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DETALII GENERALE

magazin

Prezentare
Agenþia infoGROUP MEDIA INVEST deþine în
portofoliu urmãtoarele publicaþii:
- infoALIMENT Magazin - publicaþia specialiºtilor din
industria alimentarã, din 2002
- infoFERMA - publicaþia specialiºtilor din domeniul
agricol și zootehnic, din 2012
- infoCONSTRUCT publicaþia specialiºtilor din
domeniul construcþiilor, din 1997
- Conferinþa Meat.Milk. ºi revista Meat.Milk din 2010

Revista infoALIMENT Magazin oferă cititorilor
specializaþi din industria alimentarã informaþii,
analize economice, prezentări de companii,
produse și servicii, interviuri, reportaje, previziuni,
inovaþii, trend-uri, statistici, o retrospectivă a
celor mai importante știri ale ultimelor luni.

Distribu]ie
- 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

SECÞIUNI
Tehnologii ºi echipamente de procesare
Tehnologii ºi echipamente de ambalare
Morãrit, paniﬁcaþie
Bãcãnie
Produse Eco/Bio/Nutriþie
Carne și produse din carne
Peºte ºi produse derivate
Lapte ºi produse lactate
Dulciuri ºi produse zaharoase
Legume-fructe
Bãuturi
HoReCa
Retail ºi distribuþie
Siguranþã alimentarã, igienã
Certiﬁcare, consultanþã, ﬁnanþare
Depozitare, frig, transport, logisticã

APARIÞIE
- Bianual

DETALII GENERALE

Cui ne adres`m
¥ Companii de procesare produse alimentare
¥ Furnizori materii prime ºi input-uri
¥ Companii distribuþie
¥ Furnizori de echipamente ºi tehnologii de procesare ºi
ambalareRetailHoReCa
¥ Companiilor ce oferã servicii în industria alimentarã:
- siguranþa alimentarã, curaþenie, PSI, transport,
consultanþã, ﬁnanþare, certiﬁcare, construcþii, depozitare,
gestiune ºi management al afacerii, bãnciAutoritãþi¥

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
- lista companii

Online
newsletter-e
Sãptãmânal 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.

magazin

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

Ratecard print
RECLAMA
ARTICOLE ADVERTORIALE
1 paginã
3800 semne, cu spaþii incluse + 2 imagini

590 €

2 pagini
8000 semne, cu spaþii incluse + 4 imagini

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

1100 €

1/2 paginã
1000 semne, cu spaþii incluse + 1 imagine

350 €

1/4 paginã - ºtire
400 semne, cu spaþii incluse + 1 imagine

190 €

SPAÞII SPECIALE
1/3pag. vertical 1/3 pag. orizontal 1/4 pag. vertical
210 x 100 mm
72 x 297 mm
52.5 x 297 mm
290
euro
290 euro
220 euro

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

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

coperta 2 + prima paginã
420 x 297 mm

1500 €

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 €

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

Prețurile nu conþin 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, Str. Valea Merilor. 45

Promovare on-line
Banner top site - 728x90 px

banner leader board (apare doar pe homepage)
635 x 90 px.

banner
300 x 300 px.

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

590€

articol advertorial 3800 semne + 2 imagini

390€

articol advertorial 1000 semne + 2 imagini

290€

banner top, 728 x 90 px

390€/lunã

banner leader board, 635 x 90 px (apare doar pe home-page)

190€/lunã

banner 300 x 300

250€/lunã

înscriere pe www.infoaliment.ro

15€/lunã

NEWSLETTERE
banner în newsletter

> 30.000

aprox.13.000
550 x 70 px

180€/trimitere

newsletter personalizat

120 €/trimitere

anunț/știre în newsletter

80 €/trimitere

Prețurile nu conþin TVA

