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A Medical Online szakmailag megbízható, hiteles, napi
rendszerességgel frissülő hírportál, amely az orvosok
és az egészségiparban dolgozók számára készül. A gyógyítás
és a tudomány legújabb eredményei mellett folyamatosan
nyomon követi, elemzi a mindenkori kormány által hozott
intézkedéseket és azok hatásait.
A Medical Tribune hírportálja az egészségipari hírek, elemzések, előrejelzések és háttéranyagok legjobb gyűjteményeként
segítséget nyújt az üzleti döntések megfontolt, több szempontú előkészítéséhez és meghozatalához.
A portál szerkezete lehetőséget ad kulcsos tartalmak megjelentetésére orvosi pecsétszámmal rendelkező látogatóink
számára.

HÍRLEVÉL MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
A medicalonline.hu regisztrált olvasói heti három alkalommal (hétfő, szerda, péntek) kapják reguláris hírlevelünket.
Tekintettel arra, hogy bizonyos tartalmak csak pecsétszámmal regisztrált olvasóink számára érhetőek el (kulccsal jelölt
cikkek), eltérő hírlevelet kapnak orvos és nem orvos
felhasználóink.

célcsoport
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408 000
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speciális hírlevél

Megjelenés: a medicalonline.hu nyitóoldalán, külön boxban
(Ajánló), fix pozíciójú helyen két héten keresztül,
valamint hírlevélben vezető hírként két alkalommal.

Kizárólag a megrendelő tartalma alapján
összeállított hírlevél szerkesztőségi jóváhagyással.

Alapár:

A teljes listára történő kiküldés díja:
550 000 Ft+Áfa
darab 		 forint/kiküldés

385 000 Ft+Áfa

500–1000		

275 000

1001–5000		

330 000

5001–10 000		

385 000

10 001–20 000		

440 000

banner megjelenési lehetőségek website

Top banner
fejléc felett
970×110 px
330 000 Ft+Áfa

Fejléc alatt
fő- és aloldalak
970×250 px
385 000 Ft+Áfa

Fejléc alatt
fő- és aloldalak
970×90 px
308 000 Ft+Áfa

Szövegközi banner
fő- és aloldalak
590×360 px
440 000 Ft+Áfa

Méret és formátum
információk:
Kapu: gif/png/jpg,
240 – 350 kbyte/rész
Billboard lead alatt
fő- és aloldalak
300×250 px
330 000 Ft+Áfa

Dupla billboard
fő- és aloldalak
300×600 px
440 000 Ft+Áfa

Speciális hírlevél: nettó ár.

Tapéta
fő- és rovatoldal
550 000 Ft/hét

Web banner: gif/png/jpg
240 – 350 kbyte/rész
+ html (nincs terjedelmi
korlát)
Hírlevél banner:
gif/png/jpg
240 – 350 kbyte/rész

A feltüntetett banner , hírlevél árak egy heti megjelenésre vonatkoznak!
Online megjelenéseknél, a megjelenés kezdődátumát megelőző 24 órán belüli hirdetés lemondás esetén, a hirdetés netnet értékének 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.
A kiadó fenntartja a jogot, hogy egyedi árazási, elhelyezési, illetve tenderkövetelmények által meghatározott igények esetén listaáraira felárat számítson fel!
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Hírlevél megjelenések

Ajánló
500 karakter szöveg
+ 60×60px logó
csak orvosok részére
137 500 Ft/hét
teljes címlistára
209 000 Ft/hét

Banner megjelenés
tető vagy szöveg
közötti megjelenés
csak orvosok részére
110 000 Ft+Áfa
teljes címlistára
209 000 Ft+Áfa
Mérete: 728×90 px

Kapubanner
csak orvosok részére:
605 000 Ft/hét
teljes címlistára:
770 000 Ft/hét
Mérete:
1db felső rész: 1262x160px,
és a 2db oldalsó rész:
2dbx146x1000px
(3db különálló részből
történő anyag leadás)

Speciális hírlevél tapéta
csak orvosok részére:
150 000 Ft/alkalom
teljes címlistára:
220 000 Ft/alkalom

A feltüntetett banner , hírlevél árak egy heti megjelenésre vonatkoznak!
Online megjelenéseknél, a megjelenés kezdődátumát megelőző 24 órán belüli hirdetés lemondás esetén, a hirdetés netnet értékének 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.
A kiadó fenntartja a jogot, hogy egyedi árazási, elhelyezési, illetve tenderkövetelmények által meghatározott igények esetén listaáraira felárat számítson fel!

