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Engedje meg, hogy bemutassam Önnek a Látlelet Egészségügyi Kommunikációs Szaklap 2005. évre szóló együttműködési ajánlatát. Bízom abban,
hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és együttműködésünk kölcsönösen
előnyös lesz.
A Látlelet Egészségügyi Kommunikációs Szaklap 48. évfolyamú, havonta
megjelenő szaklap. A Látlelet szaklapot minden hónapban kézhez kapja a
magyar egészségügy szakmai dolgozóinak színe-java az ágazat valamennyi
szegmensében (alap- járó- és fekvő ellátás). Ezzel lehetővé téve az egészségügy különböző ágazatainak kommunikációját, amely a minőségi betegellátás nélkülözhetetlen eleme.
Rendszeresen megjelenő mellékletével az Orvos Védelem Jogi szaklappal
mely hazánkban ezen a területen egyedülálló, az egészségügy egyik legmagasabb szakmai presztízsű újságja lett az évek alatt.

Balla M. Anna újságíró, pszichológus
újságíró-főszerkesztő | 20-9785-662
Dr. Kollár László szülész-nőgyógyász, kórházi főorvos
orvos-főszerkesztő | 20-4357-246
Dr. Ábrahám László ügyvéd
szerkesztőbizottsági elnök (jogi melléklet) | 30-9438-959

Kéner Zoltán
marketing igazgató | 20-9331-652
Dr. Salamon Sándor belgyógyász szakorvos, háziorvosi praxis
orvos-szerkesztő | 20-4216-483
Dr. Martini Jenő orvos-jogász
MOJIT elnök (jogi melléklet) | 30-9417-698

A L ÁTLELET PAR AMÉTEREI

Példányszám: 22.000
Terjedelem: 12-16 oldal
Terjesztés: speciális előﬁzetői címlistára postázva (előﬁzetők), illetve bizományosi terjesztéssel a
nagy egészségügyi dolgozókat foglalkoztató
objektumokban.
Méret: B/3 (320x460 mm)
Szedéstükör: 280x400 mm
Nyomdai eljárás: ofszet 4+4 szín
Megjelenés : havonta
Reklámanyagok leadása: megjelenés előtt 1 héttel
Kiadó: HungaCoord Egészségügyi és Kulturális
Szolgáltató Kft.

L ÁTLELET EGYÜT TMŰKÖDÉSI AJÁNL AT

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A több mint 400 ezer embert foglalkoztató egészségügy valamennyi
intézményének:
• orvosai,
• gazdasági személyzete,
• kórházak (az ország valamennyi kórháza),
• azok osztályai,
• klinikák,
• gyógyszertárak, patikák,
• laboratóriumok,
• országos intézetek,
• társadalombiztosítási igazgatóságok,
• alapellátás, járó beteg szakrendelés,
• szociális otthonok,
• magánrendelők, magánklinikák stb.

Az egész éves együttműködés keretében ajánlott kedvezményeink:
• 25% kedvezmény hirdetési listaárainkból
• egy alkalommal PR cikk megjelentetése fél oldalon
• egész évben banner elhelyezése a látlelet weboldalán
• felár nélküli kifutó hirdetések
• egy egész éves előﬁzetés a megrendelő által megadott címre
• felár nélküli kötött oldali hirdetések
Ebben a nyolc megjelenésben a következő oldalon felsorolt
reklámlehetőségek tetszés szerint kombinálhatóak.

EGYÜT TMŰKÖDÉSI AJÁNL AT 2005 - RE

Egész éves együttműködésnek tekintünk egy évben legalább
nyolcszori megjelenést.

A L ÁTLELELET OLVASÓKÖRE

A magyar egészségügyben dolgozók teljes köre.

A teljesség igénye nélkül ezek a következők:
• szakcikkekkel egybekötött hirdetés
• tematikus melléklet elsősorban idényjellegű kampányokhoz igazodva
• speciális különszám
• vállalati K+F hírek folyamatos megjelentetése
• duplázott címoldal
• szóróanyag behúzás
• termékminta elhelyezés zacskós csomagolásban, vagy beragasztva
• szereplés szakmai konferenciákon
• bevezető kampányok előtt ﬁgyelemfelkeltő cikkek az adott témáról
• postázás speciális célközönségnek
Természetesen nyitottak vagyunk bármilyen további, egyedi elképzelésre is.

