2015

Pereõde on eriala-väljaanne Eestis tegutsevatele pereõdedele, kelle roll patsiendi nõustamises muutub
üha olulisemaks. Ajakiri pakub mitmekülgset lugemist pereõenduse arengutest, praktilisi nõuandeid
igapäevaseks tööks ning ülevaadet erialade vahelisest koostööst tervishoius.

Nr 1 pereõ dede ajakir i

Rubri igid

Sihtrü hm

94% pereõdedest loevad
Pereõde pidevalt.

• Persoonilugu
• Praktilised nõuanded

Allikas: Meditsiinimeedia lugejauuring, Faktum-Ariko.

• Erialane koolitus ja
teadustöö
• Päevakajalised teemad
• Sündmuste/ürituste/
seminaride kajastus
• Erialaliitude ja erialase
tegevuse tutvustus
• Ravimitootja info

Kirjastaja:
Celsius Healthcare OÜ
Olevimägi 16, 10123 Tallinn
Ilmub alates: 2011
Ilmumissagedus:
4 korda aastas (märts, mai,
september, november)
Trükiarv: 300
Pereõde läheb igasse Eesti
perearstikeskusesse.
Reklaamikontakt:
Kadri Kingsepp
Telefon: 56 493 600
E-post: kadri@celsius.ee

Eesti pereõed,
tervishoiu asutused,
ravimifirmad

Rekla ami avalda mise tingim used
NB! Ajakirjas Pereõde saab hetkel avaldada käsimüügiravimite reklaami.
Reklaami tellija vastutab selle eest, et reklaam on kooskõlas hea tava
ning reklaamiseadusega ettenähtud piirangutega. Väljaandja jätab
endale õiguse mitte avaldada reklaami.
Faili formaat: trükikõlbulik CMYK pdf (vaata www.uniprint.ee)
ftp aadress: ftp.celsius.ee/pereode/ user: celup parool: upcel
NB! Esitamistähtaeg reklaamidele: kuu 15. kuupäev

Rekla ampin dade mõõd ud ja hinna d
Esikaas
Tagakaas ja esikaane
sisekülg
Tavareklaam
Reklaam konkreetse
artikli juures
Reklaam
Reklaam konkreetse
artikli juures

1 lk (portrait)

210 x 250 mm*

990 €

1 lk (full page)

210 x 297 mm*

690 €

1 lk (full page)

210 x 297 mm*

590 €

1 lk (full page)

210 x 297 mm*

720 €

1/2 lk (landscape)

210 x 148 mm*

400 €

1/2 lk (landscape)

210 x 148 mm*

510 €

1/3
1/3
Reklaam konkreetse 1/3
artikli juures 1/3
Sisukorra juures olev
1/3
reklaam
Reklaam

lk
lk
lk
lk

(landscape)
(portrait)
(landscape)
(portrait)

210 x 80 mm*
73 x 297 mm*
210 x 80 mm*
73 x 297 mm*

lk (landscape)

210 x 80 mm*

300 €
450 €
390 €

*+ 3 mm bleed
• Sisulahendused alates
900 eurost.
mai 2014
14

märts 2014

septe mbe

r 2014

• Tooteartikkel on eristatud
ja sellele kehtib reklaami
hinnakiri.
• Hindadele lisandub käibemaks.
• Tagakaanele ja sisekülgedele
saab osta vaid 1 lk reklaami.

Gerli Liivet: õed tunnevad puudust eriõele suunamise võimalusest
Diabeetilisele jalale iseloomulikke muutusi saab ära hoida
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• Meediakaart kehtib alates
01.01.2015.

