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www.bakery- pastry.gr

GREEK BAKERY & PASTRY MEDIA KIT
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20+ ΕξΕιδικΕυμΕνοι 
αρθρογραφοι

το Επισημο πΕριοδικο 
της ομοςπονδιας αρτοποιών Ελλαδος

ολοκληρωμΕνη 
πλατφορμα προβολησ

Εντυπη 
Εκδοςη

ΕνημΕρώτικο/
κλαδικο site 

social 
media

newsletter

το κοινο 

• Βιοτεχνική αρτοποιία  
& ζαχαροπλάστική

• Βιομηχανική αρτοποιία  
& ζαχαροπλάστική

• Πρατήρια άρτου

• Εστιατόρια

• Ξενοδοχειακές μονάδες

• Αλυσίδες γρήγορης 
εστίασης

• Catering 

• Παραγωγοί υλικών 
συσκευασίας

• Κατασκευαστές 
μηχανημάτων

• Τεχνική υποστήριξη

• Κατασκευαστές εξοπλισμού 
& διακόσμησης

• Συστήματα πώλησης & 
διάθεσης αρτοσκευασμάτων

• Παραγωγοί προϊόντων 
ζύμης, πρώτων & βοηθητικών 
υλών

• Τεχνολόγοι τροφίμων

• Χημικοί τροφίμων

• Διατροφολόγοι 

• Εκπαιδευτικά ιδρύματα

• Φοιτητές

• Φορείς

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα προβολής 
"Αρτοποιός - Fresh Pastry" περιλαμβάνει το 
περιοδικό ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - FRESH PASTRY, το 
portal www.bakery-pastry.gr, τα social media 
BAKERY & PASTRY και το newsletter του 
περιοδικού. 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το πλέον 
κατάλληλο μείγμα για την αποτελεσματική 
προβολή των εταιριών του κλάδου της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής.

αρτοποιοι & ΖαχαροπλαςτΕς

Εργαςτηρια Ζαχαροπλαςτικης -  

προϊοντών Ζυμης ςφολιατας 

προμηθΕυτικΕς ΕταιρΕιΕς,  

χονδρΕμποροι

ΞΕνοδοχΕια, αλυςιδΕς γρηγορης 

Εςτιαςης, caterinG

10%
5%

25%
60%

25 χρονια 
ΕμπΕιριας ςτο χώρο

17.500+ μΕλη 
ςτο oFFicial FB GroUP 
αρτοποιϊας - Ζαχαροπλαςτικης

ΕπιμΕριςμος κοινου
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πΕριοδικο 
αρτοποιοσ - Fresh Pastry

Έχοντας 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο 
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, 
παρακολουθώντας τις δυναμικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό και λαμβάνοντας 
υπόψιν την ανάγκη ακόμα και του πιο απαιτητικού 
επαγγελματία του κλάδου για άρτια ενημέρωση, 
το περιοδικό μας ανανεώνεται με δύο ξεχωριστές 
ενότητες, “Αρτοποιός” και “Fresh Pastry”, για την 
αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική αντίστοιχα. Η 
κάθε ενότητα έχει το δικό της εξώφυλλο και ύλη.

μΕ τη νΕα ςχΕδιαςη κΕρδιΖΕτΕ:
• Εκτεταμένη κάλυψη πάνω σε όλα τα θέματα  

που αφορούν τους δύο κλάδους 

• Διακριτή οργάνωση της ύλης

• Αποτελεσματική και στοχευμένη προβολή της 
εταιρείας σας, με νέα σημεία διαφημιστικής 
προβολής 

η υλη του πΕριοδικου

• αφιερώματα - σε μεγάλα 
θέματα που αφορούν στο 
επάγγελμα του αρτοποιού - 
ζαχαροπλάστη και τα οποία 
εξετάζονται πολύπλευρα. 
(πχ. παγωτό, μηχανήματα-
εξοπλισμός, σοκολάτα, 
εποχιακά, αειφορία).

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

• 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.

• ομοσπονδία αρτοποιών 
Ελλάδος - νέα και δράσεις.

τΕχνικα χαρακτηριςτικα
Βιβλιοδεσία: κολλητή με ράχη (βιβλίο)
Εκτύπωση: offset τετραχρωμία
Χαρτί εκτύπωσης: 
Velvet 250 γρ. (εξώφυλλο)
Velvet 115 γρ. (σώμα)
Διάσταση σελίδας: 23.5 x 31cm

Εξώφυλλο    
4.500 €

Β΄Εξωφ/λου
1.550 €

τιμοκαταλογος προΒολης ςτο πΕριοδικο

1η Σαλόνι    
2.200 €

Ένθετα  
4.000 €

Ολοσέλιδη 
Προνομιακή    
1.450 €

Publi     
2.750 €

10.000
ηλΕκτρονικΕς 
αποςτολΕς 
τΕυχους

5.000
αποδΕκτΕς-
τιραΖ/ τΕυχος

6 
tΕυχη 
Ετηςιώς

Στον τιμοκατάλογο του έντυπου τεύχους περιλαμβάνεται η αξία των καταχωρήσεων στην έντυπη και στην ψηφιακή 
μορφή του περιοδικού. 

