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• We are the recognized experts when it comes to covering 
Bangkok’s ever-growing dining scene.

• We want to make it easy for you to reach our affluent 
readers affordably,  fill your seats, and grow your 
business. 

• We offer more restaurant coverage than any other lifestyle 
media, English or Thai — more listings, more news and 
updates, updated 24 hours a day

• We have the largest number of platforms and products 
for clients and our hungry audience to interact, specially 
curated.

• ในกรุงเทพฯนั้นเราในกรุงเทพฯ นั้นถือว่าเราคือ expert ในการ
เขียนเรื่องราว อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกิน ดื่ม เที่ยวเ รา
จึงอยากทำาให้ร้านอาหารของคุณเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านของเราได้
อย่างง่ายดาย ด้วยราคาที่คุ้มค่าที่สุด

• เราครอบคลุมข้อมูลเยอะกว่าสื่อไลฟสไตล์ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษอื่นๆ ทั้งยังมีเนื้อหาที่สามารถอัปเดตได้ตลอดทั้งวัน

• เรามีช่องทางและผลิตภัณฑ์มากมาย ให้ลูกค้าของเราเข้าถึงคน
อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย



You can effectively reach audience of high-
spending diners starting from as little as B5,000

Whether it’s a native post, an advertorial, logo 
placement, print ads, online display, e-newsletters, 
guide sponsorship  - our sales team can help you 
determine the best medium and message

คุณสามารถเข้าถึงผู้อ่านของเราด้วยโฆษณาเร่ิมต้นเพียง 5,000 

บาท เรายังมีช่องทางการลงโฆษณาอีกหลายช่อทางซ่ึงทีมฝ่าย

ขายของเราสามารถแนะนำา   ช่องทางท่ีเหมาะสม และการเขียน

ข้อความท่ีจะดึงดูดผู้อ่านให้ได้มากท่ีสุด

WHAT WE CAN DO FOR YOU

Where GuestBook

BK Social mediaBK Bites &  blends BKmagazine.com

where thailand magazineBK magazine sponsored guides

Guides

Through our F&B related platforms:



Local-English speaking with active lifestyle 
คนไทยท่ีมีไลฟ์ไสตล์สุดแอคทีฟ

93% eat out more than once a week 
ทานข้าวนอกบ้านมากกว่าหน่ึงคร้ังต่อสัปดาห์

41% 
eat out more than six times a week 

ทานข้าวนอกบ้านกว่าหกคร้ังต่อสัปดาห์

70% 
earn over THB 40,000 per month 

ได้รับเงินเดือนมากกว่า 40,000 บาท 

58% 
own more than one credit card 
มีเครดิตการ์ดมากกว่าหน่ึงใบ

52% 
spend more than THB15,000  
per month on credit cards 

ใช้เครดิตการ์ดเป็นจำานวนมากกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน

Affluent visitors with high-spending power 
นักท่องเท่ียวท่ีมีกำ�ลังใช้จ่�ยสูง

78% 
will use Where to plan  
their next trip to Thailand 

จะใช้นิตยสาร Where เป็นเคร่ืองมือแนะนำาการท่องเท่ียวในเมือง

ไทยคร้ังต่อไป

82% 
of visitors refer to visitor 
publications for what to do next 

ของนักท่องเท่ียวใช้นิตยสารแนะนำาการท่องเท่ียวในการวางแผน

การเดินทาง

OUR AUDIENCE

“You are the 
best updating 
source BKKians 
need” 

(BK Magazine,  
Readership  

survey 2014)

“It’s the bible 
of my stomach 
when it cones 
to Bangkok 
dining!” 

(BK Magazine,  
Freebies Campaign 

2014)

“The reviews 
are honest”

(BK Magazine,  
Readership  

survey 2014)

“We trust your 
recommenda-
tions”

(Where Thailand 
Magazine, concierge  

event 2014)

“I’ve always love how BK Magazine 
content appeal to the ever-chang-
ing urban lifestyles readers who 
craves new places and new experi-
ence all the time. BK mag is possi-
bly my one and only go-to source 
for a nice restaurants and hip cool 
places to visit.” 

(BK Magazine, Readership survey 2014)



With lavish images, more dining news, 
and a whole section dedicated to 
drinking, BK Bites & Blends is the most 
popular section of the BK brand. It 
reflects the changing tastes and growing 
appetites of our readers, who are 
increasingly sophisticated about dining 
and drinking. 

