
Zał. do uchwały pORL Nr 1178/P-VIII/2019 - CENNIK REKLAM w piśmie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi pn. „PANACEUM” -26.03.2019 

 

FORMAT 

A4 

Wymiar modułu 

w [mm] 

MIEJSCE - OKŁADKA 

 

MIEJSCE - BLOK REKLAMOWY (moduły ramkowe) STRONY 

REDAKCJI 

TYLKO 

Pełny kolor 
Zewnętrzna 

 s.  4 

Wewnętrzna 

 s.  2,   s.  3 

STANDARD 

Żółte tło 

 

WYRÓŻNIENIE  

1 

+ Białe tło 

WYRÓŻN. 2 

Białe tło + logo 
WYRÓŻN. 3 

Pełny kolor 

1/1 [230 x 300 mm + 

spad 5 mm]- pełna 

strona 
 

RAMKA – wymiar 1/1 

[142 mm x 240 mm] 

 

 

2.400 zł 

(pełny kolor) 

 

2.200 zł 

(pełny kolor) 

 

1.000 zł 

Artykuł 

sponsorowany 

 

1.100 zł 

 

1.400 zł 

 

1.800 zł 

2.000 zł 
[230x300 mm po 

obcięciu, na spad 

3mm] 

½   pion      [95 x 225] 

      poziom [195 x 126] 

ramki-blok reklam 

 

- 

  

500 zł 

 

550 zł 

 

700 zł 

 

900 zł 

1.000 zł 
[205x141 mm po 

obcięciu, po 5 mm 

na spad] 

¼              [95 x 126] 

pion 
- - 250 zł 280 zł 350 zł 450 zł - 

1/8            [ 95 x 61] 

poziom 
- - 130 zł 140 zł 170 zł 220 zł - 

1/16          [95 x 28] 

poziom 
- - 60 zł 70 zł 80 zł 100 zł - 

DROBNE (bold)   Praca/lokal/kupię/sprzedam/różne 

 

30 zł max ilość do 20 słów (lub 200 znaków ze spacjami) 

DROBNE – BEZPŁATNE   MAX do 10 słów lub 80 znaków ze spacjami  (zamieszcza członek OIL w Łodzi – szuka pracy) 
 

INSERTY KOLPORTAŻ  

Wymiar 225 x 295 mm 
Cena min. 0,30 zł/1 sztukę dot. całego nakładu pisma, 

max waga 1 insertu – do 10 gramów 

Cena rośnie od 5-10 gr/za każdą jedną dodatkowo 

wyselekcjonowaną grupę lekarzy 

 

CENY  NETTO  w  PLN  – należy  dodać  23%  VAT.  Ceny nie obejmują graficznego opracowania  reklam i ogłoszeń dostarczonych do redakcji.  

Bonifikaty za ciągłość powtórzeń;  3 – edycje 5%,  6 – edycji 10%,  10 – edycji 15%,     20% - płatność jednorazowa za wszystkie edycje w roku.  

Kontakt w sprawie ogłoszeń i reklam:  Sekretarz redakcji - tel. 42 683 17 10  faks 42 683 13 78  (służb.  0 606359127) 

e-mail: panaceum@oil.lodz.pl        

mailto:panaceum@oil.lodz.pl

