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charakteristika časopisu
Odborný lékařský časopis zaměřený na farmakoterapii. 
Je určen všem ambulantním specialistům včetně všeobecných 
praktických lékařů a internistů, farmakologům a farmaceutům.

Hlavním garantem časopisu je doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA.

 » Obsah časopisu přináší nejnovější poznatky a témata z oblasti vědy a medicíny, 
zvláště farmakoterapie

 » Přináší informace o nových léčivech na českém a světovém trhu
 » Komentuje zajímavé vědecké práce a klinické studie
 » Nabízí možnost publikace komentářů účastníků odborných kongresů a sympozií přibližující 
čtenářům aktuální dění v oblasti farmakoterapie a farmaceutického průmyslu

 » Vycházejí speciální čísla věnovaná jednomu oboru medicíny
 » Nabízí možnost reprintování již publikovaných článků
 » Ve spolupráci s klientem nabízí možnost publikace speciálního čísla na míru jeho požadavkům
 » Každé vydání poskytuje prostor autorům různých specializací a zaměřuje se na vysokou 
publikační úroveň

 » Všechny texty procházejí před vydáním odbornou recenzí
 » Ve spojení s originálním pojetím grafiky splňuje nejvyšší nároky na tištěná média
 » Jednotlivá čísla vycházejí u příležitosti významných českých kongresů

distribuce
 » Časopis je distribuován předplatitelům, na vybrané odborné kongresy 
a specializovaná pracoviště v ČR

 » Distribuce na Slovensko je zajištěna prostřednictvím e‑shopu
 » Vychází v nákladu 5 000 ks

struktura cílové 
skupiny čtenářů

harmonogram
1 

speciál
2 3 4 

speciál
5 6 

speciál
7 8

datum 
vydání 16. 1. 14. 3. 12. 5. 15. 6. 17. 7. 14. 8. 9. 10. 11. 12.

20 %
všeobecné lékařství

30 %
specializace

13 %
nemocniční oddělení

10 %
lékárníci

27 %
vnitřní lékařství



1/1 1/2 1/3
Celostrana (na výšku)
210 × 297 mm
57 000 Kč

1/2 strany (na šířku)
210 × 148 mm
36 000 Kč

1/3 strany (na šířku)
210 × 99 mm
29 000 Kč
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Z
možnosti prezentace

1. partnerství projektu
generální partner 1 000 000 Kč
hlavní partner 750 000 Kč
partner 500 000 Kč

Rozsah plnění jednotlivých partnerství je zahrnuto ve smlouvě. 
Podmínky partnerství Vám rádi poskytneme na vyžádání.

2. inzerce

STORNO POPLATKY
 » 25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků
 » 24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce
 » 14 až 8 dnů (a méně) před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce
 » 7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat

3.  další možnosti prezentace 
(individuální kalkulace)

 » vkládání vlastních materiálů
 » reklamní přebal
 » reprint
 » speciální přílohy

PRÉMIOVÉ UMÍSTĚNÍ
1/1 U OBSAHU 65 000 Kč
2. STRANA OBÁLKY 80 000 Kč

3. STRANA OBÁLKY 65 000 Kč
4. STRANA OBÁLKY 90 000 Kč
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