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KommuniKáció az egészségügyi ellátás szereplőihez

Még töBB PatiKa • Még töBB olvasó • Még töBB KorCsoPort
Hogy lEHEt Ez?

Úgy, hogy A PatiKa MagaziN koNcEPciójábAN 
Egy külöNlEgEs MEgoldást tAláltuNk ki.

galENus Kiadó, a gyógyszErészEK KiadóJa

AZ EGÉSZ 
CSALÁDNAK!

Újdonság 2022 évre
Komplex megoldás a hirdetőKneK
Kényelmes megoldás az olvasóKnaK

Negyedévente minimum 48 + 4 oldalon, bővített 
oldalszámmal jelenik meg a lap 
(március, május, szeptember, november) 
Patika Magazin az Egész Családnak címmel.
Így egy újsággal ön a kommunikációjával, termék-
promóciójával garantáltan minden fogyasztói cél-
csoportot elér.
Az eddig ismert Patika Magazin kiegészül

• a kicsiket játékosan nevelő néhány
Junior oldallal (a lap végéről kivágható)

• a kismamáknak szóló Bébik, Kicsik és 
Nagyok oldalakkal (a lap közepéből 
kiemelhető)

• az idősebbeket célzó Patika Magazin 60+
újdonsággal.

Ezt a negyedéves Patika Magazin komplex számot
még több patika rendeli, ezzel nő a példányszám és
az olvasottság is.
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PatiKa MagaziN
rEJtvéNyúJság

PatiKa MagaziN 
az Egész CsaládNaK

gyógyszErtári 
PraCtiCuM 
NovuM

MEdiCiNa & PraCtiCuM

nagyKözönséghez

gyógyszerészeKhez

családorvosoKhoz

gyógyszertári 
asszisztenseKhez

PatiKa MagaziN
www.patikamagazin.hu
www.facebook.com/patikamagazin 
www.betegszervezetek.hu 

havonta 582 000 olvasóval.
a sikerhez az ön hirdetése is hozzájárult.

studiuM & PraCtiCuM



Egészségügyi isMErEttErJEsztő MagaziN 
a legolvasottabb havilap és a második legnagyobb elérésű
lap továbbra is Magyarországon*
szeretne olyan fogyasztói lapban hirdetni, aminek 
az átlagos trendekkel ellentétben nőtt az olvasottsága?
akkor hirdetési ajánlatunk önnek szól!

MűszaKi ParaMétErEK
terjedelem: (24-32)+4
szín: 4+4 color
Papír/borító: 150 g/m2 fényes műnyomó
Papír/belív: 57 g/m2 javított sc
Nyomtatás: rotációs ofszet
Kötészet: irkafűzött
Megjelenés: havi rendszerességgel, a hónap első napjaiban (5-ig)
terjesztés: országosan, a gyógyszertárakon keresztül, 
a nagyközönség számára ingyenesen
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontásban,
cMyk színmélységben és pdf formátumban kérjük. 
A nyomtatás megfelelő színmélységét csak kromalin (proof) 
leadása mellett vállalja a nyomda.
anyagleadási határidő: a megjelenést megelőző hónap 8-ig 
beérkezően
Példányszám:122 000  

HirdEtési ParaMétErEK
Érvényes 2022. január 1-jétől december 31-ig

A GYÓGYSZERÉSZEK  
AJÁNLÁSÁVAL

XXVII. évfolyam 2. szám 2022. február

A magazint
gyógyszertárunk 

vásárolta meg önnek

MI NEM HÁZAT, HANEM
OTTHONT TERVEZÜNK

Beszélgetés László Emőkével
SZAKTUDÁS és 
EMPÁTIA

MÉG NEM KÉSŐ!

Mi segíthet 
a gyógyulásban?