Σαλόνι     
1.850 €

Ολοσέλιδη    
1.250 €

Ημισέλιδη     
770 €

Τέταρτο Σελίδας    
440 €

προδιαγραφΕς παραδοτΕών αρχΕιών:
- Kάθε διαφημιζόμενη εταιρία, που έχει έτοιμο υλικό προς εκτύπωση, πρέπει 
να παραδίδει ψηφιακό αρχείο pdf press ή jpeg, υψηλής ανάλυσης 300 dpi, 
235 x 310mm (καθαρό) 
- Σχεδιασμός μακετών και φωτογραφικό υλικό βαρύνουν τον διαφημιζόμενο 
κατόπιν συμφωνίας 
 

Εντυπη 
& Ψηφιακη 
μορφη.

το πΕριοδικο αρτοποιος-FresH PastrY 
Ειναι το πιο Εγκυρο, πληρΕς και Ενη-
μΕρώμΕνο κλαδικο πΕριοδικο για την 
αρτοποιϊα και την Ζαχαροπλαςτικη.

Στο section "Αρτοποιός" συμπεριλαμβάνεται 
σε ξεχωριστή ενότητα η ύλη της Ομοσπονδίας 
Αρτοποιών Ελλάδος.
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pOrtaL 
www.bakery-pastry.gr 

Το bakery-pastry.gr είναι το ανανεωμένο, 
ηλεκτρονικό portal που φέρνει το ελληνικό ψωμί, 
τον φούρνο, το γλυκό, το ζαχαροπλαστείο,  
το φρέσκο και έτοιμο σνακ από το κατάστημα 
στην ηλεκτρονική εποχή. Ειδικά σχεδιασμένο 
για τις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής και 
αγοράς τροφίμων, με βαθιά γνώση του κλάδου 
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής και 
με την πιο δυναμική online κοινότητα πιστών 
αναγνωστών του κλάδου, σας εξασφαλίζει την 
δυνατότητα αποδοτικής digital προβολής της 
εταιρείας σας, στο πιο έγκυρο και ενημερωμένο 
portal του κλάδου.

-   νέα της αγοράς και του 
κλάδου της αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής

-   παρουσιάσεις προϊόντων 
του κλάδου

-   τεχνικά θέματα σχετικά 
με την ζαχαροπλαστική-
αρτοποιία από εξειδικευμένους 
αρθρογράφους και experts 
του κλάδου

-   ςυνταγές για επαγγελματίες 
του κλάδου

-   ςυνεντεύξεις από 
επαγγελματίες του κλάδου 
της αρτοποίας ή της 
ζαχαροπλαστικής 

-   αγγελίες για προσφορά 
ή ζήτηση εργασίας, για 
πωλήσεις και ενοικιάσεις 
επιχειρήσεων και εξοπλισμού.

-   Βιβλία αρτοποιίας - 
ζαχαροπλαστικής

Banners HomePaGe & rUn oF site

Τα advertorials μπορούν να περιέχουν 
έως και 3 links με όριο λέξεων τις 600. 
Παραμένουν στην κεντρική σελίδα έως και 
1 εβδομάδα και αναρτώνται στην Facebook 
Page του bakery-pastry.gr

τιμοκαταλογος προΒολης ςτο Portal

τι θα βρΕιτΕ στο bakery-Pastry.gr

Τα πάντα για τους κλάδους της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας θα τα βρείτε εδώ! Το πλέον 
ενημερωμένο portal στο οποίο ανεβαίνει άμεσα οτιδήποτε αφορά τον επαγγελματία αρτοποιό και 
ζαχαροπλάστη.

Οι τιμές ισχύουν για εναλασσόμενα 
banners 50-50.

Η διαφημιστική προβολή με banner 
εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των 
αντίστοιχων θέσεων.

Τα διαφημιστικά banners προβάλλονται 
στην homepage & Run of Site.