* This is the perfect channel to provide 
readers with all the information they 
need to visit your venue

BITES & BLENDS 
CHANNEL

DISPLAY AD
Size: W46xH122, 

W95xH58

Price: 5,000

LISTING AD*
Size: Limited 
word count
Price: 7,000

*note: maximum of 2 listing ads  per issue

LISTING AD คืออะไร?
Listing แตกต่างกับ Display ตรง

ที่ทางลูกค้าสามารถเขียนราย
ละเอียดข้อความโฆษณา  และทาง
กองบรรณาธิการของเราจะปรับ

ขอ้ความของคณุให้ดึงดูดคนอ่านของ
เรามากยิ่งขึ้น

BK Bites & Blends ด้วยข้อมูลท่ีเต็มเป่ียม  คอ
ลัมน๋ Bites & Blends เป็นเสมือนนิตยสารอีก
เล่มหน่ึงท่ีอยู่ในนิตยสาร BK และยังเป็นส่วนท่ีผู้
อ่านเรานิยมอ่านมากท่ีสุด ท้ังยัง เป็นส่วนท่ี
สะท้อนถึงการเปล่ีนแปลง และเติบโตของรสนิยม
การทานอาหารของผู้อ่านของเราท่ีเร่ิมจะซับ
ซ้อนข้ึนเร่ือยๆได้เป็นอย่างดีเย่ียม

* Bites & Blends เป็นช่องทางท่ีเหมาะกับการ
โปรโมทข้อมูลของร้านค้าให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน



BK BITES & BLENDS 
E-NEWSLETTER
The inside scoop on Bangkok’s dining & 
drink scene, sent to readers’ inboxes 
every Wednesday. BK Bites & Blends 
features a handpicked selection of hot 
new venues, promotions, events and 
more so our readers are in the know of 
what’s happening in Bangkok’s dynamic 
dining scene

* This is the perfect channel to promote 
deals, new menus, and press releases. 

*note: maximum of 1 listing ads  per blast

สกู๊ป Bites & Blends จะส่งไปยังอีเมล์ผู้อ่าน
ของเราทุกวันพุธ มีเน้ือหาท่ีเต็มไปด้วยร้านอา
หารใหม่ๆ โปรโมช่ันพิเศษ งานอีเวนท์ท่ีเก่ียวกับ
อาหาร และเคร่ืองด่ืม ท่ัวกรุงเทพฯ  ซ่ึงถูกคัด
สรรค์มาอย่างดี

* ช่องทางน้ีเหมาะสำาหรับการโฆษณา โปรโมช่ัน, 
เมนูใหม่, อีเวนท์ และข่าวประชาสัมพันธ์

LISTING AD*
Size: Limited 
word count
Price: 6,000

DISPLAY AD
Size: 300 x 250 px

Price: 4,000



Bkmagazine.com website delivers the 
best of Bangkok. Readers are able to 
search, scan, and comment on the latest 
news on restaurants, bars, nightclubs 

This channel is suitable for an ongoing 
campaign reaching a large audience or a 
cross media campaigns combining 
digital media with our print product

BANNER -  

Premium position  

(Top position)

Size: 728 x 90

Price: 12,000

BANNER-  
Regular position 
(Middle position)
Size: 728 x 90
Price: 10,000

BKMAGAZINE.COM
BKmagazine.com เป็นเว็บไซต์ท่ีส่งข้อมูล
กรุงเทพไปให้คุณได้ดีท่ีสุด และเป็นท่ีท่ีผู้อ่าน
สามารถท่ีจะค้นหาหรือแสดงความคิดเห็นใน
ข่าวเก่ียวกับ ร้านอาหาร หรือ ไนต์คลับได้

ช่องทางน้ีเหมาะสมกับแคมเปญท่ีต้องการจะเข้า
ถึงคนหมู่มาก หรือ cross media campaign 
ท่ี คุณสามารถท่ีจะผสมระหว่าง ส่ือดิจิตอล
มีเดีย กับ ส่ือส่ิงพิมพ์ของเราได้



Where Magazine is one of the world’s 
most trusted travel brands. With Where 
Thailand, we speak directly to high-end 
visitors--people who require a trusted 
source of information to recommend 
quality places to visit.

