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havonta több mint félmillió olvasóval.
a sikerhez az ön hirdetése is hozzájárult.

kommunikáció az egészségügy szereplőihez

megbízhatóságával
szakmaiságával
összefogásával

A lapokat 
szakember szerkeszti
szakemberek írják
szakemberek adják 
a betegeknek

a homokóra a szakmaiság záloga

nagyközönséghez
gyógyszerészekhez

orvosokhoz

gyógyszertári 
asszisztensekhez



egészségügyi ismeretterjesztő folyóirat 
a nagyközönség számára

Műszaki ParaMéterek
terjedelem: (24–48)+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 2-ig 
beérkezően
Példányszám: 170 000 
olvasottság: 583 000 fő (NOK 2019. Q1)

Felület Méret/álló Méret/fekvő

Borító II., III., IV.
tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm

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

1/2 oldal tükör: 88×250 mm 180×122 mm

1/4 oldal tükör: 88×122 mm

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm

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

1/8 oldal tükör: 88×54 mm

hirdetési ParaMéterek
Érvényes 2020. január 1-jétől december 31-ig

Az olvasottsági adatokat a Nemzeti Olvasottság Kutatás (NOK) szolgáltatta a 2019. Q1 adatok alapján. Kantar Hoffmann Kft. – Mediameter Kft.

A GYÓGYSZERÉSZEK  
AJÁNLÁSÁVAL

M E L L É K L E T

Tudnivalók

A fogyókúrás 
ételek titkai

Trendi

A magazint
gyógyszertárunk 

vásárolta meg önnek

XXV. évfolyam 4. szám 2020. április

NEM ÉRDEKELNEK
ENGEM A KÜLSŐSÉGEK

Beszélgetés Laky Zsuzsival

A halogatás

MÁNGOLD

a koronavírusról

egyedisége
Az egyetlen patikai lap, amely vállalja a megmérettetést! (Nemzeti Olvasottság Kutatás felmérése)
Már évek óta Magyarország legolvasottabb havilapja, több mint félmillió olvasóval.
A felmérés szerint vannak olvasók, akik a Patika Magazin ugyanazon számát 15-ször is átolvassák! 
Így az Ön hirdetése is 15-ször kerül az olvasó elé.

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)

(2000 karakter 
szóközökkel együtt)



Babavárástól kiskamaszkorig kismamáknak, anyukák-
nak, nagyszülőknek

Műszaki ParaMéterek
terjedelem: (16–24–32)+4
szín: 4+4 color
Papír/borító: 150 g/m2 fényes műnyomó
Papír/belív: 60 g/m2 LWC
nyomtatás: rotációs ofszet
kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 4 alkalommal
terjesztés: országosan, a gyógyszertárakon keresztül, a nagykö-
zönség 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.
Példányszám: 70 000

BABAVÁRÁSTÓL KISKAMASZKORIG KISMAMÁKNAK ÉS ANYUKÁKNAK

GYÓGYSZERTÁRUNK AJÁNDÉKAIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2020. II. NEGYEDÉV

    

  
  

 
  

 

 
 

      

Izgága a gyerek

Montessori-
játékok

Hogyan éljük túl 
a karantént 
a gyermekkel?

A koronavírus 
mint családi teher

www.bebik.hu

egyedisége
A zömében eredeti cikkeket tartalmazó lap kíváncsiságot ébreszt az olvasóban, s ezen egyediséggel 
az Ön hirdetése is felértékelődik. A laphoz szervesen kapcsolódik a honlap, www.bebikkicsikesnagyok.hu
és a Facebook-profil.

hirdetési ParaMéterek
Érvényes 2020. január 1-jétől december 31-ig

Felület Méret/álló Méret/fekvő

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

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

1/2 oldal tükör: 88×250 mm 180×122 mm

1/4 oldal tükör: 88×122mm

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm

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

1/8 oldal tükör: 88×54 mm

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)

(2000 karakter 
szóközökkel együtt)



Játékos, készségfejlesztő gyermekújság a patikából

Műszaki ParaMéterek
terjedelem: 24+4
szín: 4+4 color
Papír: belív 48 g/m2 javított újságnyomó
nyomtatás: rotációs ofszet
kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 4 alkalommal
terjesztés: országosan, a gyógyszertárakon keresztül, a nagykö-
zönség 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.
Példányszám: 70 000

Felület Méret/álló Méret/fekvő

Borító II., III., IV.
tükör: 133×195 mm
vágott: 143×205 mm 
kifutó: 153×215 mm

1/1 oldal
tükör: 133×195 mm
vágott: 143×205 mm 
kifutó: 153×215 mm

1/2 oldal tükör: 66×205 mm 133×97 mm

1/1 oldal PR cikk tükör: 165×210 mm

III. évfolyam 3. szám  2020. III. negyedév

Gyógyszertári  pecsét  helye

Bendegúz, 
a vörös 

macskamedve

Bendegúz,
a vörös 

macskamedve

Fővárosi 
Állat- és 

Növénykert
Budapest

egyedisége
Unikum a lappiacon.
A kisgyerekek játszva ismerkednek meg az életmóddal, környezetvédelemmel, egészséggel foglalkozó 
témákkal, miközben kreativitásukat fejlesztik.