Horizontal or Vertical Banner  
728x90 or 300x250 pixels 
1 month package........200 € 
6 month package........1000 €

1 adv.............................100 € 
6 adv.............................500 €

Horizontal or Vertical Top Banner  
728x90 or 300x250 pixels 
1 month package........300 € 
6 month package........1500 €

adVertorial232.224 
imPressions

140.253
sessions

115.671
UniqUe 
Users

(τα στατιστικά αφορούν το 2022)
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Horizontal Top Banner A  
728Χ90 pixels

Horizontal Banner B 
728Χ90 pixels

Horizontal Top Banner Α  
728Χ90 pixels

Horizontal Banner C  
728Χ90 pixels

Horizontal Banner  D 
728Χ90 pixels

Horizontal Top Banner A  
728Χ90 pixels

Horizontal Banner B  
728Χ90 pixels

Horizontal Banner C 
728Χ90 pixels

Horizontal Banner B 
728Χ90 pixels

Horizontal Banner C 
728Χ90 pixels

Horizontal Banner C 
728Χ90 pixels

Horizontal Banner B 
728Χ90 pixels

Horizontal 
Top Banner A 
728Χ90 pixels

Vertical Top Banner A 
300Χ250 pixels

Vertical 
Top Banner A 
300Χ250 pixels

Vertical Banner B 
300Χ250 pixels

Vertical Top Banner Α 
300Χ250 pixels

Vertical Banner C 
300Χ250 pixels

Vertical Top Banner A 
300Χ250 pixels

Vertical Banner B  
300Χ250 pixels

HomePaGe 

cateGorY PaGe 

small Post 

BiG Post 
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Ένα δυναμικό facebook group με μέλη 
επαγγελματίες του κλάδου της αρτοποιίας  
και της ζαχαροπλαστικής.

Η ομάδα έχει τον χαρακτήρα 
αλληλοϋποστήριξης 
μεταξύ συναδέλφων 
επαγγελματιών, με σκοπό 
την ενημέρωση γύρω από 
όσα αφορούν την αρτοποιία 
και την ζαχαροπλαστική, την 
προαγωγή των κλάδων και την 
διατήρηση της παράδοσης σε 
αυτούς.

τιμοκαταλογος προΒολης 
ςτο newsletter

Banner στο εβδομαδιαίο newsletter 
728Χ90 pixels .................................. 200€ 

  
Banner στο newsletter νέου τεύχους 
728Χ90 pixels .................................. 100€ 

Dedicated emails (newsletter)...........300€

FaCebOOk  
& INstagraM page 
BaKerY & PastrY

17.800
μΕλη

FaCebOOk grOuP 
ο αρτοποιος και η δουλΕια του... 
μια ομαδα για αρτοποιους 
και ΖαχαροπλαςτΕς

sOCial MeDIa NewsLetter  
αρτοποιοσ - Fresh Pastry

μΕ ρΕπορταΖ, 
αφιΕρώματα

1 
newsletter/ 
ΕΒδομαδα

10.000
παραληπτΕς

Σε μία εποχή που η ισχύς των social media και στο  
b2b κοινό έχει επιβεβαιωθεί, το Bakery & Pastry  
διαμορφώνει τις τάσεις της αγοράς με την επίσημη 
σελίδα του στο Facebook και στο Instagram.

• Kαθημερινά posts με νέα προϊόντα, τα νέα  
της αγοράς, συνταγές και παρουσιάσεις

• Άρθρα από επαγγελματίες 
και εταιρείες του χώρου 
της αρτοποιίας και της 
ζαχαροπλαστικής 

• Διαφημιστικές καμπάνιες

• Διαγωνισμοί

6.100 
Followers

5.900 
liKes

Προσεγγίστε το κοινό σας μέσα από από 
την ισχυρή βάση παραληπτών του newsletter 
μας, που αποτελείται από επαγγελματίες του 
κλάδου.

To newsletter “ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - FRESH PASTRY” 
περιλαμβάνει όλα τα τελευταία νέα σχετικά με 
την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστιική, καθώς 
επίσης και αφιερώματα και ρεπορτάζ. 

τιμοκαταλογος προΒολης ςτα social media
(ισχύει και για το page και για το group)

για 2 αποστολές  

basiC PreMiuM CONtest
• Facebook 1 post  

• Facebook 2 stories 

• Instagram 1 post

•1 month 
• Facebook 2 posts  

(1 boosted, 1 repost@facebook group) 
• Facebook 4 stories 
• Instagram 2 posts

• 1 month  

• Facebook, Instagram  

   & CTA @bakery-pastry.gr

100€ 180€ + Κόστος  
Πληρωμένης Προώθησης

500€

instagram.com/
bakerypastrygr
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facebook.com/
bakerypastrygr

facebook.com/
groups
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συνδυαστικη προβολη
στην πλατοφορμα "αρτοποιοσ - Fresh Pastry"

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα 
«Αρτοποιός - Fresh Pastry» σας 
δίνει την δυνατότητα συνδυαστικής 
προβολής στα μέσα μας:

DIgItaL MarketINg
Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο 
που μπορείτε να αξιοποιήσετε για να βρεθείτε μπροστά στο 
κοινό που επιθυμείτε.