Ajánlatunkhoz csatoltuk a Látlelet néhány korábbi számát és a hirdetési
tarifánkat. Ez a tarifa az idei évre érvényes árakat tartalmazza, így értelemszerűen valamennyi 2005-re felajánlott kedvezményt a 2004-ben érvényes
hirdetési árainkból nyújtjuk.
Amennyiben bármilyen további információra van szüksége, kérjük keressen
minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
A sikeres és hosszú távú együttműködésben bízva!
Tisztelettel:
Balla M. Anna újságíró-főszerkesztő
20-9785-662 | annaballa@dunakanyar.net
Kéner Zoltán marketing igazgató
20-9331-652 | kenzo@mediamez.hu
2000 Szentendre Fiastyúk utca 2.
06-26/316-659 | latlelet@dunakanyar.net
Szentendre, 2004. ősz

K APCSOL AT TEREMTÉS

Bízunk benne, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és felmerülő kérdéseit egy személyes találkozón válaszolhatjuk meg.
Kéner Zoltán, lapunk marketing igazgatója telefonos egyeztetés
után felkeresi Önt.

T OVÁ BBI E X T R A S ZOLG Á LTATÁ SOK

A hagyományos reklámkampányokhoz képest több extra
szolgáltatást tudunk nyújtani, elsősorban szakmai hirdetőinek.
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Hirdetési tarifatáblázat
Olvasókörünk: a magyar egészségügyben dolgozók egésze (orvosok, gazdasági személyzet). A több mint 400 ezer
embert foglalkoztató egészségügy valamennyi intézményének orvosai, gazdasági személyzete, kórházak (az ország
valamennyi kórháza), azok osztályai, klinikák, gyógyszertárak, patikák, laboratóriumok, országos intézetek, társadalombiztosítási igazgatóságok, alapellátás, járó beteg szakrendelés, stb.
Terjesztés: speciális, adekvát előﬁzetői címlista, illetve folyamatos előﬁzetési kampány alapján.
A „KÓRHÁZ INFÓ” alapítványi közreműködéssel biztosítja a lapot a hátrányos helyzetű kórházak részére.
Együttműködés formái: Variábilis, adott esetben személyre szabott. A hagyományos hirdetés-megjelentetés mellett
számos egyéb lehetőség közül választhat a megrendelő személyes megbeszélés alapján.
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Méret

Fekete-fehér ár

Színes ár

1/1 oldal 280x400 mm

410.000 Ft+áfa

520.000 Ft+áfa

1/2 oldal 138x400 mm 280x201 mm

220.000 Ft+áfa

366.000 Ft+áfa

1/4 oldal 138x201 mm 280x102 mm

166.000 Ft+áfa

250.000 Ft+áfa

98.000 Ft+áfa

162.000 Ft+áfa

1/8 oldal

Álló méret

Fekvő méret

Példányszám: 22.000
Terjedelem: 12-16 oldal
Méret: B/3 (320x460 mm)
Szedéstükör: 280x400 mm
Nyomdai eljárás: ofszet, 2 szín, 4+4 színes
Megjelenés : havonta
Reklámanyagok leadása: megjelenés előtt 1 héttel

67x201 mm 130x102 mm

Borító, és megkötött oldal esetén 20 % felárat számolunk.
Egész évre szóló megrendelés esetén – megegyezés szerinti – kedvezményt biztosítunk.
Anyagleadás módja: e-mailen (jpg, tiff), ﬁlmen, vagy postai úton (ﬂoppy, cd)
A hirdetés leadási határideje: a hirdetés megjelenését megelőző hónap 15. napja.
Fizetési feltételek: megjelenést követően, támpéldány és számla ellenében, 8 banki napon belül.

Kapcsolat: Kéner Zoltán marketing igazgató (06-20 978-5662 | latlelet@dunakanyar.net)
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