Csontsűrűségmérés

2022. évinaptár

FElMérés
Az egyetlen patikai lap, amely vállalja a megmérettetést! (Nemzeti Olvasottság Kutatás felmérése)
Már évek óta Magyarország legolvasottabb havilapja, közel 600 ezer (582 000) olvasóval.
A felmérés szerint vannak olvasók, akik a Patika Magazin ugyanazon számát 15-ször is átolvassák! 
ilyenkor az ön hirdetése is 15-ször kerül az olvasó elé. A Patika Magazinban megjelent kérdőív alapján: arra 
a kérdésre, hogy a lapban megnézi, elolvassa-e a hirdetéseket, a válaszadók 49%-a válaszolt egyértelmű
igENNEl, 44% hogy csak ami érinti/érdekli és mindössze 7% úgy, hogy nem jellemző rá a hirdetések
elolvasása. A hirdetések elolvasóinak fele vásáRol is rendszeresen azok hatására, 44,5% pedig ritkábban,
de így is elmondható, hogy összességében a hirdetéseket gyakran fogyasztók 94,5%-a valamilyen 
rendszerességgel vásárol azok nyomán.

Felület Méret/álló Méret/fekvő listaár

borító ii., iii. vágott: 205×275 mm 
kifutó: 210×285 mm 950 000 Ft

1/1 oldal
tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm

800 000 Ft

1/2 oldal tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 590 000 Ft

1/4 oldal tükör: 88×122 mm 390 000 Ft

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm 690 000 Ft

1/2 oldal PR cikk tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 450 000 Ft

1/8 oldal tükör: 88×54 mm 180 000 Ft

A hirdetési árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.
A Nemzeti olvasottsági kutatás felmérést, a kantar hoffmann kft. - Mediameter kft. készítette. időszak: 2021/1-4.
A további felmérési adatokat a galenus kft. készíttette.

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)

(2000 karakter 
szóközökkel együtt)



A magazint
gyógyszertárunk 

vásárolta meg önnek

XXVII. évfolyam 3. szám 2022. március

GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA

AZ EGÉSZ 
CSALÁDNAK!

EGÉSZSÉGÜGYI
ISMERETTERJESZTŐ
FOLYÓIRAT

60+
A BOLDOGABB
ÉVEKÉRT!

BABAVÁRÁSTÓL 
KISKAMASZKORIG 
KISMAMÁKNAK ÉS 
ANYUKÁKNAK

JUNIORJUNIOR
EGÉSZSÉGRŐL
JÁTÉKOSAN

GYÓGYSZERÉSZI
SZ AKÉRTELEM

GYÓGYSZERÉSZI
GONDOSKODÁS

A VÉGÉRŐL KIVÁGHATÓ ÉS
A KÖZEPÉRŐL KIVEHETŐ

BŐVÍTETT TARTALOMMAL
NEGYEDÉVENKÉNTI

MEGJELENÉSSEL

48+4 OLDALON

HirdEtési ParaMétErEK
Érvényes 2022. január 1-jétől december 31-ig

Felület Méret/álló Méret/fekvő listaár

borító ii., iii. vágott: 205×275 mm 
kifutó: 210×285 mm 950 000 Ft

1/1 oldal
tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm

800 000 Ft

1/2 oldal tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 590 000 Ft

1/4 oldal tükör: 88×122 mm 390 000 Ft

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm 690 000 Ft

1/2 oldal PR cikk tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 450 000 Ft

1/8 oldal tükör: 88×54 mm 180 000 Ft

A hirdetési árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)

(2000 karakter 
szóközökkel együtt)

