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ELSŐ A HÍREKBEN, ELSŐ A TUDÁSBAN
6 ORSZÁGBAN, TÖBB MINT 40 ÉVE

BEMUTATKOZÁS

CÉLCSOPORT

Folyóiratunk információgazdag és kompetens, ugyanakkor
olvasmányos stílusú cikkeket, szakmai összefoglalókat,
interjúkat kínál az orvostudomány, az egészségpolitika,
a gazdaság, az informatika, az egészségügyi jog, az orvosi
pénzügyek, az Európai Unió, a gyógyszerpiac területéről.

A hazánkban dolgozó valamennyi orvos és egészségügyi
döntéshozó, továbbá az egészségügy kormányzati,
szakmai, oktatási, felügyeleti, finanszírozási és irányító
szervezeteinek munkatársai.

Célkitűzése, hogy a szakmai újdonságokon túl magas szinten
tájékoztassa az orvosokat mindarról, amire gyógyító munkájuk
során szükségük lehet.

BEHÚZÁS, PR CIKK, SZAKMAI CIKK, BESZÁMOLÓ

Kiemelt feladatának tekinti, hogy az egészségpolitikai,
gazdasági folyamatok és jogszabályváltozások elemzésével
olvasótáborát ne csak az általános tájékozottságban, hanem
a praxisok és intézmények üzemeltetésében és menedzselésében is segítse.

FORMÁTUM

TERJEDELEM*

ÁR/OLDAL**

1/1 oldal PR
1/2 oldal PR
1/4 oldal PR
Behúzás

10 000 leütés
5 000 leütés
2 500 leütés
igény szerint

484 000 Ft
303 000 Ft
240 000 Ft
66 Ft/db

* karakterszám szóközzel   ** nettó ár

TERJESZTÉSI ADATOK

12 000
12

TECHNIKAI ADATOK
Papír:
54 g-os MFC-UPM Cote

példányszám

megjelenés/év (minden hónapban)

Terjesztés módja: Előfizetők, kongresszusok,
konferenciák résztvevői, kontrollált, igény szerint
meghatározott szakterületi címlista.

Nyomás:
rotációs 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

Medical Tribune

PRINT
FELÜLETEK, ÁRAK

1/1
tükör: 275×400 mm
970 000 Ft+Áfa

1/2
tükör: 275×200 mm
660 000 Ft+Áfa

A/4-hez közeli méret
tükör: 219×290 mm
820 000 Ft+Áfa

1/3
tükör: 219×170 mm
484 000 Ft+Áfa

A/5-höz közeli méret
tükör: 163×215 mm
484 000 Ft+Áfa

1/4
tükör: 275×100 mm
363 000 Ft+Áfa

1/5
tükör: 51×400 mm
303 000 Ft+Áfa

Csík
tükör: 275×40 mm
242 000 Ft+Áfa

Csík panoráma
tükör: 590×40 mm
605 000 Ft+Áfa

Nagy sziget
tükör: 163×260 mm
484 000 Ft+Áfa

Kör panoráma
tükör: 200 mm
970 000 Ft+Áfa

Sziget panoráma
tükör: 254×254 mm
970 000 Ft+Áfa

B4
tükör: 275×400 mm
970 000 Ft+Áfa

Kreatív csomagolás
(tasak, gyártás nélkül)
438×308 mm
+50 mm átfedés
1 210 000 Ft+Áfa

Fél álcímlap
vágott: 160×330 mm
vágott: 160×440 mm
kifutó: 5-5 mm
970 000 Ft+Áfa

Lapot átkötő szalag
(pozícionálható
adott oldalra is)
450×60 mm
1 815 000 Ft+Áfa

Dupla címlap
vágott: 630×440 mm
kifutó: 5-5 mm
1 815 000 Ft+Áfa

Print megjelenéseknél, a megadott leadási határidőn túli 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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MEDICAL ONLINE
MEDICAL ONLINE
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
A hazánkban dolgozó orvosok
Egészségügyi szakdolgozók
Egészségügyi döntéshozók
Az egészségügy kormányzati szervezeteinek munkatársai

24 500
18 377

felhasználónk kap hírlevelet

Az egészségügy felügyeleti, finanszírozási és irányító
szervezeteinek munkatársai
Az egészségügy oktatási szervezetei

felhasználónk rendelkezik
orvosi pecsétszámmal

203 000
315 000

SPECIÁLIS HÍRLEVÉL
UV és

AV átlagosan
havonta

PR-CIKK
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.

A teljes listára történő kiküldés díja:
605 000 Ft+Áfa
DARAB 		 FORINT/KIKÜLDÉS
500–1000		

303 000

1001–5000		

363 000

5001–10 000		

425 000

10 001–20 000		

484 000

ALAPÁR:
425 000 Ft+Áfa

Speciális hírlevél: nettó ár.

Medical Tribune

MEDICAL ONLINE
BANNER MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK WEBSITE

Top banner
fejléc felett
970×110 px
363 000 Ft+Áfa

Fejléc alatt
fő- és aloldalak
970×250 px
425 000 Ft+Áfa

Fejléc alatt
fő- és aloldalak
970×90 px
340 000 Ft+Áfa

Szövegközi banner
fő- és aloldalak
590×360 px
484 000 Ft+Áfa

MÉRET ÉS FORMÁTUM
INFORMÁCIÓK:
Kapu: gif/png/jpg,
240 – 350 kbyte/rész

Billboard lead alatt
fő- és aloldalak
300×250 px
363 000 Ft+Áfa

Dupla billboard
fő- és aloldalak
300×600 px
484 000 Ft+Áfa

Tapéta
fő- és rovatoldal
605 000 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 orvosok részére
150 000 Ft/hét
teljes címlistára
230 000 Ft/hét

Banner megjelenés
tető vagy szöveg
közötti megjelenés
csak orvosok részére
120 000 Ft+Áfa
teljes címlistára
230 000 Ft+Áfa
Mérete: 728×90 px

Kapubanner
csak orvosok részére:
670 000 Ft/hét
teljes címlistára:
840 000 Ft/hét
Mérete:
1db felső rész: 1262x160px,
és a 2db oldalsó rész:
2dbx146x1000px
(3db különálló részből
történő anyag leadás)

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!

