BBC Good Food
este revista
care te face să
gătești din plăcere!

Din nou la
chioșcurile din
România 💛

În fiecare lună pregătim peste
100 de rețete triplu testate de
echipa BBC Good Food UK,
cu fotografii spectaculoase
și rezultat garantat.

SECȚIUNI
•

ZI DE ZI (rețete ușoare, pentru zilele
aglomerate din timpul săptămânii)

• MESE SĂNĂTOASE (idei de preparate
pentru un stil de viață sănătos)
•

WEEKEND (prăjituri delicioase,
proiecte culinare de weekend și
ponturi pentru îmbunătățirea
tehnicilor de gătit acasă)

• LIFESTYLE (interviuri cu bucătari din
România, portrete de foodies,
restaurante locale, știri, cărți de
bucate și idei de shopping)

Cititorii Good Food sunt femei și
bărbați cu vârste cuprinse între
20 și 60 de ani, cu o pasiune
pentru gătit, care caută
întotdeauna idei noi în bucătărie!
Sunt interesați de cele mai noi
ingrediente culinare, inspirație
pentru preparatele din fiecare zi.
Pentru cititorii Good Food, gătitul
e o joacă și o plăcere, iar
bucătăria e locul care le face
zilele mai frumoase. 💛

Pe lângă rețete, cititorii Good Food
descoperă în fiecare lună:
•

interviuri cu bucătari din România

•

povești din restaurante locale

•

recomandări de cărți de bucate

•

Instagram stars: conturi românești
de IG și foodies care ne inspiră

•

Food News: lansări de produse,
deschideri de localuri, știri despre
lumea foodie din România

•

sfaturi pentru tot ce ține de gătit
(de la organizarea bucătăriei și
cumpărarea ingredientelor, până la
accesorii pentru gătit și modul de
utilizare optim al electrocasnicelor)

Tiraj

10 000 exemplare

Format

glossy / 230X297 mm / 120 pagini

Format

Dimensiuni*

Rate card

Insert

Rate card

1/1 pagină

230 x 297 mm

4500 €

simplu

85 € / 1000 exemplare

1/2 pagină

230 x 148,5 mm

3000 €

la pagină fixă

90 € / 1000 exemplare

1/3 pagină

230 x 99 mm

2500 €

la punct fix (lipit)

100 € / 1000 exemplare

1/4 pagină

115 x 148,5 mm

1800 €

broșură/pliant**

110 € / 1000 exemplare

Coperta 4

230 x 297 mm

6600 €

Coperta 3

230 x 297 mm

5500 €

Coperta 2

230 x 297 mm

6200 €

Spread

460 x 297 mm

8800 €

Opening Spread

460 x 297 mm

10500 €

*se adaugă 5mm bleed all around
**broșurile vor fi incluse doar în interiorul revistei
(nu pe C1 sau C4)

Ediție

Ddl machete

Apariție pe piață

01 - 02 / ian - feb 2021

19.01.2021

9.02.2021

03 / martie 2021

19.02.2021

9.03.2021

04 / aprilie 2021

26.03.2021

13.04.2021

05 / mai 2021

23.04.2021

11.05.2021

06 / iunie 2021

21.05.2021

08.06.2021

07-08 / iulie-august 2021

25.06.2021

13.07.2021

09 / septembrie 2021

13.08.2021

31.08.2021

10 / octombrie 2021

10.09.2021

28.09.2021

11 / noiembrie 2021

8.10.2021

26.10.2021

12-01 / dec 2021 - ian 2022

5.11.2021

23.11.2021
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