Még több patika • Még több olvasó • Még több korcsoport

A Patika Magazin közel 30 éve felépített imidzse a bébik kicsik és 
Nagyok, a junior és a Patika Magazin 60+ kiadványok esetében is 
realizálódik, ezzel felértékelve az ön hirdetését is.
Ezt a negyedéves Patika Magazin komplex számot még több patika
rendeli, ezzel nő a példányszám és az olvasottság is.
A Patika Magazin 2021. évi olvasottsága is kitűnő – nem számítva 
a postaládán keresztül terjesztett szuperinfó lapot – a Patika Magazin
megelőzi az összes többi újságot, akik a hivatalos felmérésben részt
vesznek. 
olvasottság: Nok független felmérési adatok alapján, havonta
582.000 olvasóval büszkélkedhet a Patika Magazin.
MűszaKi ParaMétErEK
terjedelem: (24-32)+4
szín: 4+4 color
Papír/borító: 150 g/m2 fényes műnyomó
Papír/belív: 57 g/m2 javított sc
Nyomtatás: rotációs ofszet
Kötészet: irkafűzött
Megjelenés: havi rendszerességgel, a hónap első napjaiban (5-ig)
terjesztés: országosan, a gyógyszertárakon keresztül, 
a nagyközönség számára ingyenesen
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontásban,
cMyk színmélységben és pdf formátumban kérjük. 
A nyomtatás megfelelő színmélységét csak kromalin (proof) 
leadása mellett vállalja a nyomda.
anyagleadási határidő: a megjelenést megelőző hónap 8-ig 
beérkezően
Példányszám:122 000
*A Nemzeti olvasottsági kutatás felmérést a kantar hoffmann kft. - Mediameter kft. készítette. időszak: 2021/1-4. 



Egységben a test és az elme karbantartása .
Közkívánatra, már évi 6 alkalommal!
hirdetésével
üvalami újszerű megoldásra vágyik?

üAmi biztosítja a reklám hosszabb, folyamatos szem előtt tartását?

üAmi kimondatja az olvasóban a reklám üzenetét?
Ezt garantálja önnek a Patika Magazin Rejtvényújság, amikor 
az ön termékének az üzenete  maga a rejtvény megfejtése lehet.

Rejtvényújság

Kutatás
A Patika Magazinban megjelent kérdőív alapján, az 50 év alatti korosztály, több mint 70%-a olvassa
legalább alkalmilag és 30%-a rendszeresen a lapot, az idősebbeknél ez az arány 61% illetve 33%.

MűszaKi ParaMétErEK
terjedelem: 16; 24
szín: 4+4 color
Papír: 55 g/m2 javított újságnyomó
Nyomtatás: rotációs ofszet
Kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 6 alkalommal
terjesztés: országosan, a gyógyszertárakon keresztül, 
a nagyközönség számára ingyenesen
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontásban,
cMyk színmélységben és pdf formátumban kérjük 
Példányszám: 55 000

HirdEtési ParaMétErEK
Érvényes 2022. január 1-jétől december 31-ig

Felület Méret listaár

borító ii., iii., iv. vágott: 205×275 mm
kifutó: 215×285 mm 450 000 Ft

2×1/1 oldal
1/1 rejtvény + 1/1 hirdetés

tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm
kifutó: 215×285 mm

350 000 Ft

1/1 oldal
½ rejtvény ½ hirdetés tükör: 180×122 mm (csak fekvő lehet) 250 000 Ft

kulcsszó 1/1 rejtvényhez: max. 30 betű szóközökkel együtt
½ rejtvényhez max. 15 betű szóközökkel együtt

A hirdetési árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

A visszajelzések szerint az olvasók több keresztrejtvényt és nyereményjátékot szeretnének!



továBBKéPző Folyóirat gyógyszErészEK 
részérE aKKrEditált CiKKEKKEl

• 2022. év távoktatási témája: Az adherencia támogatása 
kardiovasculáris betegeknél, amelyhez hirdetésével tud
csatlakozni

• a gyógyszerésznek nagy ráhatása van a vénynélküli 
gyógyszerek forgalmazására. Használja ki ezt a lehetőséget
termékeinek ismertetésére.

MűszaKi ParaMétErEK
terjedelem: (24–32) + 4 oldal
szín: 4+4 color
Nyomtatás: íves ofszet
Kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 5 alkalommal (nyári összevont számmal)
terjesztés: ingyenesen minden gyógyszertár részére
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontás-
ban, cMyk színmélységben és pdf formátumban kérjük. 
Példányszám: 2100 

EgyEdiségE
A saját „gyártású” tartalom, az egyedi, eredeti cikkek nagymér-
tékben felértékelik a szaklap megítélését, ami a teljes egészre
vonatkozik, így természetesen az ön hirdetésére is. 
Kitűnő lehetőség a natív hirdetések elhelyezésére!

