praxis
menedzsment
MÉDIAAJÁNlat
bemutatkozás

CÉLCSOPORT

Az egészségügy területén egyedülálló, az alapellátási
praxisoknak szóló szaklapot ad ki a Professional Publishing
Hungary Kiadói Kft. Medical Information Divíziója.

A hazánkban dolgozó háziorvosok.

A negyedévente megjelenő kiadvány elsősorban gazdasági
szaklap, de természetéből fakadóan rendre közli az aktuális
egészségpolitikai információkat, beszámol a praxisokat
érintő jogszabályi, valamint minden olyan hatósági ügyeket,
felügyeletet, munkaszervezést érintő változásról, amely
közvetve vagy közvetlenül érinti a praxisok munkáját.
A lap segítségével információt nyújtunk finanszírozási,
informatikai és kommunikációs kérdésekben, így például
szakértői tanácsokat adunk az orvos-beteg viszony,
a beteg-compliance és az adherencia javításának
lehetőségeiről, és beszámolunk a terápiás újdonságokról is.

terjesztési adatok

6 000
4

BEHÚZÁS, PR CIKK, SZAKMAI CIKK, BESZÁMOLÓ
Formátum

Terjedelem*

1/1 oldal PR
6 000 leütés
1/2 oldal PR
3 000 leütés
Behúzás
igény szerint
Speciális hírlevél 1 alkalommal (4 066 fő)
(kizárólag a megrendelő tartalma
alapján összeállított
hírlevél szerkesztőségi jóváhagyással)

* karakterszám
szóközzel

Ár/oldal**
480 700 Ft
400 000 Ft
60 Ft/db
132 Ft/cím

** nettó ár

olvasói összetétel
Példányszám: 6 000

példányszám

Oldalszám: 48 oldal + borító
Megjelenés: 4 alkalom/év (február, május, augusztus, december)

megjelenés/év (negyed évente)

Terjesztés módja:
előfizetők, saját háziorvosi címlista

Papír: belív: 90 gr matt műnyomó
Borító: 200 gr matt műnyomó
Nyomás: íves, négyszínnyomtatás
Hirdetések leadása: nyomdai PDF (PDF/X-3),
300 dpi felbontás, CMYK színrendszer

kontakt

H-1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel.: +36 30 552 5011

key account manager:

divízióvezető, főszerkesztő:

Kanfi-Horváth Andrea
kanfi-h.andrea@pphmedia.hu
+36 30 8730 113

dr. Lipták Judit
liptak.judit@pphmedia.hu
+36 30 207 2314

key account manager:

projekt koordinátor

SCHÄFER ZSUZSANNA

SZALAI NIKOLETT
szalai.nikolett@pphmedia.hu

schafer.zsuzsanna@pphmedia.hu
+36 20 997 8899
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print
felületek, árak

B2
vágott: 210×280 mm
kifutó: 5-5 mm
649 000 Ft+Áfa

B3
vágott: 210×280 mm
kifutó: 5-5 mm
599 500 Ft+Áfa

B4
vágott: 210×280 mm
kifutó: 5-5 mm
649 000 Ft+Áfa

1/1
vágott: 210×280 mm
kifutó: 5-5 mm
480 700 Ft+Áfa

1/2
vágott: 185×120 mm
kifutó: 5-5 mm
327 800 Ft+Áfa

online
Bannerek a medicalonline és pharmaonline oldalakon

Top banner
fejléc felett
970×110 px

Fejléc alatt
fő- és aloldalak
970×250 px

Fejléc alatt
fő- és aloldalak
970×90 px

Billboard lead alatt
fő- és aloldalak
300×250 px

Dupla billboard
fő- és aloldalak
300×600 px

Tapéta
fő- és rovatoldal

Szövegközi banner
fő- és aloldalak
590×360 px

Online: az árak oldalanként eltérőek.
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!

