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igény szerintPéldányszám 

Mediképzés
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK TOVÁBBKÉPZŐ KIADVÁNYA

CÉLCSOPORT
Egészségügyi szakdolgozók, 
asszisztensek, nővérek, gyógyszerész 
assisztensek.

TECHNIKAI ADATOK
Terjedelem:  igény szerint, min. 8 oldal
Nyomás:  4+4 szín
Borító:   150 g-os fényes műnyomó
Belív:   90 g-os matt műnyomó
Kötészet:  irkatűzött

BEHÚZÁS 20 g-ig 55 Ft+áfa/db 20 -40 g 65 Ft+áfa/db 40 g felett 75 Ft+áfa/db-tól

HIRDETÉS MEGJELENÉSI FELÜLETEK

FELÜLET
TÜKÖR MÉRETE 

(mm)
VÁGOTT MÉRET 

(mm)
KIFUTÓ 

(mm)

B2 – 210x287 220x307

1/1 oldal – 210x287 220x307

B3 – 210x287 220x307

MEGJELENÉS

LAPSZÁM Egyedi megrendelés alapján.

HIRDETÉS BEÉRK. A nyomdai leadás előtt min. 15 munkanappal.

MEGJELENÉS Egyedi megrendelés alapján.

A TARTALOM ÖSSZEÁLLITÁSÁRA ÉS KIVITELEZÉSÉRE KÉRJE AJÁNLATUNKAT

Ködöböcz Ágnes

kodobocz.agnes@promenade.hu

 +36 30 453-0689

LAPMENEDZSER

PRINT



www.medikepzes.hu
HÍRLEVÉL

SZOLGÁLTATÁSOK, HIRDETÉSI MÉRETEK, ÁRAK

HÍRLEVÉL MÉRET
(pixel) ÁR/MEGJELENÉS

Hírlevélben fejléc banner 650 x 80 120 000 Ft + áfa

Hírlevélben leadmegszakító banner 450 x 55 90 000 Ft + áfa

Hírlevélben box banner 160 x 220 50 000 Ft + áfa

Hírlevélben megjelenés cikkel – 25 000 Ft + áfa

Online-tanfolyam lebonyolítás – kérje ajánlatunkat

Multimédiás DVD – kérje ajánlatunkat

Reklámanyag grafikai tervezés – kérje ajánlatunkat

GIF animáció – kérje ajánlatunkat

ONLINE
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Megjelenési lehetőségek kiadványainkban
• Tematikus szakcikkek elkészítése.

• Tematikus különszámok.

• Klinikai vizsgálatok, külföldi szakcikkek fordítása,  

összefoglalása, megjelentetése.

• Külföldi és hazai kongresszusi beszámolók, konferencia  

tudósítások megírása.

• Szakmai interjúk készítése hazai és külföldi szaktekintélyekkel  

és cégvezetőkkel.

• Külföldi cikkek referálása, szakfordítása.

• Esetismertetések közzététele.

• PR cikkek, termékismertetők közlése.

• Kreditpontot érő szakmai kvíz feladatok megjelentetése.

• Kiadványainkból különlenyomat és kreditpontszerző 

supplementumok összeállítása, elkészítése, megjelentetése.

• Kreatív reklámanyag tervezése.

• Tartalomszolgáltatás.

Egyéb online szolgáltatások
• Bannerek tervezése és online megjelentetése.

• Cikkek online megjelentetése.

• Weboldal tervezés, készítés, karbantartás,  

üzemeltetés.

• Egyéb webtartom szolgáltatás.

• Videokészítés, utómunkálatokkal.

• Online tanfolyam lebonyolítás.

• Webkonferencia szolgáltatások.

• Multimédiás DVD-készítés.

• Reklámanyag grafikai tervezés.

• GIF animáció készítés.

Professzionális hírlevél-szolgáltatások
• Hírlevelek tervezése.

• Hírlevél-tartalom aktualizálás.

• Hírlevelek eseti és ütemezett kiküldése.

• Címlisták karbantartása.

• eDM készítés, kiküldés.

Kiadványainkhoz kapcsolodó tematikus portálszolgáltatás
Az olo.hu portálrendszer fejlesztésekor kiemelt célként tűztük ki, hogy az oldalainkat meglátogató 

szakemberek minél relevánsabb és célzottabb tartalommal találkozhassanak. Ennek érdekében a 

legfontosabb szakmák számára dedikált, tematikus oldalakat hoztunk létre, amelyek elérhetőek a 

felhasználók számára.

Általános információk
PRINT, WEBOLDAL, HÍRLEVÉL

Promenade Kiadó

 +36 30 327-4143

1125 Budapest, Tusnádi utca 19.

1135 Budapest, Pf. 804.

recepcio@promenade.hu
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Anyagleadási paraméterek, hirdetés
PRINT, WEBOLDAL, HÍRLEVÉL

A kiadványhoz rendelt lapzárta határideje előtt legkésőbb 5 munkanappal. 
A lapzárták tervezett időpontjait megtalálhatja weboldalunkon, a  
www.promenade.hu/mediajanlo linken az adott lap kiválasztását követően.

Anyagleadás határideje

Anyagleadás módja

Anyagleadás típusok

FTP

A következő FTP címre való feltöltéssel: ftp.promenade.hu,
felhasználó: az adatot kérje a managertől,

jelszó: az adatot kérje a managertől.

ADATHORDOZÓ

Futárszolgálattal vagy személyesen leadhatja kiadónkban Flashdrive, CD 

vagy DVD használatával. Címünk: 1125 Budapest, Tusnádi utca 19., 

nyitva tartás munkanapokon 8:00 – 16:00 között.

Minden esetben PostScript fileból konvertált kompozit anyagot kérünk 
leadni a hibalehetőségek csökkentése végett!

• Flattened beállítás.
• CMYK színprofil.
• 1:1 méretarány.
• 300 DPI felbontás.
• 5-5 mm kifutó.
• MAXIMUM QUALITY beállítás.
• Kérjük, hogy minden esetben ügyeljen az 

OVERPRINT és KNOCK-OUT beállításokra.
• Amennyiben apró betűs szöveget 

vagy hajszálvékony léniákat tartalmazó 
kreatívot kíván küldeni, javasoljuk 
kompozit PDF anyag átadását. Ellenkező 
esetben nem tudunk felelősséget 
vállalni sem az olvashatóságért, sem a 
minőségért.

• X1-A-2001 PRESET; vagy  
PRESS QUALITY.

• CMYK színprofil.
• 1:1 méretarány.
• 300 DPI felbontás.
• 5-5 mm kifutó.
• Görbévé konvertált betűkkel, vagy teljesen  

beágyazott fontokkal.
• Denzitás skála, vágó-, és passzerjelek 

nem érhetnek bele a kifutó területbe.
• Maximális festékösszterhelés borító esetében 

maximum 300%, belív esetében maximum  
250 % lehet.

• Kérjük, hogy minden esetben ügyeljen az 
OVERPRINT és KNOCK-OUT beállításokra, 
valamint arra, hogy összevont rétegekkel 
rendelkező állományból készüljön a PDF.

• Fehér háttér esetében fehér alátöltést kell 

alkalmazni.

JPGTIFFPDF


