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Apare din 2002, o datã la 6 luni
Format A4, 300 pagini

Detalii generale
PREZENTARE
Agenþia INFOALIMENT, parte a grupului infoGROUP, activeazã pe piaþa de media încã
din anul 2002.
Deþine în portofoliu urmãtoarele publicaþii:
- infoALIMENT MAGAZIN - publicaþia companiilor din industria alimentarã, din 2002
- infoFERMA - publicaþia companiilor din domeniul agricol și zootehnic, din 2012
- Fabrica de carne - revista specialiºtilor din sectorul de carne, din 2009
- Fabrica de lapte - revista specialiºtilor din sectorul de lapte, din 2011
- Conferinþa Meat&Milk, aflatã la a treia ediþie, în 2014
- Conferinþa Fruits&Veggies, aflatã la prima ediþie, în 2014
Publicaþia infoALIMENT MAGAZIN oferă cititorilor specializaþi din industria alimentarã
300 de pagini conþinând analize economice, prezentări de companii, produse și servicii,
interviuri, reportaje, previziuni, inovaþii, trend-uri, statistici, o retrospectivă a celor
mai importante știri ale ultimelor 6 luni.

APARIÞIE
La fiecare 6 luni, in lunile Iulie ºi Decembrie

DISTRIBUÞIE
-

companiilor din România ce activeaza în industria alimentarã
în cadrul evenimentelor de profil - participanþilor interesaþi
în hotelurile ºi restaurantele din România
tuturor ambasadelor ºi direcþiilor economice din România
camerelor de comerþ
asociaþiilor de profil
autoritãþilor
misiunilor economice din þãrile Europene

DATE DE CONTACT
SC infoALIMENT SRL
B-dul Nicolae Titulescu nr.143, sector 1, Bucureºti
Tel. / Fax: +4 021 223 25 21
Email: office@infogroup.ro

www.infoaliment.ro | www.infoferma.ro
www.fabricadecarne.ro | www.fabricadelapte.ro
www.meat-milk.ro | www.fruit-veggies.ro
www.infogroup.ro

Detalii generale
CUI NE ADRESAM
Companii de procesare produse alimentare
Furnizori materii prime ºi input-uri
Companii distribuþie
Furnizori de echipamente ºi tehnologii de procesare ºi ambalare
Retail
HoReCa
Companiilor ce oferã servicii în industria alimentarã:
- siguranþa alimentarã, curaþenie, PSI, transport, consultanþã, finanþare,
certificare, construcþii, depozitare, gestiune ºi management al afacerii, bãnci
Autoritãþi

CITITORI
- top-manageri din industria alimentară românească
- ingineri tehnologi
- cercetători
- analiști economici
- specialiști în marketing
- buyer-i retail
- directori de calitate
- directori de producþie
- medici
- funcþionari publici

ONLINE - www.infoaliment.ro
Varianta online a publicaþiei infoALIMENT MAGAZIN - www.infoaliment.ro oferã:
- articole specializate
- ºtiri de ultimã orã din industria alimentarã
- revista în forma digitalã
- catalog companii
- catalog produse
- catalog servicii
- cont de firmã - infoMEMBER ( companiile membre îºi pot crea un site în site-ul
www.infoaliment.ro, conþinând: detalii despre companie, galerie foto, portofoliu de
produse ºi servicii, documentaþie specializatã...)

ONLINE - newsletter-e
Zilnic trimitem cãtre aproximativ 11.000 de abonaþi un newsletter conþinând cele mai
importante ºtiri ale ultimelor 24 de ore din industria alimentarã, anunþuri, oferte
speciale, precum ºi articole advertoriale.
De asemenea, contra cost, putem trimite tuturor abonaþilor newsletter- e
personalizate conþinând prezentarea unui singur produs sau a unei companii,

Distribuþie
DISTRIBUÞIE GEOGRAFICÃ
Europa

Banat

8%

Dobrogea
Oltenia

8%

4%

Bucureºti / Ilfov

20%

8%

15%
Transilvania

9%
Maramureº / Criºana

11%

14%

Moldova

Muntenia

DISTRIBUÞIE LA EXPOZIÞII

DISTRIBUÞIE PE SECTOARE

Green week, Germania - 17-26 Ianuarie 2014

Fabrici din industria alimentarã

Biofach, Nuremberg - 12-15 Februarie 2014
Polagra, Polonia - 13-16 Februarie 2014
Alimentaria, Barcelona - 24-27 Martie 2014
Food Expo, Danemarca - 16-18 Martie 2014
AgroExpo Bucovina, Suceava - 21-23 Martie
2014
IBA Tech, Istambul - 10-13 Aprilie 2014
Agraria, Cluj - Aprilie 2014
Interpack 2014, Duseldorf - 8-14 Mai
Food Technology/Food and Drinks, Moldova 21-25 Mai
Meat&Milk 2014, Romania - Iunie 2014
Agromalim, Arad - Septembrie 2014
Sial, Paris - 19-23 Octombrie 2014
Indagra food, Bucureºti - Octombrie 2014
Interfood&Drink, Bulgaria - Noiembrie 2014

5.000 ex.

