
www.medikepzes.hu
HÍRLEVÉL

SZOLGÁLTATÁSOK, HIRDETÉSI MÉRETEK, ÁRAK

HÍRLEVÉL MÉRET
(pixel) ÁR/MEGJELENÉS

Kapubanner 1 960 x 80-120 550 000 Ft + áfa

Kapubanner 2 140 x 350-450 550 000 Ft + áfa

Kapubanner 3 140 x 350-450 550 000 Ft + áfa

Hírlevélben fejléc banner 630 x 200 250 000 Ft + áfa

Hírlevélben leadmegszakító banner 620 x 80 200 000 Ft + áfa

Hírlevélben box banner 160 x 220 100 000 Ft + áfa

Hírlevélben lead megjelenés – 150 000 Ft + áfa

Hírlevél eDM készítés és 2x kiküldés – 400 000 Ft + áfa

Hírlevél eDM ismételt kiküldés – 120 000 Ft + áfa

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁR

Egyéb tartalomszolgáltatás – kérje ajánlatunkat

Videokészítés – kérje ajánlatunkat

Online-tanfolyam lebonyolítás – kérje ajánlatunkat

Reklámanyag grafikai tervezés – kérje ajánlatunkat

Banner grafikai tervezés, animálás – kérje ajánlatunkat

ONLINE
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További online lehetőségek
VÁLOGATÁS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINKBÓL

Webkonferencia

Kiadónk 2016-ban 16 webkonferenciát rendezett és bonyolított le. Az élő, interaktív, interneten is nézhető 

szimpóziumokba a néző a világ bármely pontjáról, adott online-felületen kapcsolódhat be. Előadók élő 

kameraképen, telefonos kapcsolaton vehetnek részt az online-konferencián. A nézők a webes felületen 

moderált chaten, telefonon vagy akár sms-ben tehetnek fel kérdéseket az előadóknak, akiknek lehetőségük 

van közvetlenül válaszolni. Az időkorlát nélkül, a világ bármely pontjáról elérhető webkonferencia akár 

kreditpontszerző tanfolyammá is alakítható.  A több helyszín összekapcsolásával is létrehozható online-

esemény a világ bármely pontjáról nyomon követhető. A felkészítést, oktatást előkészületeket képzett és 

tapasztalt munkatársaink Budapesten kívül, vidéki helyszíneken is elvégzik.

Multimédiás DVD

A videoalapú DVD mellett a multimédiás DVD-vel a felhasználó könnyen eligazodik a menürendszerben 

és kitűnő minőségben repíti el őt az adott szimpózium helyszínére, amely így tökéletes promóciós eszköz 

a cégek számára. A megörökített eseményt szerkesztett DVD-n kaphatja kézhez az orvos, amin a magyar 

nyelv mellett az előadó anyanyelvén is meghallgatható az előadás. Külföldi vagy magyar előadóval készült 

interjú és szimpóziumi előadások mellett oktató videó és különböző szakmai anyagok helyezhetők el. 

Kérésre különböző dizájn elemekkel készítjük el, valamint lehetőség van a korong és a különféle tokok 

grafikájának elkészítésére is.

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 webtartalom 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

1037 Budapest, Montevideo u. 7.  
(3. emelet)

1300 Budapest, Pf. 176.

recepcio@promenade.hu



MÉDIAAJÁNLÓ 2022

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 FTP

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

jelszó: az adatot kérje a managertől.

Anyagleadás típusok 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


