκλοφορίας
Κυκλοφορεί στα περίπτερα σε
όλη την Ελλάδα 2 φορές/χρόνο
(Ιούνιο-∆εκέμβριο)

Σημεία προβολής του περιοδικού
-Σε επιλεγμένες εκθέσεις με επίκεντρο τον καφέ
-Σε εκθέσεις F&B (Horeca, Food Expo, κτλ.)
-Σε 2.000 συνεργαζόμενα coffee shop σε όλη την Ελλάδα
-Στην Τελετή Απονομής των Coffee Business Awards



∆ιαφημιστικές Καταχωρήσεις στο Coffee and Brunch Magazine

ΣΗΜΕΙΟ
ΣΑΛΟΝΙ
ΟΛΟΣΕΛΙ∆Η
ΗΜΙΣΕΛΙ∆Η

Έως 8 σελίδες
Έως 16 σελίδες
Άνω των 16 σελίδων

Ενθέσεις Εντύπων

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
Σε διαφημιστικές εταιρείες παρέχεται έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών

3.000 €
4.500 €
6.000 €

∆ΙΑΣΤΑΣΗ
42Χ28 cm
21Χ28 cm
21x14 cm

28 cm

42 cm

ΚΟΣΤΟΣ
1.500 €

900 €
450€ 
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Θέση
Προνομιακά Σαλόνια (σελ. 2-13)
Χορηγία Εξωφύλλου 
Οπισθόφυλλο
Ολοσέλιδη προνομιακή
(περιεχόμενα-ταυτότητα-editorial-
news-last page-Γ’ Εξωφύλλου)
∆ημοσίευση Publi

Σαλόνι Παρουσίασης Coffee Shop
(συμπεριλαμβάνεται η  επαγγελματική
φωτογράφιση)

Ειδικές θέσεις

Κόστος
1.900 €
3.000 €
1.500 €
1.200 €

900 € ολοσέλιδη
1.500 € σαλόνι
900 € (δισέλιδη παρουσίαση)

Τεχνικές προδιαγραφές περιοδικού

∆ιάσταση: 21Χ28
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 4χρωμη Offset 
XΑΡΤΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: 250 gr bristol 
ΧΑΡΤI YΛΗΣ: 115 gr γραφής 
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ: Ράχη ραφτοκολλητό



Θεματολογία

Coffeeplaces
τα μαγαζιά της πόλης που προσφέρουν μία ξεχωριστή εμπειρία καφέ

Baristi
οι «μάγοι του καφέ» αποκαλύπτουν τα μυστικά τους μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις
και παρουσιάσεις

Συνταγές για καφέ & brunch
λαχταριστές πρώτες ύλες αναμειγνύονται για να δημιουργήσουν πρωτότυπες συνταγές
 
Εξοπλισμός καταστημάτων
όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος επαγγελματίας του καφέ στην επιχείρησή του

Νέα του καφέ
τάσεις, γεγονότα & οι ξεχωριστές ειδήσεις από τον χώρο του καφέ

Οι άνθρωποι της αγοράς
επαγγελματίες μοιράζονται συμβουλές για αυτούς που θέλουν να ξεχωρίσουν στον
κλάδο της καφεστίασης

Innovations
καινοτομία, νέες παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών

Το coffeemag.gr με μια ματιά

2.000
Συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις

180.000
Αναγνώστες,
συνδρομητές,
followers & fans

2015
∆ημιουργία του
coffeemag.gr

Coffeemag.gr
Το διαδικτυακό "αδελφάκι" του επιτυχημένου περιοδικού Coffee+Brunch, με πλούσια θεματολογία, σίγουρα θα ταξιδέψει τους
διαδικτυακούς του επισκέπτες σε γευστικές διαδρομές με άρωμα καφέ και αγαπημένων γεύσεων. Παρουσιάσεις coffeeshops
με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις από επαγγελματίες του χώρου, baristi, συνταγές για τους λάτρεις του καφέ ή
για όσους αναζητούν ξεχωριστές ιδέες για brunch. Αυτά και όχι μόνο! Εξοπλισμός για τους επαγγελματίες του χώρου και όλα
τα τελευταία νέα για ό,τι συμβαίνει στην αγορά του καφέ

