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PATIKA MAGAZIN HATÁROK NÉLKÜL

Magyarország piacvezető havilapjának kibővített online változata, gyógyszerészek és orvosok
szakmailag hiteles cikkeivel. A portál profilja a prevenció és a gyógyulást keresők teljes körű
kiszolgálása, kiemelten a gyógyszerészek ajánlásával.
Oldalmegtekintés/hó:
Látogatottság/hó:
Szolgáltatásaink:

Anyagleadás:

109 410 fő
97 343 fő (Google Analytics: 2016. okt. 15–nov. 15.)
Gyógyszertárkereső, gyógynövénykereső, gyógyszerkereső,
gyógytermékkereső, betegszervezetek adatbázisa, BMI-kalkulátor,
kalóriatáblázat, tesztek
Elektronikus formában • e-mailen 5 Mb-ig vagy a kiadó FTP-szerverére

HirdetéSi árAk
Bannerméret
940´90 pixel
300´250 pixel
468´60 pixel
tapéta
Pr cikk
Pr cikk + banner
Partneri hírlevél
Fejléc-szponzoráció
Beúszó Popup layer (300´250)
Facebook-poszt
Billboard
Videohirdetés

Banner elhelyezkedése

Minden oldalon fejlécben
Minden oldalon
Posztkiemeléssel a lap tetején
Cikkoldali kizárólagos megjelenés
Főoldali megjelenés

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

2 hét
4 hét
190 000
350 000
100 000
180 000
80 000
140 000
500 000
900 000
95 000
180 000
180 000
150 000/alkalom
600 000
Egyeztetést igényel
90 000
110 000
130 000

Ha benned is felmerült már ezen kérdésekből bármelyik, jó helyen vagy!
Mi segítünk neked gyermekgondozási, gyermeknevelési
Miből mennyit
kérdéseid megoldásában!
szabad ennem pocakosan?
A bebikkicsikesnagyok.hu a gyógyszertárakban elérhető Bébik, kicsik
és nagyok című lap online felülete.
Mire kell számítanom
a császármetszésnél?
Bébikről, kicsikről és nagyokról
Honlapunk segítséget nyújt az újdonsült anyáknak a várandósság
Hogyan szoptassak?
hetei alatt, információkkal segíti őket a szülésben való felkészülésben és praktikus tanácsokkal szolgál a kicsivel otthon töltött időEleget alszik a kisbabám?
szakban. Nem feledkezünk el az óvodás korosztály testi és lelki
szükségleteiről sem, s a hasonló témájú honlapokhoz képest, újVajon elegendő vitaminhoz jut
donságként a kiskamaszokkal kapcsolatos kérdésekre is odafigyeaz óvodás gyermekem?
lünk. Tehát 0-tól 14 éves korig követjük nyomon a gyermekek
testi-lelki fejlődését, annak egészségügyi vonatkozásait.
Segítség!
Szakmaiság és közérthetőség
Kamaszodik a gyerekem!
Portálunk egészségügyi szakemberek – elsősorban gyógyszerészek, gyermekorvosok, pszichológusok, dietetikusok stb. – szemszögéből igyekszik a gyermekgondozás és -nevelés legelső, a fogantatás pillanatától megfogalmazódó kérdéseire
hiteles és praktikus válaszokat adni a szülőknek és a nagyszülőknek. Cikkeink közérthetően, olvasmányos formában szolgálnak gyakorlati útmutatóval a mindennapi egészségügyi, gyermekgondozási és gyermeknevelési problémák megoldásában.

•

•
•
•

•

Oldalmegtekintés/hó: 61 557 fő
Látogatottság/hó: 44 787 fő
(Google Analytics: 2016. okt. 15–nov. 153.)
Anyagleadás: Elektronikus formában
e-mailen 5 Mb-ig vagy a kiadó FTP-szerverére

HirdetéSi árAk
Bannerméret
300´260 pixel
630´120 pixel
728´90 pixel
Pr cikk
Pr cikk + banner
Facebookposzt

2 hét
130 000
100 000
80 000
95 000
110 000
90 000

4 hét
240 000
180 000
140 000
140 000
190 000

Az árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

további információ:
VégH ágneS
média- és lapmenedzser
vegh.agnes@galenus.hu
(1) 467-8063,
(31) 780-3423 (UPC mobil)

