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Kardio-Vaszkuláris Iránytű 
MKT PREVENCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT HIVATALOS LAPJA

KARDIO-VASZKULÁRIS IRÁNYTŰ

 

Egy éve a Promenade Kiadó új kiadvánnyal bővítette portfólióját Kardio-Vaszkuláris Iránytű címmel. A lap 
a korábban megjelent Kardiológus kiadvány megújulásaként jött létre, amelyet Vértes András kardiológus 
főorvos úr szerkesztésével és kiadónk több mint egy évtizedes tapasztalatával ötvözve jelentetünk meg. A 
szakmai hátteret a Magyar Kardiológus Társaság, az MKT Kardiovaszkuláris és Prevenciós Munkacsoport, 
a Magyar Hypertonia Társaság és az Angiológiai és Érsebészeti Társaság biztosítja.

A lap a klinikusoknak szól: kardiológusoknak, angiológusoknak, diabetológusoknak és elsősorban az 
alapellátásban dolgozóknak. 

Tartalmában a kardiovaszkuláris betegségekkel foglalkozó szakorvosok üzeneteit, javaslatait és ajánlásait 
közvetíti. Megismerteti olvasóival az új terápiás lehetőségeket, bevezetésre kerülő gyógyszereket. Hazai 
és nemzetközi szakmai újdonságok, kongresszusi beszámolók és társasági hírek is helyet kapnak benne. 

Megújult rovatstruktúrájának fő sarokpontjai a kardiológia, hipertónia, angiológia, prevenció, rehabilitáció 
és a sport.

A lap első évének a tapasztalatai a visszajelzések alapján pozitív volt. 
2020-ban is 4 megjelenést tervezünk. A tematika a kardiológia, angiológia, diabetológiai köré csoportosul, 
de olyan megközelítést szeretnénk, amely a családorvosoknak is segítséget nyújt.
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LAPSZÁM 2019/1. 2019/2. 2019/3. 2019/4.

LAPZÁRTA 2019.03.04 2019.06.04 2019.08.21 2019.10.15

HIRDETÉS BEÉRKEZÉS 2019.03.20 2019.06.20 2019.09.06 2019.10.29

MEGJELENÉS ápr. közepe júli. közepe szept. vége nov. vége

Kardio-Vaszkuláris Iránytű 
MKT PREVENCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT HIVATALOS LAPJA

HIRDETÉSI MÉRETEK, ÁRAK

FELÜLET
TÜKÖR 

MÉRETE (mm)
VÁGOTT 

MÉRET (mm)
KIFUTÓ 

(mm)
HIRDETÉSI ÁR

1/1 oldal 130×200 165×234 175×245 420 000 Ft+áfa

1/2 oldal fekvő 130×100 165×117 175×122 290 000 Ft+áfa

Csíkhirdetés 130×50 165×58,5 175×63,5 175 000 Ft+áfa

Csíkpanoráma 2 db 130×50 330×58,5 340×63,5 320 000 Ft+ áfa

4 MEGJELENÉS / év

TECHNIKAI ADATOK
Terjedelem:  80+4 oldal
Nyomás:  4+4 szín
Borító:  300 g-os matt műnyomó
Belív:   130 g-os matt műnyomó
Kötészet:  ragasztókötött

CÉLCSOPORT
kardiológusok, 
angiológusok, 
diabetológusok és 
háziorvosok

PRINT

Vasi Boglárka Violetta

vasi.boglarka@promenade.hu

+36 70 427-5084

LAPMENEDZSER

KIEMELT MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

B/2 BORÍTÓ OLDAL 750 000 Ft+áfa ÁLLÓ SZALAGHIRDETÉS – B/1
GYÁRTÁSI KÖLTSÉG NÉLKÜL 600 000 Ft+áfa

B/3 BORÍTÓ OLDAL 700 000 Ft+áfa 2/1 OLDALAS INZERT
GYÁRTÁSI KÖLTSÉG NÉLKÜL 800 000 Ft+áfa

B/4 BORÍTÓ OLDAL 950 000 Ft+áfa 1/1 CIKKOLDAL 200 000 Ft+áfa/oldal

B/1 BORÍTÓN CSÍKHIRDETÉS 300 000 Ft+áfa 1/1 INTERJÚ/BESZÁMOLÓ 200 000 Ft+áfa/oldal

BEHÚZÁS 20 g-ig 55 Ft+Áfa/db 20 - 40 g 65 Ft+Áfa/db 40 g felett 75 Ft+Áfa/db
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Megjelenési lehetőségek kiadványainkban
• Tematikus szakcikkek elkészítése.

• Tematikus különszámok.

• Klinikai vizsgálatok, külföldi szakcikkek fordítása,  

összefoglalása, megjelentetése.

