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ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΒΑΖ

Το περιοδικό ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΒΑΖ αποτελεί το επίσημο όργανο της Ομοσπονδίας 
Αρτοποιών Ελλάδος. Με τις εξελίξεις στον κλάδο να τρέχουν διαρκώς,  
ο σύγχρονος επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνεται και να εκσυγχρονίζει 
τη λειτουργία του με βάση τις εκάστοτε καταναλωτικές ανάγκες. Tο 
περιοδικό «ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΒΑΖ», σε συνδυασμό με όλα τα εργαλεία του, 
παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση γύρω από ζητήματα της αρτοποιίας - 
αρτοζαχαροπλαστικής και της ζαχαροπλαστικής, με γνώμονα την ελληνική 
και τη διεθνή αγορά.

Οι νέοι παραγωγικοί δρόμοι και οι διαρκώς 
μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις 
απαιτούν ευρηματικές λύσεις και ιδέες. 
Μέσα από τις υπηρεσίες του «ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ-
ΒΑΖ» στοχεύουμε στο να δώσουμε λύσεις 
στο σύγχρονο επαγγελματία που θέλει 
να βελτιώσει τη λειτουργία του, βάσει 
των σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς. 
Χάρη στις συνεργασίες μας με γνωστούς 
επαγγελματίες και εταιρείες του κλάδου, 
είμαστε σε θέση να προβάλλουμε όλες τις 
νέες τάσεις και τα προϊόντα, που μπορούν 
να αποτελέσουν τα απαραίτητα εφόδια για 
την επιτυχημένη πρόοδο των αρτοποιών 
ζαχαροπλαστών στη σημερινή εποχή.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

H λογική μας είναι απλή. Διαθέτουμε τα μέσα 
και την τεχνογνωσία ώστε να λειτουργούμε 
ως «καταλύτης» ανάμεσα σ’ εσάς και τον 
εμπορικό σας στόχο. Χρησιμοποιώντας 
σύγχρονα εργαλεία marketing business to 
business (b2b), στοχεύουμε την αγορά που 
σας ενδιαφέρει και απευθυνόμαστε σ’ αυτήν, 
ενισχύοντας αποτελεσματικά τη ζήτηση των 
προϊόντων ή υπηρεσιών σας, ισχυροποιώντας 
έτσι συνεχώς τη θέση σας στην αγορά. 
Γνωρίζουμε καλά την αγορά μέσα από τα 
τεχνικά περιοδικά που εκδίδουμε και τις 
εκθέσεις που διοργανώνουμε και γι’ αυτό 
είμαστε σε θέση να σας φέρουμε σε επαφή 
με τους ιδανικότερους υποψήφιους πελάτες.

ΕΡγΑλΕΙΑ Marketing 

Η προσωπική επαφή με τον πελάτη και η άμεση επικοινωνία, βοηθούν στη 
δημιουργία ξεκάθαρης εικόνας, ενισχύουν την πρόθεση συνεργασίας 
και ισχυροποιούν τους δεσμούς ανάμεσα στα δύο μέρη.

Με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σας προσφέρει η πλατφόρμα επικοινωνίας 
freshbakery, συνδυάζετε παράλληλη προβολή στην έκδοση του περιοδικού και 

στην ηλεκτρονική σελίδα www.freshbakery.gr

Έχοντας μια πολυεπίπεδη πλατφόρμα 
επικοινωνίας και γνωρίζοντας τις 
ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της κάθε 
επαγγελματικής ομάδας, μπορούμε να σας 
φέρουμε πιο κοντά στους καταλληλότερους 

πελάτες - στόχους με τα σύγχρονα μέσα 
b2b διαφήμισης, αλλά και με τις άμεσες και 
στοχευμένες ενέργειες του direct marketing, 
οι οποίες λειτουργούν αποτελεσματικότερα 
και ταχύτερα από τη μαζική διαφήμιση.

6 τεύχη ετησίως, 
5.000 αποδέκτες 

Follow us 5.000 αποδέκτες   4.000 μοναδικοί 
επισκέπτες

ΕνΤυΠΑ SiTe Facebook page newSleTTerS
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γΕνΙκΑ χΑΡΑκΤηΡΙΣΤΙκΑ

Η ύλη του περιοδικού χαρακτηρίζεται από πληρότητα και εγκυρότητα, 
με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο κεντρικό αφιέρωμα του περιοδικού. 
Ξεχωρίζουν οι εξής κατηγορίες:

• Αφιέρωμα - σε μεγάλα θέματα που  
 αφορούν στο επάγγελμα του αρτοποιού  
 και τα οποία εξετάζονται πολύπλευρα.