JUNIOR

hirdetési ParaMéterek
Érvényes 2020. január 1-jétől december 31-ig

(2000 karakter 
szóközökkel együtt)



a test és az elme karbantartása egyben.
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

2020. V. évfolyam 5. szám, szeptember–október

GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA

Gyógyszertárunk 
ajándéka

Jó memória6

Szellemi �ttség 6

Mentális egészség 6

RejtvényújságRejtvényújság
Naponta 3×Naponta 3×

Felület Méret 

Borító II., III., IV.
tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm
kifutó: 215×285 mm

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

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

1/1 oldal
½ rejtvény ½ hirdetés tükör: 180×122 mm

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

egyedisége
Akár nyújtott hatású termékismertetőként is felfogható a lapban
elhelyezett hirdetése, sőt, a rejtvények megfejtésével termékének
marketingüzenetét különleges, „jól bevésődő módon” juttathatja
el a rejtvényfejtőkhöz.

Műszaki ParaMéterek
terjedelem: (24–32)+4
szín: 4+4 color
Papír/borító: 115 g/m2 műnyomó
Papír/belív: 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: 70 000

hirdetési ParaMéterek
Érvényes 2020. január 1-jétől december 31-ig



továbbképző folyóirat gyógyszertári asszisztensek
részére akkreditált cikkekkel

Minősített 
távoktatási

program
Továbbképzési

pontérték:

13 pont

2020. szeptember–október • XXIV. évfolyam 5. szám

Tudnivalók 
a Covid-19-tesztekről

Challenge, 
avagy kihívás

A sikertelen 
randevú – játszma

Hat vakcina 
a célegyenesben

Továbbképző folyóirat gyógyszertári asszisztensek részére

Felelősséggel

tartozunk
Felelősséggel

tartozunk

Műszaki ParaMéterek
terjedelem: (32–44) + 4 oldal
szín: 4+4 color
nyomtatás: rotációs ofszet
kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 6 alkalommal 
terjesztés: alanyi jogon az összes gyógyszertári asszisztens részére
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontásban,
CMYK színmélységben és pdf formátumban kérjük. 
Példányszám: 6500

egyedisége
Együttműködés keretében a Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara saját információs csatornájaként használja a lapot,
ezért azt a gyógyszertári asszisztensek ingyenesen megkapják.
Kifejezetten az asszisztensek részére készülnek a szakcikkek.

hirdetési ParaMéterek
Érvényes 2020. január 1-jétől december 31-ig

Felület Méret/álló Méret/fekvő

Borító II., III., IV.
tükör: 180×250 mm
vágott: 205×275 mm 
kifutó: 215×285 mm

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

1/2 oldal tükör: 88×250 mm 180×122 mm

1/4 oldal tükör: 88×122mm

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm

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

1/8 oldal tükör: 88×54 mm

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)

(2000 karakter 
szóközökkel együtt)



továbbképző folyóirat gyógyszerészek részére 
akkreditált cikkekkel, egybefűzve 
a Pszichológia & Practicum gyógyszerészeknek lappal

Műszaki ParaMéterek
terjedelem: (32–44) + 4 oldal (összefűzve)
szín: 4+4 color
nyomtatás: íves ofszet
kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 6 alkalommal 
terjesztés: ingyenesen minden gyógyszertár részére
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontás-
ban, CMYK színmélységben és pdf formátumban kérjük. 
Példányszám: 2500 

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. Még 
nagyobb népszerűséget értünk el a Pszichológia & Practicum
című szaklap hozzáfűzésével.

hirdetési ParaMéterek
Érvényes 2020. január 1-jétől december 31-ig

FÜGGETLEN GYÓGYSZERÉSZETI FOLYÓIRAT • XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2020. SZEPTEMBER–OKTÓBER

Akkreditált 
távoktatási továbbképző 
programmal

Ga
le

nu
s

Továbbképzés • Informálódás • Kikapcsolódás
20 KREDITPONTTAL
20 KREDITPONTTAL

A SIKERES TERÁPIA FELTÉTELE AZ ADHERENCIA

A GYÓGYSZERÉSZ VÁLASZOL!

Mennyit?
Mikor?

Miért?Mit szedjek?