• Külföldi és hazai kongresszusi beszámolók, konferencia  

tudósítások megírása.

• Szakmai interjúk készítése hazai és külföldi szaktekintélyekkel  

és cégvezetőkkel.

• Külföldi cikkek referálása, szakfordítása.

• Esetismertetések közzététele.

• PR cikkek, termékismertetők közlése.

• Kreditpontot érő szakmai kvíz feladatok megjelentetése.

• Kiadványainkból különlenyomat és kreditpontszerző 

supplementumok összeállítása, elkészítése, megjelentetése.

• Kreatív reklámanyag tervezése.

• Tartalomszolgáltatás.

Egyéb online szolgáltatások
• Bannerek tervezése és online megjelentetése.

• Cikkek online megjelentetése.

• Weboldal tervezés, készítés, karbantartás,  

üzemeltetés.

• Egyéb webtartom szolgáltatás.

• Videokészítés, utómunkálatokkal.

• Online tanfolyam lebonyolítás.

• Webkonferencia szolgáltatások.

• Multimédiás DVD-készítés.

• Reklámanyag grafikai tervezés.

• GIF animáció készítés.

Professzionális hírlevél-szolgáltatások
• Hírlevelek tervezése.

• Hírlevél-tartalom aktualizálás.

• Hírlevelek eseti és ütemezett kiküldése.

• Címlisták karbantartása.

• eDM készítés, kiküldés.

Kiadványainkhoz kapcsolodó tematikus portálszolgáltatás
Az olo.hu portálrendszer fejlesztésekor kiemelt célként tűztük ki, hogy az oldalainkat meglátogató 

szakemberek minél relevánsabb és célzottabb tartalommal találkozhassanak. Ennek érdekében a 

legfontosabb szakmák számára dedikált, tematikus oldalakat hoztunk létre, amelyek elérhetőek a 

felhasználók számára.

Általános információk
PRINT, WEBOLDAL, HÍRLEVÉL

Promenade Kiadó

 +36 30 327-4143

1037 Budapest, Montevideo u. 7.  
(3. emelet)

1135 Budapest, Pf. 804.

recepcio@promenade.hu
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Anyagleadási paraméterek, hirdetés
PRINT, WEBOLDAL, HÍRLEVÉL

A kiadványhoz rendelt lapzárta határideje előtt legkésőbb 5 munkanappal. 
A lapzárták tervezett időpontjait megtalálhatja weboldalunkon, a  
www.promenade.hu/mediajanlo linken az adott lap kiválasztását követően.

Anyagleadás határideje

Anyagleadás módja

Anyagleadás típusok

FTP

A következő FTP címre való feltöltéssel: ftp.promenade.hu,
felhasználó: az adatot kérje a managertől,

jelszó: az adatot kérje a managertől.

ADATHORDOZÓ

Futárszolgálattal vagy személyesen leadhatja kiadónkban Flashdrive, 

CD vagy DVD használatával. Címünk: 1037 Budapest, Montevideo u. 7.  

3. emelet, nyitva tartás munkanapokon 8:00 – 16:00 között.

Minden esetben PostScript fileból konvertált kompozit anyagot kérünk 
leadni a hibalehetőségek csökkentése végett!

• Flattened beállítás.
• CMYK színprofil.
• 1:1 méretarány.
• 300 DPI felbontás.
• 5-5 mm kifutó.
• MAXIMUM QUALITY beállítás.
• Kérjük, hogy minden esetben ügyeljen az 

OVERPRINT és KNOCK-OUT beállításokra.
• Amennyiben apró betűs szöveget 

vagy hajszálvékony léniákat tartalmazó 
kreatívot kíván küldeni, javasoljuk 
kompozit PDF anyag átadását. Ellenkező 
esetben nem tudunk felelősséget 
vállalni sem az olvashatóságért, sem a 
minőségért.

• X1-A-2001 PRESET; vagy  
PRESS QUALITY.

• CMYK színprofil.
• 1:1 méretarány.
• 300 DPI felbontás.
• 5-5 mm kifutó.
• Görbévé konvertált betűkkel, vagy teljesen  

beágyazott fontokkal.
• Denzitás skála, vágó-, és passzerjelek 

nem érhetnek bele a kifutó területbe.
• Maximális festékösszterhelés borító esetében 

maximum 300%, belív esetében maximum  
250 % lehet.

• Kérjük, hogy minden esetben ügyeljen az 
OVERPRINT és KNOCK-OUT beállításokra, 
valamint arra, hogy összevont rétegekkel 
rendelkező állományból készüljön a PDF.

• Fehér háttér esetében fehér alátöltést kell 

alkalmazni.

JPGTIFFPDF


