
ročník: V.
periodicita: čtrnáctideník (24 čísel + 5 speciálů)
distribuce: předplatitelé, státní i soukromá zdravotnická zařízení, členové odborných společností, 
 farmaceutické společnosti, odborné kongresy, konference a veletrhy aj.
cena předplatného:  roční předplatné 2 000 Kč, včetně novin Ze ZdraVotnictVí

technické specifikace: 34–40+4 stran, formát 210 x 297 mm, papír LWc 80 g/m2, vazba V1 šitá,
 tisk 4/4 barvy

Profi Medicína
Profesní čtrnáctideník pracovníků ve zdravotnictví je určen pouze pro odbornou lékařskou veřejnost – lékaře 
všech specializací. obsahem jsou odborné tematické články, které vznikají ve spolupráci s uznávanými lékaři 
z oboru. Zaměřuje se také na kongresové zpravodajství. 

Profi Medicína speciál
Monotematické přílohy na daná témata: onkologie (duben), Matka a dítě (červen, listopad), Kardiabetes (říjen), 
revmatologie (prosinec)

Základní hodnoty:

Odbornost – je základním synonymem čtrnáctideníku, garantovaná úzkou spoluprací s předními odborníky, 
odbornými společnostmi, zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a dalšími profesními institucemi napříč 
zdravotnickým segmentem.
Spolupráce – základním principem čtrnáctideníku je úzká spolupráce s předními odborníky, odbornými 
společnostmi, zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a dalšími profesními institucemi napříč zdravotnickým 
segmentem.
Srozumitelnost – Profi Medicína klade vysoký důraz na zpracovávání odborných témat srozumitelným způsobem 
při zachování vysoké odborné kvality. 

ZáKLadní sPecifiKace tituLu

Odborné fórum pracovníků  
ve zdravotnictví

charaKteristiKa tituLu

www.zezdravOtnictvi.cz



statisticKé údaje

aMbulantní Péče:
vnitřní lékařství 18 %
kardiologie 4 %
revmatologie 0,8 %
diabetologie a endokrinologie 2,5 %
gastroenterologie a hepatologie 2 %
pneumologie, alergologie a orL 10 %

neurologie a psychiatrie 15 %
urologie 3,5 %
dermatovenerologie 4 %
onkologie 3 %
praktické lékařství 35 %
ostatní 2,2 %

Lůžková péče vč. nemocnic 29 %

Polikliniky 9 %

Všeobecné ambulance 26 %

specializované ambulance 14 %

farmacie – lékárny, distributoři a výrobci léků 8 %

Vzdělávací instituce – VŠ, soŠ, pořadatelé kurzů, kongresů a seminářů 3 %

Management – státní správa, vedení zdrav. zařízení 11 %

Odběratelé:

lůžkOvá Péče:

fakultní nemocnice 22 %

ostatní nemocnice 58 %

Ldn 10 %

Lázně a ozdravovny 4 %

ostatní – hospice apod. 6 %

www.zezdravOtnictvi.cz



harMonograM 2020

 číSlO vydání uzávěrka inzerce terMín vydání téMa: SPeciální  PřílOhy

 leden 3. 1. 13. 1. –

  17. 1. 27. 1. –

 únor 31. 1. 10. 2. –

  14. 2. 24. 2. –

 březen 27. 2. 9. 3. –

  13. 3. 23. 3. –

 duben 20. 3. 30. 3. onkologie

  27. 3. 6. 4. –

  10. 4. 20. 4. –

 květen 24. 4. 4. 5. –

  9. 5. 18. 5. –

 červen 22. 5. 1. 6. –

  5. 6. 15. 6. –

  14. 6. 24. 6. Matka a dítě

  19. 6. 29. 6. –

 červenec 10. 7. 20. 7. –

 srpen 31. 7. 10. 8. –

  14. 8. 24. 8. –

 září 28. 8. 7. 9. –

  11. 9. 21. 9. –

 říjen 25. 9. 5. 10. –

  9. 10. 19. 10. –

  16. 10. 26. 10. Kardio a diabetes

 listopad 30. 10. 9. 11. –

  6. 11. 16. 11. Matka a dítě ii.

  13. 11. 23. 11. –

 prosinec 20. 11. 30. 11. revmatologie

  27. 11. 7. 12. –

  11. 12. 21. 12. –

www.zezdravOtnictvi.cz



forMáty a ceny inZerce

*u rozměru inzerce na spadávku je třeba + přesah 5 mm
ceny inzerce, doplňkových služeb i zpracovaných cenových nabídek jsou vždy uváděny bez dPh.

celý fOrMát a4 rOzMěr rOzMěr cena 

 zrcadlO SPad* (bez dPh)
2/1 strany není 420 × 297 mm 119 000 Kč
1/1 strany 188 × 270 mm 210 × 297 mm 79 000 Kč
2/3 strany výška 124 × 260 mm 135 × 297 mm 55 000 Kč
1/2 strany šířka 188 × 127 mm 210 × 149 mm 45 000 Kč
2/6 strany výška 124 × 127 mm není 39 000 Kč
1/3 strany šířka 188 × 83 mm 210 × 102 mm 35 000 Kč
1/3 strany výška 60 × 260 mm 70 × 297 mm 35 000 Kč
1/4 strany šířka 188 × 61 mm 210 × 80 mm 24 000 Kč
1/4 strany výška 92 × 127 mm není 24 000 Kč

obálka

2. str. obálky 91 000 Kč
3. str. obálky 86 000 Kč
4. str. obálky 109 000 Kč

2/1 2/3

1/2

1/2

2/6

1/1

1/3
1/3 1/4

1/4

profi medicína

www.zezdravOtnictvi.cz

adresa redakce: ortenovo náměstí 36, 170 00 Praha 7, tel.: 603 239 737
Šéfredaktorka: Paeddr. jaroslava sladká, jaroslava.sladka@a11.cz
redakce: Mudr. andrea skálová, andrea.skalova@a11.cz
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Senior key account Manager: ing. Magdalena etzlerová, magda.etzlerova@a11.cz, tel.: 605 227 178

redaKce

inZerce

rozměry na zrcadlo / na spad. k inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez. 
v případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.
forma podkladů: tiskové, kompozitní pdf ve verzi 1,4 bez použití průhledností. rozlišení obrázků barevné 
a stupně šedi minimálně 300 dpi, černobílé (pérovky) 1200 dpi. rgB barvy a přímé barvy musí být převedeny 
do prostoru cMyK. u inzerátů na spadávku nastavit její posun na 5 mm. součet barev výtažků by neměl překročit 
350 %. K převodu do cMyKu doporučujeme použít icc Profil fogra 27. Velikost písma by neměla být menší 
než 7 bodů.

technicKé sPecifiKace inZerce