Το απόλυτο portal για τον κόσμο
του καφέ και της καφεστίασης

Οι επισκέπτες του
coffeemag.gr 

Iδιοκτήτες
καταστημάτων καφέ

Eισαγωγείς-εμπόρους
καφέ & εξοπλισμού

Coffee lovers &
brunch addicts

Roasters 

Baristi

Λάτρεις του καφέ



∆ιάρκεια
Θέση
Header
Above Header
Middle Banner / Θέση Α’
∆εξιά Στήλη / Θέση A’
∆εξιά Στήλη / Θέση Β’
∆εξιά Στήλη / Θέση Γ’

Site Skin*
Ετήσια διάρκεια
Εξάμηνο
Τρίμηνο

*προδιαγραφές: τύπος αρχείου jpg, png, μέγεθος 250kb max,
ορατά σημεία: 170 pixels δεξιά, έξω από το πλάτος των 1165 pixels

∆ιαφημιστική Προβολή – Portal coffeemag.gr

Ντύστε το coffeemag.gr με τη δική σας διαφήμιση

∆ημοσίευση Άρθρων (native content)

Κόστος ανά άρθρο: 200 €
(συμπεριλαμβάνεται η φωτογραφία) 

Παρατηρήσεις
Το υλικό παρέχεται από τον διαφημιζόμενο
Μέγιστος αριθμός λέξεων / άρθρο: 250
Το άρθρο θα παραμείνει στην 1η σελίδα του site για 5 εργάσιμες ημέρες

Το άρθρο θα δημοσιευτεί από 3η ως 6η είδηση (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) στο Newsletter του site
για 2 εργάσιμες εβδομάδες Επιτρέπεται η δημοσίευση backlink

Παρατηρήσεις
 
Banners που υποστηρίζονται: JPEG, GIF εικόνες, FLASH animation, Rich media banners, HTML banners
(ήχος στα banners δεν υποστηρίζεται, εκτός αν είναι user initiated) Mέγεθος banner έως 60 kb.
Για expanding banner ισχύει προσαύξηση στις τιμές του τιμολογίου: 50% για την Αρχική Σελίδα 30% για τις
Εσωτερικές Σελίδες.
Σε περίπτωση προβολής με ειδικό δημιουργικό θα υπάρχει επιπλέον χρέωση, η τιμή της οποίας θα
καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης.
Τα δημιουργικά θα πρέπει να ανοίγουν με mouseover και να κλείνουν με mouseout. Απαραίτητη προϋπόθεση
πριν την τελική συμφωνία συνεργασίας είναι να ελεγχθούν από το τεχνικό τμήμα του coffeemag.gr.
Το coffeemag.gr έχει δικαίωμα να αρνηθεί την προβολή ενός πελάτη αν το banner δεν είναι σύμφωνο με τις
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, δημιουργεί τεχνικά προβλήματα ή αν το περιεχόμενο αυτού δεν είναι
σύμφωνο με την πολιτική της εταιρείας.
Το coffeemag.gr εγγυάται για τη διαθεσιμότητα θέσεων μόνο μετά την αποστολή εντολής διαφημιστικής
καταχώρισης.

3μηνιαία 

900 €
1.200 €

600 €
450 €
360 €
270 €

6μηνη

1.650 €
2.200 €
1.100 €

825 €
660 €
500 €

Ετήσια 

3.000 €
4.000 €
2.000 €
1.500 €
1.200 €

900 €

Κόστος
5.000 €
2.750 €
1.500 €

∆ιάσταση

728x90 pixels (mobile 320x100)
970x250 pixels
728x90 pixels (mobile 300x250)
300x250 pixels
300x250 pixels
300x250 pixels

Above Header

Header

Middle Banner

A. Side
Banner

B. Side
Banner

Γ. Side
Banner

Το απόλυτο portal για τον κόσμο
του καφέ και της καφεστίασης
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Σταυρούλα Οικονομάκη
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katerinatheo88@yahoo.gr
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basdim@gmail.com
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D: (+30) 210 998 4864 
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