Όταν παρέχετε σχετικό και χρήσιμο περιεχόμενο σε υπάρχοντες 
και δυνητικούς πελάτες στον σωστό χρόνο και με το κατάλληλο 
μέσο, οικοδομείτε σχέσεις εμπιστοσύνης και αποδεικνύετε 
καθημερινά γιατί η εταιρεία σας είναι η καλύτερη επιλογή για 
αυτούς.

δημιουργια  
πΕριΕχομΕνου
Η σπουδαιότητα του περιεχομένου στον χώρο του διαδικτύου 
είναι απόλυτη και αδιαμφισβήτητη.

Η αποτελεσματικότητα του ποιοτικού και εκλυστικού branded 
περιεχόμενου είτε στοχεύει στην πώληση είτε στην ψυχαγωγία και 
την εκπαίδευση, έγκειται στο να συνδέσει την επωνυμία σας με το 
κοινό-στόχο της, να προκαλέσει συναισθήματα και να εμπνεύσει 
εμπιστοσύνη.

h shaPe
η εταιρία μας εδώ και σχεδόν 50 χρονιά, σχεδιάζει και δημιουργεί 
επιχειρηματικά εργαλεία που απορρέουν από την βαθύτερη και 
ουσιαστικότερη γνώση της αγοράς, και συνεπώς συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην επιτυχία των πελατών μας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΕ:

– Digital Strategy

– Social Media Management

– Paid Campaigns

– SEO

– Content Creation

– Email Marketing

– Influencer’s marketing

– Display & Native Ads

– Copywriting

– Food photography

– Live streaming

– Video production

– Technical writing 

Επισκεφθείτε το shape.com.gr 
και συνεργαστείτε  μαζί μας!

gettINg starteD aDVaNCiNg Master

πΕριοδικο 
αρτοποιος - FresH PastrY

Έντυπη καταχώριση  
σε 1 τεύχος

Έντυπες καταχωρίσεις  
σε 3 τεύχη

Έντυπες καταχωρίσεις  
σε 6 τεύχη

Portal 
www .BaKerY-PastrY.Gr

1 Advertorial 3 Advertorials 
Banner για 3 μήνες

6 Advertorials 
Banner για 6 μήνες

social media  
BaKerY & PastrY

1 Facebook  
& Instagram post

3 Facebook  
& Instragram post  

(1 boosted)

6 Facebook  
& Instragram post  

(3 boosted)

newsletter 
αρτοποιος- FresH PastrY

1 Dedicated Newsletter

m
ed

ia
 K

it
 

12



15

ΕκπαιδΕυτικα βιβλια 
«απο το σταρι στο Ψωμι»

ανακαλύψτε τα στο 
eshop.bakery-pastry.gr

ο κλαδοσ

ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοζαχαροπλαστικής αποτελεί έναν ιδιαίτερα 
δυναμικό κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς και παίζει κυρίαρχο ρόλο στον 
στην βιομηχανία των τροφίμων.

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη της γαστρονομίας,  
οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων και η επιτάχυνση  
των ρυθμών της καθημερινότητας συντελούν στην διαρκή διεύρυνση του ρόλου 
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής. Έτσι, οι επαγγελματίες των δύο κλάδων 
οφείλουν να ενημερώνονται διαρκώς για τις νέες τάσεις και να προσαρμόζονται 
σε αυτές, ενώ οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, 
προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, έχουν την ανάγκη προβολής  
και σωστής προώθησης των προϊόντων τους.

η ολοκληρωμένη πλατφόρμα “αρτοποιός - Fresh Pastry” είναι 
εδώ για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Αποτελεί το απαραίτητο όχημα για κάθε 
επαγγελματία που επιθυμεί να παραμείνει ενεργός στους κλάδους της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής και θέλει να εδραιώσει τη θέση του στην αγορά.

τα τέλεια εγχειρίδια για τον αρτοποιό και τον ζαχαροπλάστη, με πλούτο 
γνώσεων και πληροφοριών για όσους ασχολούνται επαγγελματικά  
ή ερασιτεχνικά με τον κλάδο. 

τεχνικός αρτοποιίας  
& Ζαχαροπλαστικής

αρτοποίηση  
και αρτοζαχαροπλαστική  
με προζύμια και μαγιά

ςυνταγές 
Zαχαροπλαστικής 

aλεύρου

αρτοζαχαροπλαστική  
με διογκωτικές Ύλες

τεχνολογία 
αρτοποίησης

ςυνταγές 
αρτοποιίας
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sHaPe i.K.e.
Κρήτης 13, 142 31
Ν. Ιωνία, Αθήνα
Τ. 2102723628 
info@shape.com.gr
www.shape.com.gr