Comercianþi
2.500 ex.
• supermarket-uri, HoReCa, companii de distribuþie,
magazine de delicatese, magazine de produse bio/eco/
tradiþional
Furnizori
3.500 ex.
• producãtori ºi distribuitori de materii prime, ingrediente,
furnizori de servicii auxiliare pentru industria alimentarã,
furnizori utilaje, echipamente, frig, transport, depozitare.
Altele
4.000 ex.
• manifestãri de profil (simpozioane, conferinþe, târguri),
asociaþii de profil, camere de comerþ, ambasade, centre
de cercetare, universitãþi

DISTRIBUÞIE ÎN FUNCÞIE DE POZIÞIA IERARHICÃ
27%
Management general:
Manageri regionali, administratori ºi directori generali
22%
Producþie:
Directori de producþie, ingineri tehnologi
15%
Management de calitate ºi siguranþa alimentului
Inspectori de calitate
Departament achiziþii:
16%
Vânzãri ºi Marketing:
15%
Directori de vanzãri ºi marketing
Cercetare:
5%
Biologi, profesori universitari, medici

Ratecard print
RECLAMA

ARTICOLE ADVERTORIALE
1 paginã
590 €

3800 semne, cu spaþii incluse + 2 imagini

2 pagini
8000 semne, cu spaþii incluse + 4 imagini

1100 €

1/2paginã
1/1 pagina
210 x 297 mm
690 euro

1/2pag. orizontal
210 x 140 mm
390 euro

1/2pag. vertical
105 x 297 mm
390 euro

350 €

1000 semne, cu spaþii incluse + 1 imagine

1/4 paginã - ºtire
190 €

400 semne, cu spaþii incluse + 1 imagine

SPAÞII SPECIALE

1/3pag. vertical
72 x 297 mm
290 euro

1/4 pag.orizontal
210x 74.25 mm
220 euro

1/3 pag. orizontal
210 x 100 mm
290 euro

1/4 pag. vertical
52.5 x 297 mm
220 euro

1/4 pag. colt
105 x 148.5 mm
220 euro

CARACTERISTICI TEHNICE - RECLAME
suport tehnic: USB stick + print martor
programe: InDesign, Corel, Quark, Adobe
format fiºiere: TIFF, EPS, PDF sau CDR
rezoluþie: 300 dpi, CMYK

CARACTERISTICI TEHNICE - ADVERTORIALE
- text în format MICROSOFT WORD, exclusiv PDF,
cu diacritice
- 1 paginã conþine 3800 semne, spaþii incluse

coperta 2 + prima paginã
420 x 297 mm

1950 €

coperta 3 + ultima paginã
420 X 297 mm

1350 €

coperta 4
210 x 297 mm, plastifiere matã

1950 €

supracopertã (½ din cop.1)
105 x 297 mm, plastifiere mata

1550 €

FOTO coperta 1
+ articol advertorial - 2 pag.

1550 €

trimitere pe coperta 1

390 €

caseta publicitarã cop.1/supracopertã
90 x 60 mm

550 €

inserturi
2000 buc

350 €
Prețurile nu conțin TVA

Vã rugãm sã trimiteti machetele sau materialele
pentru realizarea lor folosind:
MAIL (dacã nu depãºesc 10MB) la adresa:
office@infogroup.ro
WEB : www.wetransfer.com
POªTÃ la adresa:
Bucureºti, sector 1, Bd. N. Titulescu 143

Promovare on-line

banner pătrat
300 x 300 px.

leader board
728 x 90 px.

3:1 banner
300 x 100 px.

WEBSITE www.infoaliment.ro
articol advertorial 8000 semne + 5 imagini
articol advertorial 3800 semne + 2 imagini

590€
390€

articol advertorial 1000 semne + 2 imagini

290€

pop-up

390€/lunã

video
banner top, 450 x 50 px

190€/lunã
390€/lunã

banner leader board, 728 x 90 px

190€/lunã

banner vertical, 300 x 400 px

190€/lunã

banner pătrat, 300 x 300 px

390€/lunã

banner 3:1, 300 x 100 px

150€/lunã

NEWSLETTERE
banner în newsletter-ul zilnic ( 20 trimiteri )

573 x 75 px

450€/lunã

banner în newsletter-ul zilnic ( 20 trimiteri )

190 x 500 px

550€/lunã

newsletter personalizat
anunț/știre în newsletter-ul zilnic

vizitatori unici/lună
> 60.000

abonați la newsletter:
aprox.11.000

290 €/trimitere
80 €/trimitere

Prețurile nu conțin TVA

