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Книга

Лекарите, на които вярваме
Специално издание на в.

Преди девет години, в навечерието на Световния ден на здравето и работещите в здравеопазването, вестник „24 часа” инициира
специално допитване до своите читатели – „Лекарите, на които
вярваме”.
Кулминацията на инициативата в началото на април 2011 г. се
превърна в дебат в пленарната зала на Парламента по проблемите
на здравеопазването. Там в. „24 часа” събра общо 250 лекари, номинирани от читателите.
В продължение на инициативата планираме издаването на едноименна книга, в която ще съберем и представим повече от
460 специалисти от различни профили в медицината и магистърфармацевти, техните специализации, възможности за контакт.
Тя ще бъде ценен справочник и пътеводител за нашите
читатели в избора на добър специалист и медицински услуги.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Обрязан формат:
Обем:
Цветност:
Хартия:

215 х 280мм
112 стр. + 4 корици
4+4
100 гр./кв.м. гланц – за тялото;
200 гр./кв.м. дв. хр. гланц –
за кориците

Тираж:
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

40 000 бр.

Безплатно разпространение до всички болници, клиники и медицински центрове. Ще може да бъде закупена в специалните места за продажба на вестници и списания заедно с в. „24 часа”.

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА:
1/1 страница 		 800 лв.
2-ра корица
1450 лв.
3-та корица
1250 лв.
4-та корица
1650 лв.
Отстъпки - по договаряне

Специална оферта:
За 1400 лв. (без ДДС) получавате:
фолио или 2 страници (реклама или ПР материал*)
***ПР материалът може да бъде интервю, представяне на компанията, представяне на нови технологии
и постижения в областта на медицината, фармацията, медицинска техника и апаратура и т.н.
КРАЕН СРОК ЗА РЕКЛАМА: 29 май 2020 г.
ДЕН НА ИЗЛИЗАНЕ: през юни 2020 г.
Отново в тазгодишното издание ще включим
и представяне с визитна картичка на номинирани от читателите две специалности:
ортодонт и фармацевт.
Това е идеална възможност да представите
Вашата ортодонтска клиника или верига аптеки с реклама или ПР материал на страниците на “Лекарите, на които вярваме”.

Цените са без ДДС
Стандартни формати за вътрешни страници и корици

1/1 страница

Фолио

21,5/28 cм

43/28 cм

На всички карета, изработени за обрязан формат,
трябва да се добавят по 5 мм от всички страни
към съответния размер в зависимост от страницата.

www.piero97.com