Where Thailand is distributed in 4-5 star 
hotels in-room and at concierge desks.  

* The perfect channel to expand your 
clientele through the leading visitor 
brand. Tourists and business travellers 
have money to spend and are always 
eager to try quality restaurants and bars.

WHERE THAILAND 
MAGAZINE

นิตยสาร Where เป็นหน่ึงในนิตยสารท่องเท่ียว
ท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสุดในโลก ในประเทศไทยเรา
มีกลุ่มคนอ่านซ่ึงเป็นนักท่องเท่ียว high-end 
และบุลคนเหล่าน้ีต้องการข้อมูล และคำาแนะนำาท่ี
น่าเช่ือถือ นิตยสาร Where Thailand ถูกจัด
วางอยู่ท่ีโรงแรม4-5ดาว ท้ังในห้องนอน และ
เคาน์เตอร์ concierge 

* ช่องทางน้ีเหมาะกับการขยายกลุ่มลูกค้าของ
คุณ โดยนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจท่ีเป็นคนอ่าน 
Where Thailand น้ันมีกำาลังใช้จ่ายสูง และมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะลองร้านอาหาร และบาร์
ท่ีมีคุณภาพ

DISPLAY AD

Size: W118xH60mm,  

W125xH57mm

Price: 6,000



THINK “CUSTOMERS”: Communicate to the right audience 

through the right platform (and the right media)

• Investing in advertisements is never cheap. Don’t fall into the trap 

of choosing the wrong media only because it provides you with a 

cheaper option. You risk wasting your precious ad dollars.

• Study the media audience, and see which one fits your business. 

• Be smart in choosing the right platform for different messages 

you want to communicate to your customers.  For example:

• Print magazine is suitable for building brand awareness  

• Social media posts are suitable for upcoming events and 

promotions

• Always look for opportunities to expand your clientele.

• Do the math. How many customers need to eat at your venue in 

order to cover the cost of your advertising? Are you confident the 

media you choose can deliver these people?

• A clean ad with well-chosen photo is better than trying to cram in 

everything

ส่ือข้อความถึงผู้บริโภคท่ีถูกต้อง โดยใช้ช่องทางโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ กับส่ือ

ท่ีมีคุณภาพ   

• การลงทุนในส่ือโฆษณาน้ันมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงอยู่เสมอ ฉะน้ันอย่าตกหลุมพรางโดยการ

เลือกลงในส่ือท่ีไม่เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณเพียงเพราะว่าส่ือน้ันมีราคาท่ีถูกกว่า 

• คำานึงถึงกลุ่มคนท่ีร้านค้าของคุณต้องการจะเข้าถึง และดูว่ากลุ่มไหนเข้ากันกับธุรกิจ

ของคุณมากท่ีสุด 

• เลือกช่องทางลงโฆษณาท่ีเหมาะสมกับข้อมูลท่ีคุณต้องการจะส่ือให้กับผู้บริโภค เช่น ส่ือ

ส่ิงพิมพ์เหมาะในการสร้าง brand awareness ส่วนส่ืออิเล็กโทรนิค หรือ social 

media  เหมาะในการโปรโมท อีเวนท์ และ โปรโมช่ันต่างๆ

• คอยมองหาช่องทางใหม่ๆเพ่ือจะได้ขยายกลุ่มลูกค้าของคุณ

• คำานวนค่าใช้จ่ายของคุณด้วยว่าคุณจะต้องได้ลูกค้าก่ีคนท่ีมาทานอาหาร เพ่ือท่ีจะคืน

ทุนกับการลงโฆษณา แล้วคุณแน่ใจม้ัยว่าส่ือท่ีคุณเลือกจะเข้าถึงคนกลุ่มน้ี?

• โฆษณาท่ีดูสะอาดตา กับรูปภาพท่ีถูกคัดสรรค์มาอย่างดีน้ันดูดีกว่าโฆษนาท่ีพยายามจะ

อัดข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกัน

ADVERTISING TIPS FROM ACMG



OUR F & B RELATED CLIENTS INCLUDE:



Asia City Media Group

22/F, Silom Center, 2 Silom Rd., Suriyawongse,  
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

T: (+66) 2-624-9696 F: (+66) 2-237-5656

advertising@asia-city.co.th

www.asia-city.com

www.bkmagazine.com

www.wherethailand.com


