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Pharma ONLINE
A Pharma Online egy napi frissítésű, önálló szakmai híreket,
elemzéseket kínáló portál, amely kifejezetten a gyógyszerészek
számára készül. A Pharma Online fejlesztésében a Medical
Online kiadóján túl részt vettek az orvosegyetemek gyógyszerészi karainak ismert és elismert szaktekintélyei,
és országosan nagy forgalmú patikák működtetői. A GFKI által
végzett felmérések azt bizonyítják, hogy a patikai ügyfelek egyre
inkább hiteles információkat, hozzáértő és személyre szabott
válaszokat várnak kérdéseikre a gyógyszerészektől, és csak ez
alapján választanak terméket a patikák polcairól. Ebből adódóan
mindenképpen fontos, hogy szakmai kampány segítségével
is erősítse terméke pozícióját. Ebben nyújt segítséget Önnek
és termékének a Pharma Online. Termékét szakmai közegben
kommunikálhatja, az információ a legrövidebb úton éri el a célját,
üzenete hiteles csatornán, egyfelől patikusoknak, másfelől
a patikuson keresztül jut el vásárlóihoz, vagyis a betegekhez.
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TARTALMI MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK
ROVATSZPONZORÁCIÓ

A Medical ajánlatból a speciális hírlevél
listaárak a következőképpen:

A támogató által kért témában a kiadó által szervezett
4 szakmai cikk megjelentetése
PharmaOnline hírlevélben megjelenés 2 alkalommal
A támogató logójának feltüntetése a rovatoldalon
és a hírlevélben
Alapár: 550 000 Ft+Áfa/hónap
KAPUBANNER

Speciális hírlevél: Kizárólag a megrendelő tartalma alapján
összeállított hírlevél szerkesztőségi jóváhagyással.
A teljes listára történő kiküldés díja: 300 000 Ft+Áfa
Darab			500–1000
Forint/darab		
150 000		

1001–5000
200 000

PR-cikk

A weboldalon fellelhető szakcikkekből tematikus rovat
létrehozása, a támogató kapubannerének elhelyezése
a rovat nyitóoldalán és a cikkek körül.
Alapár: 350 000 Ft+Áfa/hónap

Megjelenés: a pharmaonline.hu nyitóoldalán, külön boxban
(Ajánló), fix pozíciójú helyen két héten keresztül, valamint
hírlevélben vezető hírként két alkalommal.
Alapár: 198 000 Ft+Áfa

banner megjelenési lehetőségek website

Top banner
fejléc felett
970×110 px
275 000 Ft+Áfa

Fejléc alatt
fő- és aloldalak
970×250 px
330 000 Ft+Áfa

Fejléc alatt
fő- és aloldalak
970×90 px
275 000 Ft+Áfa

Szövegközi banner
fő- és aloldalak
590×360 px
330 000 Ft+Áfa

Speciális hírlevél: nettó ár.

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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banner megjelenési lehetőségek website

Méret és formátum
információk:
Kapu: gif/png/jpg,
240 – 350 kbyte/rész
Billboard lead alatt
fő- és aloldalak
300×250 px
275 000 Ft+Áfa

Dupla billboard
fő- és aloldalak
300×600 px
330 000 Ft+Áfa

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

Hírlevél megjelenések

Ajánló
500 karakter szöveg
+ 60×60px logó
csak gyógyszerészek részére:
110 000 Ft/hét
teljes címlistára
165 000 Ft/hét

Banner megjelenés
tető vagy szöveg
közötti megjelenés
165 000 Ft+Áfa
Mérete: 728×90 px

Kapubanner
csak gyógyszerészek részére:
440 000 Ft/hét
Mérete:
1db felső rész: 1262x160px,
és a 2db oldalsó rész:
2dbx146x1000px
(3db különálló részből
történő anyag leadás)

Speciális hírlevél tapéta
165 000 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!

