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Jsme vydavatelství a agentura, která reflektuje autentické
kouzlo města v podobě kulturního časopisu KAM V BRNĚ/WHERE
IN BRNO a šťavnatého průvodce FOOD DRINK BRNO. Poskytujeme
profesionální služby od tvorby textů přes grafiku, fotografii, design
až po samotnou distribuci informací a marketingovou strategii.
Nabízíme prostor pro vaši inzerci v našich magazínech nebo vám
vytvoříme váš vlastní časopis na klíč.

www.fooddrinkbrno.cz

Gastronomie žije!
10. vydání průvodce brněnskou
gastronomií vychází již v listopadu
Magazín FOOD DRINK BRNO slaví jubilejní 10. vydání.
Již pátým rokem jsme tu pro vás a zveme čtenáře do vašich podniků.
V pod/zimním vydání nesmí chybět nic z kvalitní gastronomie.
Posaďme se ke společnému stolu a vyšleme Brnu zprávu – choďte ven
jíst a pít i v nejistých časech a podporujte svá oblíbená místa!
Chceme ukázat, že radost, kterou nám udělá dobré jídlo či sklenička
s přáteli ve vašich podnicích, nám pomůže překonat nejisté období.
FOOD DRINK BRNO s pořadovým číslem 10 bude sváteční, plný
barev a chutí, jež podzim a zima přináší. Tištěný časopis doplňuje
web fooddrinkbrno.cz, týdenní newsletter a naše účty
na Facebooku a Instagramu.
FOOD DRINK BRNO 10. vydání
zima 2020/2021
vychází v polovině prosince
uzávěrka podkladů 11. prosince
náklad 20 000 ks
počet stran min. 80
distribuce v infocentrech, gastroprovozech,
kulturních a společenských zařízeních,
hotelech, meziměstských autobusech…
– celkem na 350 místech

www.fooddrinkbrno.cz
fb.com/fooddrinkbrno
instagram.com/food_drink_brno
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