HirdEtési ParaMétErEK
Érvényes 2022. január 1-jétől december 31-ig

FÜGGETLEN GYÓGYSZERÉSZETI FOLYÓIRAT • XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 2022 . JANUÁR–FEBRUÁR

Akkreditált 
távoktatási továbbképző 
programmal

Ga
le

nu
s

Továbbképzés • Informálódás • Kikapcsolódás
20 KREDITPONTTAL
20 KREDITPONTTAL

GYÓGYSZERÉSZI SZAKÉRTELEM,
GYÓGYSZERÉSZI GONDOSKODÁS

AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA

Felület Méret/álló Méret/fekvő listaár

borító ii., iii., iv. vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm 590 000 Ft

1/1 oldal
tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm

490 000 Ft

1/2 oldal tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 390 000 Ft

1/4 oldal tükör: 88×122 mm 290 000 Ft

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm 390 000 Ft

1/2 oldal PR cikk tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 290 000 Ft

1/4 oldal PR cikk tükör: 88×122 mm 190 000 Ft

különnyomat Egyedi
A hirdetési árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)
(2000 karakter 
szóközökkel együtt)
(800 karakter 
szóközökkel együtt)

Kutatás
A Patika Magazinban megjelent kérdőív alapján, arra a kérdésre: kire hallgatnak 
a válaszolók, ha gyógyszert, gyógyhatású készítményt vesznek, akkor magasan kiemelkedik első helyen 
a gyógyszerész. tehát, a szakmai lapok tudásanyagai a hirdetések ismeretanyagai, fontosak a gyógyszertári
szakemberek számára.

Megszerezhető pontok
száma: 20 pont



továBBKéPző Folyóirat gyógyszErtári 
asszisztENsEK részérE aKKrEditált CiKKEKKEl

• 2022. év távoktatási témája: Az adherencia támogatása 
kardiovasculáris betegeknél, amelyhez hirdetésével tud 
csatlakozni

• a gyógyszerek kivételével az asszisztensek nap mint nap
végzik expediáló tevékenységüket, ezért informálásuk is
nagyon fontos.

TOVÁBBKÉPZÉSMinősített 

távoktatási

program

Továbbképzési

pontérték:

18 pont

2022. január–február • XXVI. évfolyam 1. szám

A hipnózis és terápiás hatása

Az agyi vérkeringés javítása

Továbbképző folyóirat gyógyszertári asszisztensek részére

Vérnyomásmérés

Az idősgyógyászat 
új szemlélete

MűszaKi ParaMétErEK
terjedelem: (24–32) + 4 oldal
szín: 4+4 color
Nyomtatás: íves ofszet
Kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 5 alkalommal (nyári összevont számmal)
terjesztés: alanyi jogon az összes gyógyszertári asszisztens részére
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontásban,
cMyk színmélységben és pdf formátumban kérjük. 
Példányszám: 4500

EgyEdiségE
Együttműködés keretében a Magyar Egészségügyi szakdolgozói kamara saját információs csatornájaként
használja a lapot, ezért azt a gyógyszertári asszisztensek ingyenesen megkapják. 
kifejezetten az asszisztensek részére készülnek a szakcikkek, naprakész, gyakorlati útmutatókkal.

