Aptekarz Polski – pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej
www.aptekarzpolski.pl

Szanowni Państwo
zapraszamy do zamieszczenia reklam i ogłoszeń na łamach pisma branżowego,
którego Wydawcą jest samorząd aptekarski.

„Aptekarza Polskiego” codziennie czyta około 2000 osób, w tym cudzoziemcy
z Wielkiej Brytanii, USA , Niemiec czy Ukrainy.

"Aptekarz Polski" to najlepszy miesięcznik o farmacji i zdrowiu ukazujący się od
2006 roku. Wszystkie treści udostępniamy bezpłatnie, w wersji elektronicznej w
postaci artykułów publikowanych online oraz jako zwarty numer w formacie PDF.
Każdy numer archiwalny jest dostępny są dla Czytelników w zakładce „Archiwum”.

Zapraszamy do zamieszczenia reklam wizerunkowych, produktowych lub usług
oraz ogłoszeń. Państwa zlecenie na reklamę może ukazać się zarówno jako baner na
naszej stronie internetowej (emisja 30-dniowa), jak i w formie bloku reklamowego w
wydaniu elektronicznym.
Dlaczego warto zamieścić reklamę w "Aptekarzu Polskim"?

Ugruntowana pozycja: „Aptekarz Polski” to jedyne pismo autoryzowane przez
Naczelną Izbę Aptekarską.

Wysoka poczytność: miesięcznie pismo czyta około 60 000 osób.

Ciekawe treści: redakcja publikuje cykle artykułów, których głównym celem
jest doskonalenie w zawodzie aptekarza, z naszych materiałów korzystają także inne
osoby zawodowo związane z medycyną i farmacją. Przygotowujemy unikatowe
opracowania dotyczące pracy w recepturze, prawa farmaceutycznego, a informacje
zawiązane z działalnością samorządu aptekarskiego – bieżące, jak również
historyczne. Treści publikowane pod winietami “Wszechnica Aptekarska”, “Manuał
Aptekarski” czy “Lex Apothecariorum” pomagają utrzymać naszym czytelnikom
mistrzowski poziom wtajemniczenia zawodowego.

Współpraca z renomowanymi ośrodkami analityczno-badawczymi: Z
"Aptekarzem Polskim" współpracują podmioty takie jak Iqvia oraz Pex
PharmaSequence. Przygotowują specjalnie dla pisma opracowania o nowych
produktach leczniczych i raporty ekonomiczno-finansowe, które są dostępne tylko w
„Aptekarzu Polskim”.

Cennik reklamy
w Aptekarzu Polskim piśmie Naczelnej Izby Aptekarskiej
format pisma PDF – A 4

Powierzchnia reklamowa

Koszt reklamy za jeden miesiąc

Tylko Logo Firmy
na pierwszej stronie okładki

2500,00 zł.

Druga strona okładki 1/1

4000,00 zł.

Trzecia strona okładki 1/1

3000,00 zł.

1/1 strony wewnątrz numeru

2500,00 zł

2/3 strony wewnątrz numeru

2000,00 zł.

1/2 strony wewnątrz numeru

1500,00 zł.

1/3 strony wewnątrz numeru

1000,00 zł.

1/6 strony wewnątrz numeru

500,00 zł.

Baner 1: 620 x 225 px
(widoczny z poziomu każdego wpisu)

1500,00 zł.

Baner 2: 200x 282 px
(widoczny z każdego poziomu witryny)

1900,00 zł.

Artykuł sponsorowany
w zależności od liczby znaków
lub powierzchni

powierzchnia A4
2500,00 zł.

Przy umowach długoterminowych cennik podlega negocjacjom.

Kontakt w sprawie reklamy:
Halina Roszkowska – Filip Project Manager NIA
tel. 660 437 337
e-mail: halina.roszkowska-filip@nia.org.pl