Pszichológia
& PracticumÉLETVITELI ÉS 

EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI MAGAZIN 
II. évfolyam 5. szám 2020. szeptember–október

• A fiatalférfi-szindróma

• Eszközeink 
a megpróbáltatásokban

• A borderline 
személyiségzavar 
nyomában

G Y Ó G Y S Z E R É S Z E K N E K

• A fiatalférfi-szindróma

• Eszközeink 
a megpróbáltatásokban

• A borderline 
személyiségzavar 
nyomában

Felület Méret/álló Méret/fekvő

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

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

1/2 oldal tükör: 88×250 mm 180×122 mm

1/4 oldal tükör: 88×122 mm

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm

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

1/8 oldal tükör: 88×54 mm

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)

(2000 karakter 
szóközökkel együtt)



gyakorlati terápiás útmutató családorvosok részére
az orvos, a gyógyszerész, a dietetikus szemszögéből
tematizálva
egybefűzve a Pszichológia & Practicum lappal

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

ÚTMUTATÓ
IV. évfolyam 5. szám 2020. szeptember–október
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• Az érzékeny bababőr 
igényeire szabott ápolás

• A csecsemőkori 
bőrápolás sajátosságai és 
növényi lehetőségei

• Gyógyszerek 
koronavírus-fertőzöttek 
kezelésére

• Megéri-e a kockázat?

Pszichológia
& PracticumÉLETVITELI ÉS 

EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI MAGAZIN 
VI. évfolyam 5. szám 2020. szeptember–október

• Normális, amit csinálok?
• A halogatás 
• De mégis, min nevetünk?
• Intim kapcsolat

P R A C T I C U M
MEDICINA&

Műszaki ParaMéterek
terjedelem: (32–44 )+ 4 oldal (összefűzve)
szín: 4+4 color
nyomtatás: íves ofszet
kötészet: irkafűzött
Megjelenés: évente 5 alkalommal 
terjesztés: családorvosoknak ingyenesen, sőt a gyógyszerészek

is ajándékozhatják orvoskollégáiknak
anyagleadás módja: a nyomdakész anyagot 300 dpi felbontásban,
CMYK színmélységben és pdf formátumban kérjük 
Példányszám: 7500 

egyedisége
Saját szerzőgárda által írt, eredeti, egyedi cikkek.
A szaklap fontos üzenete a betegek együttműködő képességé-
nek a fejlesztése, ami maximálisan összecseng az ön érdekeivel,
mert a terápiahűség az ön terméksikerének is a záloga. 
A terjesztés különleges kiegészítési módjával – azzal, hogy 
a gyógyszerész megajándékozhatja orvos kollégáját a lappal –,
még ismertebbé válik a lap, és ezzel együtt az ön hirdetése is.

hirdetési ParaMéterek
Érvényes 2020. január 1-jétől december 31-ig

Felület Méret/álló Méret/fekvő

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

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

1/2 oldal tükör: 88×250 mm 180×122 mm

1/4 oldal tükör: 88×122 mm

1/1 oldal PR cikk tükör: 180×250 mm

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

1/8 oldal tükör: 88×54 mm

(4000 karakter 
szóközökkel együtt)

(2000 karakter 
szóközökkel együtt)



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:  8900 db
terjedelem:      28+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. 

Felület Méret

Borító II., III., IV.
tükör: 164×235 mm
vágott: 164×235 mm 
kifutó: 215×295 mm

1/1 oldal
tükör: 164×235 mm
vágott: 164×235 mm 
kifutó: 215×295 mm

1/2 oldal álló: 80×235 mm
fekvő: 164×117 mm

1/4 oldal álló: 80×117 mm

Csíkhirdetés tükör: 164×30 mm

Apróhirdetés 4000 Ft 1-100 karakter*

Behúzott DHPC levél

* 100 karakter felett 25 karakterenként + 1000 Ft

hirdetési ParaMéterek
Érvényes 2020. 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.
Nemzetközi kitekintést nyújt.



hirdetési ForMátuMok Magyarázata

termékreklám:            (színes hirdetés) Termék vagy szolgáltatás hirdetése fotóval, logóval.
termék 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, CD-n
vagy a kiadó FTP-szerverére kell küldeni. Készítés esetén a fotót és 
a logót Photoshop 6.0 jpeg, tif formátumban, 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: (szövegoldal, 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: Tel.: (1) 467-8060; Fax: (1) 363-9223; E-mail: galenus@galenus.hu
                                           Szerkesztőség: Tel.: (1) 467-8070; Fax: (1) 363-9223; 

E-mail: szerkesztoseg@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  

                                                   Média- és lapmenedzser
                                              végh ágnes
                                                   E-mail: vegh.agnes@galenus.hu
                                           Tel.: (1) 467-8063
                                           Mobil: 06-31/780-3423 (UPC mobil) 