• Τεχνικά άρθρα - ανάλυση και προτάσεις  
 γύρω από τα τεχνικά προβλήματα  
 που αντιμετωπίζει ο αρτοποιός και  
 ο ζαχαροπλάστης.

• Συνταγές - από την Ελλάδα και  
 το εξωτερικό.

• Θέματα - σημαντικά ζητήματα της αγοράς.

• Μάρκετινγκ - συμβουλές για καλύτερη  
 παρουσία στην αγορά.

• Έρευνες - επιστημονικές μελέτες  
 και συμπεράσματα για τον κλάδο.

• Τάσεις - καινοτομίες και σύγχρονες  
 απόψεις, προτάσεις στην αγορά.

• Ρεπορτάζ - νέα προϊόντα και εξελίξεις  
 του χώρου.

• Παρουσιάσεις/Συνεντεύξεις  
 σημαντικών ανθρώπων ή εταιρειών που  
 δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

• Διάφορα επίκαιρα θέματα που δίνουν  
 στους επαγγελματίες μία πλήρη άποψη  
 για την αγορά.

• νέα και δράσεις της Ομοσπονδίας  
   Αρτοποιών Ελλάδας

Τεχνικά 
Βιβλιοδεσία: κολλητή με ράχη (βιβλίο)
Εκτύπωση: offset τετραχρωμία
Χαρτί γραφής velvet: 135 γρ. 
Διάσταση σελίδας: 23.5 x 31 cm
Mορφή αρχείων: pdf press 300dpi, jpeg 300dpi

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟγΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟυ €

Εξώφυλλο 4.100

Οπισθόφυλλο 1.800

Β’ Εξωφύλλου 1.400

Γ’ Εξωφύλλου 1.200

Δεξιά Ολοσέλιδη στις 10 πρώτες σελίδες 1.300

Ολοσέλιδη 1.100

Αριστερή Ολοσέλιδη 900

Σαλόνι 1.850

Ημισέλιδη 700
Τέταρτο 200

41,7% Αττική 

6,8% Κρήτη 

9,3% Πελοπόννησος

7,6% Μακεδονία 

8,1% Θεσσαλονίκη

3,8%  Ήπειρος 

6,1% Θεσσαλία 

7,0% Στερεά Ελλάδα

6,0% Νησιά του Αιγαίου

2,3% Ιόνια Νησιά 

10% 5%22%63%
Αρτοποιοί Εργαστήρια 

ζαχαροπλαστικής -  
Προϊόντων ζύμης 
σφολιάτας 

Προμηθευτικές 
εταιρείες, 
χονδρέμποροι

Ξενοδοχεία

Καταχώρηση Εξώφυλλο 23.5χ23.5 

Καταχώρηση Ολοσέλιδη 23.5x31

Καταχώρηση Σαλόνι 47x31

Καταχώρηση Ημισέλιδη 23.5x15

Καταχώρηση Τέταρτο13χ12



FreShbakery.gr

Tο freshbakery.gr είναι το ηλεκτρονικό portal 
που φέρνει το ελληνικό ψωμί, το γλυκό, το 
φούρνο, το φρέσκο και έτοιμο σνακ από το 
κατάστημα στην ηλεκτρονική εποχή. 

Το portal μας ανανεώνεται συνεχώς με νέα 
του κλάδου και θέματα τεχνολογίας για 
την αρτοποιία, αρτοζαχαροπλαστική και 
ζαχαροπλαστική, αλλά και πρωτότυπες 
συνταγές που αποτελούν ξεχωριστές, εύκολες 
και γευστικές προτάσεις. Επιπλέον, σε αυτό 
μπορείτε να βρείτε έναν ολοκληρωμένο και 
πλήρως ενημερωμένο οδηγό εταιρειών, καθώς 
και επαγγελματίες, συνεργάτες και προϊόντα.

