


- Το Foreign Affairs, The Hellenic Edition εκδίδεται  
στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο του 2011  

με ειδική άδεια του Foreign Affairs των ΗΠΑ  
 

- Στις ΗΠΑ εκδίδεται τα τελευταία 90 χρόνια  
και αποτελεί  

το κορυφαίο από πλευράς κύρους  
έντυπο στον τομέα του. 

 
- Ακολουθεί πιστά τα ποιοτικά πρότυπα  

της αμερικανικής έκδοσης. 
 

- Ο δικτυακός τόπος www.foreignaffairs.gr λειτουργεί  
από τον Σεπτέμβριο του 2011. 

 
 

http://www.foreignaffairs.gr/�


- Η θεματολογία του Foreign Affairs αφορά σε θέματα  
διεθνών σχέσεων, πολιτικής, οικονομίας, ενέργειας, άμυνας, 

τεχνολογίας, δημογραφίας, περιβάλλοντος, κ.ά. 
 

-Τα περιεχόμενά του αποτελούνται από άρθρα - αναλύσεις  
και δοκίμια γραμμένα από ειδικούς (όχι δημοσιογράφους). 

 
-Περίπου το 50% της ύλης είναι μεταφρασμένα κείμενα από 

αμερικανούς αρθρογράφους και το υπόλοιπο ποσοστό κυρίως από 
Έλληνες ειδικούς. 

 
- Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίστοιχη/ ανταγωνιστική  

έκδοση στην Ελλάδα.  



-Το Foreign Affairs, The Hellenic Edition απευθύνεται  
(όπως και η αμερικανική μητρική έκδοση) στις εγχώριες ελίτ. 
Αναγνώστες του είναι οι opinion leaders και opinion makers.  

Συγκεκριμένα, πολιτικοί, διπλωματικοί, 
οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες της χώρας, αλλά και 

στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών.   
  

-Επίσης, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ακαδημαϊκή  
κοινότητα, καθηγητές και φοιτητές. 

 
- Οι αναγνώστες του δαπανούν κατά μέσο όρο  

πάνω από 2 ώρες για την ανάγνωση του κάθε τεύχους  
και θεωρούν το Foreign Affairs ως μια από τις καλύτερες εκδόσεις στο 

είδος της.  
 

- Η συντριπτική πλειοψηφία των αναγνωστών κρατά τα τεύχη στη 
βιβλιοθήκη της και ανατρέχει σε αυτά εκ νέου.   



- Πωλείται από περίπου 4.200 επιλεγμένα περίπτερα  
σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας και της Κύπρου 

(“δυναμικά σημεία πώλησης” σύμφωνα  
με το πρακτορείο Άργος),  

αλλά και από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. 
 

Τιράζ: 6.000 τεύχη/ μήνα.  
Συνδρομές & Επιλεγμένοι Παραλήπτες: 57% 

Σημεία Πώλησης: 25% 
Επιστροφές: 18% 

 
- Η τάση είναι αυξητική και προβλέπεται μέχρι τις αρχές του 2014 το 

τιράζ να φτάσει τα 10.000  
τεύχη/ μήνα.   

 



-Ο ιστότοπος 
www.foreignaffairs.gr 
προσελκύει 13.000 
επισκέπτες μηνιαίως, 
εκ των οποίων οι 
6.500 είναι 
μοναδιαίοι.  
-Η τάση του αριθμού 
των επισκέψεων  
είναι ανοδική. 

http://www.foreignaffairs.gr/�


Προφίλ Συνδρομητών 
 
 

Άντρες: 82% 
Γυναίκες: 18%  

Μ.Ο.Η.: 46 
Ανώτερη- Ανώτατη οικονομικο-κοινωνική τάξη  

 
 
 
 
 

*Πηγή: Web site foreignaffairs.gr/ Αρχείο Συνδρομητών 
  



 
 
 

Το Foreign Affairs στην Αμερική έχει καταφέρει να είναι 
πρώτο στην προτίμηση του αναγνωστικού κοινού εδώ και 90 

χρόνια μεταξύ εντύπων όπως:  
National Journal, Roll Call, The Hill,  

CQ Weekly, Foreign Policy.   
  