HirdEtési ParaMétErEK
Érvényes 2022. január 1-jétől december 31-ig

Felület Méret/álló Méret/fekvő listaár

borító ii., iii., iv. vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm 590 000 Ft

1/1 oldal
tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm

490 000 Ft

1/2 oldal tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 390 000 Ft

1/4 oldal tükör: 88×122 mm 290 000 Ft

1/1 oldal PR cikk ) tükör: 180×250 mm 390 000 Ft

1/2 oldal PR cikk tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 290 000 Ft

1/4 oldal PR cikk tükör: 88×122 mm 190 000 Ft

különnyomat Egyedi
A hirdetési árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)
(2000 karakter 
szóközökkel együtt)
(800 karakter 
szóközökkel együtt)

Kutatás
A Patika Magazinban megjelent kérdőív alapján, arra a kérdésre: kire hallgatnak a válaszolók, ha 
gyógyszert, gyógyhatású készítményt vesznek, akkor magasan kiemelkedik első helyen a gyógyszerész.
tehát, a szakmai lapok tudásanyagai a hirdetések ismeretanyagai, fontosak a gyógyszertári szakemberek
számára, mivel az asszisztensek folyamatos expediálási tevékenységet folytatnak.

Megszerezhető pontok
száma: 18 pont



gyaKorlati tEráPiás útMutató CsaládorvosoK
részérE az orvos, a gyógyszErész, a diEtEtiKus
szEMszögéBől tEMatizálva

• szeretné üzenetét eljuttatni a háziorvosokhoz?
akkor az ajánlatunk önnek szól!

ÉLETVITELI ÉS 
EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI MAGAZIN 
II. évfolyam 5. szám 2016. november PPRRAACCTT II CCUUMM
MEDICINA&GYAKORLATI TERÁPIÁS 

ÚTMUTATÓ
V. évfolyam 4. szám 2021. IV. negyedév
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• Csontok és porcok egészségének 

támogatása

• Izom- és ízületi fájdalmak 

fitoterápiája

• Étrend-kiegészítés a csontok 

egészségéért

• Nekünk ez latinul van

P R A C T I C U M
MEDICINA&

MűszaKi ParaMétErEK
terjedelem: (24–32 )+ 4 oldal
szín: 4+4 color
Nyomtatás: íves ofszet
Kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 4 alkalommal 
terjesztés: családorvosoknak ingyenesen, sőt kérésre 

a gyógyszerészek megkapják és ajándékozhatják 
orvoskollégáiknak

anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontásban,
cMyk színmélységben és pdf formátumban kérjük 
Példányszám: 4500 

EgyEdiségE
saját szerzőgárda által írt cikkek. A szaklap fontos üzenete az adherencia, a betegek együttműködő 
képességének a fejlesztése, ami maximálisan összecseng az ön érdekeivel, mert a terápiahűség az ön
terméksikerének is a záloga. Megjelenés online és print módon egyaránt.

HirdEtési ParaMétErEK
Érvényes 2022. január 1-jétől december 31-ig

Felület Méret/álló Méret/fekvő listaár

borító ii., iii., iv. vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm 590 000 Ft

1/1 oldal
tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm

490 000 Ft

1/2 oldal tükör: 88×250 mm tükör: 180×122 mm 390 000 Ft

1/4 oldal tükör: 88×122 mm 290 000 Ft

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm 390 000 Ft

1/2 oldal PR cikk tükör: 88×250 mm tükör: 180×1202mm 290 000 Ft

1/4 oldal PR cikk tükör: 88×122 mm 190 000 Ft

A hirdetési árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)
(2000 karakter 
szóközökkel együtt)
(800 karakter 
szóközökkel együtt)

Kutatás
A Patika Magazinban megjelent kérdőív alapján, arra a kérdésre: kire hallgatnak a válaszolók, ha gyógy-
szert, gyógyhatású készítményt vesznek, akkor magasan kiemelkedik első helyen a gyógyszerész, majd
utána következik az orvos. tehát, a szakmai lapok tudásanyagai a hirdetések ismeretanyagai, fontosak 
a gyógyszertári szakemberek és a családorvosok számára egyaránt.



gyógyszErészi HírlaP – a szaKMa FóruMa 
A Magyar Gyógyszerészi Kamara hivatalos szakmapolitikai lapja

Főszerkesztő:   dr. Zalai károly, 
a Magyar gyógyszerészi kamara főtitkára

Célcsoport:       Magyar gyógyszerészi kamara tagjai
Példányszám:  9500 db
terjedelem:      28+4 oldal, 36+4 oldal
Megjelenés:      évente 12 alkalommal

MűszaKi ParaMétErEK
szín: 4+4 color
Papír: műnyomó 150 g (borító), 80 g (belív)
Nyomtatási eljárás: íves ofszet
Kötészet: irkafűzött
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontásban,
cMyk színmélységben és pdf formátumban kérjük. 

