
CENNIK REKLAM W BIULETYNIE WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 
WYDAWANEGO PRZEZ OKREGOWĄ RADĘ LEKARSKĄ W POZNANIU 

MODUŁY RAMKOWE (wymiary w mm) Cena 

1 moduł  85 x 27 lub 40 x 58 190 zł 
2 moduły 85 x 58  390 zł 
4 moduły (1/4 strony)  85 x 120  790 zł 
8 modułów (1/2 strony) 85 x 250 lub 175 x 120 1600 zł 

PEŁNE STRONY (wymiary w mm) Cena 
II i III strona okładki 205 x 285 3000 zł 
IV strona okładki 205 x 285 3500 zł 
strona wewnątrz numeru 205 x 285 2500 zł 
rozkładówka  410 x 285 5000 zł 

„Zajawka” na pierwszej stronie okładki (1 moduł) - 1000 zł 
Teksty reklamowe gotowe, artykuły reklamowe (strona maszynopisu) - 1200 zł 
Ogłoszenia matrymonialne - 100 zł 
Ogłoszenia lekarzy o poszukiwaniu pracy, wielkości 1/2 modułu podstawowego (40 x 27 mm) są 
bezpłatne 
Możliwe inne formaty ogłoszeń np. banery pionowe, poziome 
Ceny reklam w innych rozmiarach są wielokrotnością ceny 1 modułu. 
Wszystkie ceny dotyczą reklam w postaci gotowej do druku. W przypadku konieczności 
opracowania reklamy redakcja zastrzega sobie możliwość doliczenie kosztów opracowania. 

UPUSTY CENOWE 

Powtórzenie w 3 kolejnych numerach - 5% 
Powtórzenie w 6 kolejnych numerach - 10 % 
Zlecenie całoroczne - 15 % 

Do wszystkich cen należy dodać 23% podatku VAT 

FORMATY 
Podstawą jest 1 moduł o wymiarach 85 x 27 lub 40 x 58 mm 
Minimalna wielkość ogłoszenia to1/2 modułu – 40 x 27 mm – tylko tekst 
Format Biuletynu (netto) po obcięciu 205 x 285 mm. Format Biuletynu (brutto) przed obcięciem 215 x 
295 mm 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 
Wszystkie materiały przyjmowane będą w formie elektronicznej: 

1. plik w formacie Adobe Ilustrator z osadzonymi elementami bitmapowymi
z tekstami zamienionymi na krzywe

2. EPS (z wygenerowanym podglądem, teksty zamienione na krzywe) lub TIFF
3. Rozdzielczość min. 300 dpi

Wymagany wydruk kontrolny (cromalin, proof ), dopuszczalna kompresja całości programami PKZIP 
lub ARJ. Nośniki: dyskietka, CD. 
Cennik zatwierdzono: 05 kwietnia 2002 roku. 
Obowiązuje od numeru majowego (91/2002) 
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