Στοιχεία Αμερικάνικης Έκδοσης  
Κυκλοφορία: 150,074 ABC  

Συνδρομητές: 78,7% 
Σημεία Πώλησης: 21,3%  

 
Προφίλ Συνδρομητών: 

Άντρες: 84,2%  
Γυναίκες: 15,8%  
Μ.Ο.Η.: 56,9 χ.  

Μ.Ο. εισοδήματος: 216,500$  
Μ. Ο. καθαρής αξίας κατοικίας: 1.432,000$  

Καθαρή αξία κατοικίας πάνω από 1 εκ.$: 29,3%  
Μ.Α. επενδυτικού χαρτοφυλακίου: 722,000$ 

Απόφοιτοι Κολεγίου: 91,5% 
Μεταπτυχιακός Τίτλος: 66,5% 

Επαγγελματίες / Στελέχη: 87,2%  
Διευθυντικά Στελέχη: 10,7%  

Στελέχη Ιδιωτικών Επ.: 81,7%  
 
 
 
 

Πηγή: GFK MRI 2011 Foreign Affairs Subscriber Survey.     
 
 
 

 
 



Στοιχεία Αμερικάνικης Έκδοσης  
Πιστοί Αναγνώστες:   

 Οι αναγνώστες του Foreign Affairs πληρώνουν το σημαντικό ποσό των 9,95$ στο περίπτερο.  
Οι συνδρομητές πληρώνουν περίπου 5$ το τεύχος  

και δαπανούν σχεδόν 2 ώρες για την ανάγνωσή του.  
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 80% ανανεώνει τη συνδρομή του. 

 
Μ.Ο. ανάγνωσης: 117λ.  

Συχνά διαβάζουν 4 στα 4 τεύχη: 67,4%  
Συνδρομή για 3+ χρόνια: 28,8%  

 
«Το Foreign Affairs μου προσφέρει αναλύσεις  
για τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις»                                        96%    
 
«Αναφέρομαι σε ό,τι έχω διαβάσει στο Foreign Affairs  
σε συζητήσεις με φίλους και συναδέλφους»                            79.7%                                                                       
 
«Το Foreign Affairs μου αποκαλύπτει ισχυρές απόψεις  
πριν από άλλες πηγές»                                                          83.5%                                                                            
 
 
«Το Foreign Affairs είναι μια από τις αγαπημένες μου εκδόσεις»  96,5%                                                  
 
 
 
 
 

Πηγή: GFK MRI 2011 Foreign Affairs Subscriber Survey.     
 
 
 

 
 



Στοιχεία Αμερικάνικης Έκδοσης  

Ενεργοί Πολίτες:   
 Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των συνδρομητών του Foreign Affairs είναι προσωπικότητες με επιρροή,  

το μικρό αλλά σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού που ηγείται στις  κοινωνικές, 
 πολιτικές και εμπορικές τάσεις, και βοηθάει στη διαμόρφωση της κοινή γνώμης.   

 
 

- Δουλεύουν για κάποιο πολιτικό κόμμα: 11,6% 
- Είναι ενεργά μέλη κάποιας ομάδας που  

προσπαθεί να επηρεάσει την πολιτική γραμμή  
ή την κυβέρνηση: 29,5%                                                                        

- Γράφουν άρθρα που δημοσιεύονται: 22,6% 
- Υπηρετούν ως αξιωματούχοι κάποιου οργανισμού: 32,9% 
- Συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές ομάδες/ σκοπούς: 16,3% 

- Πραγματοποιούν ομιλίες: 33,4% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: GFK MRI 2011 Foreign Affairs Subscriber Survey.     
 
 
 



Στοιχεία Αμερικάνικης Έκδοσης  

Απόφαση αγοράς:  
Το 47,6% των αναγνωστών του Foreign Affairs ανήκει στο top management. Έχοντας την ηγεσία των εταιριών τους, 

επηρεάζουν απευθείας στην απόφαση αγοράς.  
 