FRESHBAKERY €

Premium Banner Top 970x90 200

Premium Banner Bottom 970x90 150

Right Βanner 250x250 150

Banner Υποστηρικτών 300χ142 100

Τιμοκατάλογος

Στατιστικά στοιχεία σε τυχαίο μηνιαίο δείγμα

Mοναδικοί επισκέπτες

30.000 81.6%

ΑγγΕΛΙΕΣ

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς,
δίνουμε πλέον τη δυνατότητα στους
επαγγελματίες του χώρου, μέσα από το
portal freshbakery.gr, να δημοσιεύσουν τις
αγγελίες τους δωρεάν, με μία εύχρηστη
υπηρεσία καταχώρησης και αναζήτησης
αγγελιών. Οι αγγελίες αφορούν:

• Πώληση ή αγορά εξοπλισμού 
• Προσφορά ή ζήτηση εργασίας, 
• Ενοικίαση ή πώληση επιχειρήσεων

θα τις βρείτε όλες εδώ εύκολα και γρήγορα.
Άλλο ένα χρήσιμο, επικοινωνιακό και
πρακτικό εργαλείο στη διάθεση κάθε 
επιχείρησης.

4.000
Σελίδες που δέχτηκαν 
επίσκεψη

νΕΟι επισκέπτες

Premium Banner Top 970x90

Premium Banner Bottom 970x90

Right 
Banner 
250x250

Banner 
Yποστηρικτών
300x142



Ελλάδα                 Ιταλία                   Σερβία                Γερμανία                Ελβετία                   Ισπανία 

page likes

18-24     8% 

25-34    32%

35-44    25%

45-54    12%

55-64     9%

65+        4%

56%44%

ΆνδρεςΓυναίκες

Social media

 0 «ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΒΑΖ» και κατ’επέκταση το portal freshbakery.gr, δε θα μπορούσαν να μην 
έχουν ηλεκτρονική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία εποχή που η ισχύς του 
social media marketing αυξάνεται διαρκώς, καθώς επιτυγχάνει το στόχο της άμεσης επικοινωνίας 
και ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, το freshbakery.gr ακολουθεί αλλά και διαμορφώνει 
τις τάσεις της αγοράς με την επίσημη σελίδα του στο Facebook και στο Linkedin. Η ανανεωμένη 
σελίδα μας στο facebook, κερδίζει καθημερινά όλο και περισσότερο κοινό και αποτελεί ένα 
ακόμη σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας και διαφήμισης μέσα από:

• Kαθημερινά post με νέα προϊόντα, τα νέα της 
αγοράς, συνταγές και παρουσιάσεις
• Shares από επαγγελματίες και εταιρείες του 
χώρου της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής 
και της εστίασης

• Επικοινωνία και σύνδεση με bloggers και 
άλλα ηλεκτρονικά μέσα
• Διαφημιστικές καμπάνιες
• Δαγωνισμούς

newSleTTer

Το newsletter αποτελεί το εργαλείο άμεσης ενημέρωσης, που αποσκοπεί στην προώθηση νέων 
προϊόντων και δραστηριοτήτων. Με αυτό δίνεται η δυνατότητα σύνθεσης ή αναπαραγωγής 
κειμένου, άμεσης αποστολής σε μία ισχυρή βάση αποδεκτών, που αποτελείται από επαγγελματίες 
του κλάδου, αλλά και παροχής στατιστικών δεδομένων σε σχέση με την αποστολή αυτή.

• Βιοτέχνες αρτοποιοί

• Βιοτέχνες ζαχαροπλάστες

• Πρατήρια άρτου

• Βιομηχανίες αρτοποιίας

• Ξενοδοχειακές μονάδες

• Εστιατόρια

• Αλυσίδες γρήγορης εστίασης

• Εταιρείες catering 

• Εταιρείες παραγωγής 
  προϊόντων ζύμης

• Εταιρείες πρώτων και 
  βοηθητικών υλών

• Κατασκευαστές μηχανημάτων

• Κατασκευαστές εξοπλισμού 
   και διακόσμησης

• Εταιρείες τεχνικής υποστήριξης

• Εταιρείες παραγωγής 
  υλικών συσκευασίας

• Εταιρείες συστημάτων πώλησης  
 και διάθεσης αρτοσκευασμάτων

• Τεχνολόγοι τροφίμων

• Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς

• Σωματεία

• Κρατικοί οργανισμοί

5.000 Αποδέκτες σε κάθε αποστολή:



ΕνΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟγΙΟ

ΣυνΕΡγΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘνΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

www.ola-bio.gr
BIO - YΓΕΙΑ ΕΠΕ



eπικοινωνία:

SHAPE I.K.E.
ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31 ν. ιΩνιΑ, ΑΘΗνΑ
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.shape.com.gr


