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BEMUTATKOZÁS

CÉLCSOPORT

Az orvostovábbképzés 29 éve vezető, legnagyobb előfizetői és
olvasótáborral rendelkező szaklapja valamennyi orvosi szakterület
képviselőinek széles szakmai tájékozódását, folyamatos önképzését szolgálja, továbbképzési kreditpontszerzői lehetőséggel,
tematikus különszámokkal, online felülettel (www.otszonline.hu),
betegtájékoztatókkal segítve az önképzést, a tudás napra készen
tartását és természetesen a mindennapi gyógyító munkát.

Előfizetői túlnyomórészt háziorvosok, belgyógyászok és kardiológusok, de megjelenése óta, 29 éve a legtöbb szakterületen
őrzi vezető pozícióját, hazánkban a legnagyobb olvasótáborral
rendelkező orvosi szaklap.

TERJESZTÉSI ADATOK

12 000
12

példányszám

megjelenés/év

Terjesztés módja:
A lapnak több, mint 7500 előfizetője van. Ingyenesen
kapják a kórházak, rendelőintézetek, egyetemek orvosi
vezetői, az osztályvezető és tanszékvezető főorvosok, a
megyei szakfelügyelő főorvosok, az ÁNTSZ szakemberei,
az államigazgatási és kormányzati szervek vezető tisztségviselő orvosai. A fennmaradó példányok kongresszusokon,
illetve többlépcsős kontrollált terjesztés révén jutnak el az
olvasókhoz.

TECHNIKAI ADATOK
Példányszám:
12 000
Oldalszám:
96 oldal+borító
Megjelenés:
12 alkalom/év
Papír: belív:
60 g-os US ART papír
Borító:
200 g-os fényes műnyomó
Nyomás:
íves, négyszínnyomtatás
Hirdetések leadása:
4 színre bontott, nyomdakész PDF formátumban

KONTAKT

Professional Publishing Hungary Kft.
H-1037 Budapest, Montevideo u. 3./b

Értékesítés

Főszerkesztő:

PÉCSI ANDREA
senior key account manager
pecsi.andrea@pphmedia.hu
+36 30 552 5024

DR. NAGY JUDIT
nagy.judit@pphmedia.hu
+36 30 922 0137

DUMA CSILLA
senior key account manager
duma.csilla@pphmedia.hu
+36 70 654 0552

ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE | WWW.OTSZONLINE.HU

PRINT
FELÜLETEK, ÁRAK

1/1
209×280 mm
kifutó: 5-5 mm
890 000 Ft + ÁFA

1/2
209×140 mm
kifutó: 5-5 mm
550 000 FT + ÁFA

B4
1 780 000 Ft + ÁFA

B2

B3

1 550 000 Ft + ÁFA 1 300 000 Ft + ÁFA

AZ ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE 2022. ÉVI SZÁMAINAK ÜTEMEZÉSE

Anyagleadási határidő
2021. december 15.
2022. január 28.
2022. február 25.
2022. március 30.
2022. április 26.
2022. május 26.
2022. június 24.
2022. július 26.
2022. augusztus 26.
2022. szeptember 27.
2022. október 28.
2022. november 25.

Tervezett megjelenés
2022. január 14.
2022. február 10.
2022. március 9.
2022. április 13.
2022. május 10.
2022. június 10. 		
2022. július 8.
2022. augusztus 9.
2022. szeptember 8.
2022. október 10.
2022. november 9.
2022. december 9.

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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ONLINE
BEMUTATKOZÁS

CÉLCSOPORT

A www.otszonline.hu az Orvostovábbképző Szemle havonta megjelenő lapszámainak teljes tartalmán kívül naponta frissülő exkluzív
tudományos információkat is tartalmazó szakportál, amelynek napi
aktuális érdekességei és betegtájékoztatói szabadon hozzáférhetők, szakcikkeit azonban csak regisztrált, érvényes orvosi pecsétszámmal rendelkező látogatóink olvashatják. Regisztrált olvasóknak heti hírlevéllel.

Az otszonline zártkörű orvosi szakportál, melyre regisztrált, érvényes orvosi pecsétszámmal, vagy gyógyszerészi regisztrációs
számmal rendelkező látogatóink jelentkezhetnek be.

TARTALOM
Napi szakmai újdonságok
EMA, FDA hírek gyógyszerek befogadásáról

HÍRLEVÉL
Heti egy alkalommal, hétfőn, regisztrált felhasználók
részére.

Szimpóziumok (fókusztéma több cikk keretében)

A hírlevél tartalma: naponta frissülő szakmai újdonságok, aktuális orvosi-tudományos cikkek az Orvostovábbképző Szemle
legfrissebb számaiból válogatva, valamint megrendelőink
igényeitől függően PR-cikkek, klinikai vizsgálatok eredményei,
sajtóközlemények, összefoglalók, kongresszusi meghívók,
beszámolók.

Összefoglaló közlemények

15 880 címre

Klinikai vizsgálatok eredményei
Cikkreferátumok az elmúlt hónapok nemzetközi szakirodalmából

Betegtájékoztatók
Esettanulmányok
Kogresszusi, szimpóziumi beszámolók
Kreditpontszerzési lehetőségek
Videóinterjúk, videóelőadások
webinarok

HÍRDETÉSI LEHETŐSÉG A HÍRLEVÉLBEN:
Banner, melynek mérete
pozíciótól függetlenül 728x90 pixel,
180 000 Ft+ ÁFA
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ONLINE
HIRDETÉSI FELÜLETEK

Fejléc feletti sáv
970 × 110 px
főoldalon vagy
egyeztetett aloldalon:
340 000 Ft + ÁFA /hét

Fejléc alatti sáv
970 × 250 px
főoldalon vagy
egyeztetett aloldalon:
390 000 Ft + ÁFA/hét

Fejléc alatti sáv
970 × 90 px
főoldalon vagy
egyeztetett aloldalon:
310 000 Ft + ÁFA/hét

Tartalmi oszlopban
2-3 cikk után
pr cikk
340 000 Ft + ÁFA/hét

Tartalmi oszlopban
5-6 cikk után
590 × 360 px
főoldalon vagy
egyeztetett aloldalon:
450 000 Ft + ÁFA/hét

Jobb oldali oszlopban
felül
300 × 600 px
főoldalon vagy
egyeztetett aloldalon:
400 000 Ft + ÁFA/hét

Jobb oldali oszlopban
lentebb
300 × 250 px
főoldalon vagy
egyeztetett aloldalon:
250 000 Ft + ÁFA/hét

FixedBottom banner
fixen a képernyő aljára rögzítve
970 × 90 px
főoldalon vagy
egyeztetett aloldalon:
300 000 Ft + ÁFA/hét

Értékesítés
Online megjelenéseknél, a megjelenés kezdődátumát megelőző 24 órán belüli hirdetés lemondás esetén,
a hirdetés netnet értékének 100%-a kötbérként kerül kiszámlázásra.

PÉCSI ANDREA
senior key account manager
pecsi.andrea@pphmedia.hu
+36 30 552 5024
DUMA CSILLA
senior key account manager
duma.csilla@pphmedia.hu
+36 70 654 0552