Διευθυντικά Στελέχη: 10,7%  
Μέλη του διοικητικού συμβουλίου  

δικής τους, άλλης εταιρίας ή οργανισμού: 3,3%  
Ποσό που δαπανήθηκε σε αγαθά/ υπηρεσίες  

με την εμπλοκή τους στην αγορά το τελευταίο 12μηνο: 3,233,000$  
Μέσο Οικογενειακό Εισόδημα: 216,000$  

  
Αγορές Top Management αγαθών/ υπηρεσιών το τελευταίο 12μηνο:  

 
Τραπεζικές Υπηρεσίες: 50,8% 

Ηλ. Υπολογιστές: 57,1%  
Μεταφορικές / Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: 25,4%  

Επενδύσεις σε εταιρικά κεφάλαια: 15,9%   
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και διαχείριση  ΙΤ : 41,3%  

Νομικές Υπηρεσίες: 39,7%  
Μηχανήματα Γραφείου: 54%  

Εξωτερικές Υπηρεσίες: 27% 
Ομαδική Ασφάλιση & Περιουσίας: 31,7%  

Συστήματα Ασφαλείας: 17,5% 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικής: 34,9% 

Ταξιδιωτικά έξοδα: 44,4%  
 
 
Πηγή: GFK MRI 2011 Foreign Affairs Subscriber Survey.        
 
 
 

 
 



Επώνυμες δηλώσεις αναγνωστών της αμερικάνικης 
έκδοσης του Foreign Affairs  

• Η ανάγνωση του Foreign Affairs είναι επιτακτική για εμένα, αφού προσπαθώ να είμαι πάντα σε επαφή με τις συνταρακτικές αλλαγές 

που διαδραματίζονται στην παγκόσμια κοινότητα.  

(Tom Brokaw)  

• Το Foreign Affairs είναι κάτι παραπάνω από περιοδικό- είναι μια ιδιοφυής κοινωνική υπηρεσία.  (Diane Sawyer) 

• Η πιο “ισχυρή” περιοδική έκδοση. (Time)   

• Δεν υπάρχει αντάξια έκδοση του Foreign Affairs στον τομέα του. (Jim Lehrer)  

• Το Foreign Affairs διατήρησε την εξέχουσα θέση του μεταξύ των εκδόσεων με θεματολογία την εξωτερική πολιτική.  Έγινε ο κεντρικός 

πυρήνας για συνεχείς αντιπαραθέσεις  και τώρα παρουσιάζεται με τρόπο ζωντανό, ταιριαστό με την εποχή, αλλά και ανατρεπτικό από 

τους κορυφαίους στοχαστές της εποχής μας.  

(Richard C. Holbrooke, former U.S. Ambassador to the United Nations)  

• Το Foreign Affairs είναι ένα μοναδικό και ανεκτίμητο βοήθημα αξιολόγησης των σημαντικότερων γεωπολιτικών θεμάτων.  (Frederick W. 

Smith, C.E.O. FedEx )  

• To κορυφαίο forum για οικονομικό-πολιτικές αντιπαραθέσεις. (The financial Times)  

• Το Foreign Affairs είναι απαραίτητο ανάγνωσμα. (Fortune)  

• Τα άρθρα που κυκλοφορούν πρώτα στο Foreign Affairs συχνά αναπαράγονται για χρόνια, απόδειξη της σημαντικότητας των θεμάτων 

που πραγματεύεται και της ποιότητας των ιδεών που πρεσβεύει. (John Lipsky, former Vice – Chairman, JP Morgan Investment Bank)  

• Οι αποφάσεις στις επιχειρήσεις πλέον απαιτούν καλύτερη κατανόηση των παγκόσμιων τάσεων και θεμάτων και όλες αυτές οι αναλύσεις 

υπάρχουν σε κάθε τεύχος του Foreign Affairs (Hank McKinnell, Pfizer, Inc.)       
 

 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Λουκάς Γ. Κατσώνης 
Διευθυντής 

 
Κιν.: 6932 600 265 

Lkatsonis@foreignaffairs.gr  
 

Πέγκυ Βουτσά  
Εμπορική Διευθύντρια  

 
Κιν.: 6942 065 618 

Pvoutsa@foreignaffairs.gr 
 
 
 

Δαβάκη 10, Αθήνα 115 26 
Τηλ.: 213 0 255 870       Fax: 213 0 255 867 
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