HirdEtési ParaMétErEK
Érvényes 2022. január 1-jétől december 31-ig

EgyEdiségE
A Magyar gyógyszerészi kamara hivatalos lapja.
A gyógyszerészek elsősorban az aktuális szakmapolitikai 
információkért olvassák.
A kamara minden tagja névre szólóan kapja.
A gyógyszerészek széles vertikumához jut el a lap:
– a gyógyszertárakban, 
– a kutatás-fejlesztésben, 
– a kórházakban dolgozókhoz egyaránt.
vényköteles és vény nélkül kapható készítmények is 
hirdethetők a lapban.

Felület Méret termékreklám termék Pr

borító ii., iii., iv. vágott: 205×285 mm 
kifutó: 215×295 mm 690 000 Ft

1/1 oldal
tükör: 165×235 mm
vágott: 205×285 mm 
kifutó: 215×295 mm

590 000 Ft 490 000 Ft

1/2 oldal

álló (tükör): 80×235 mm
álló (kifutó): 100×285 mm 
(+ 5-5 mm kifutó)
fekvő (tükör): 165×112,5 mm
fekvő (kifutó): 205×142 mm
(+5-5 mm kifutó)

390 000 Ft 290 000 Ft

1/4 oldal álló: 80×115 mm 290 000 Ft 190 000 Ft

Apróhirdetés 1-100 karakter* 4000 Ft

* 100 karakter felett 25 karakterenként + 1000 Ft
A hirdetési árak forintban értendők és az áfát nem tartalmazzák.



HirdEtési ForMátuMoK Magyarázata

Hirdetés:                         (színes hirdetés) termék vagy szolgáltatás hirdetése fotóval, logóval.
Pr:                                     szöveges/PR hirdetés, amely lehet színes is, tartalmazhat logót, cég-, 

termék- és szolgáltatásnevet, valamint háttérszínt, a „fizetett hirdetés” 
feltüntetésével.

anyagleadás:                A nyomdakész anyagot elektronikus formában, e-mailen 5 Mb-ig fogad-
juk. készítés esetén a fotót és a logót Photoshop 6.0 jpeg, tif formátum-
ban, 300 dpi felbontásban, cMyk színmélységben, a szöveget Word 6.0
formában kell leadni. 
A nyomtatás megfelelő színmélységét csak kromalin leadása mellett 
vállalja a nyomda.

a hirdetés elhelyezési felára: (meghatározott oldal) 10%.
a hirdetés elkészítési felára: A galenus kiadó elkészíti hirdetését 10% felár felszámításával. 

Amennyiben a galenus kiadó által készített hirdetést más 
kiadónál is megjelenteti, a kiadó az alapár 15%-át számítja fel
készítési költségként.

galENus Kiadó         Kiadó és szerkesztőség címe, elérhetősége
                                           1146 budapest, dózsa györgy út 19., 1437 bp. 70., Pf. 275
                                           kiadó és szerkesztőség: tel.: (1) 467-8060; Fax: (1) 363-9223; 

E-mail: galenus@galenus.hu
                                           szerkesztőség: tel.: (1) 467-8070; Fax: (1) 363-9223; 

E-mail: galenus@galenus.hu

                                           Felelős kiadó-ügyvezető igazgató
                                              Fári istván

                                           Főszerkesztő-gyógyszerész
                                              dr. szarvasházi Judit

                                                   Média- és hirdetési vezető
                                              stok Brigitta
                                                   E-mail: stok.brigitta@galenus.hu
                                           tel.: (1) 467-8072
                                           Mobil: 06-20/285-5099  


