OFERTA WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU
INFORMATORA REHABLITACJA I WYPOCZYNEK
NA LATA 2019/2020
Informator Rehabilitacja i Wypoczynek od siedmiu lat ukazuje się cyklicznie jako rocznik,
zawsze w II kwartale danego roku. Przeznaczony jest on głównie dla osób niepełnosprawnych,
ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
oraz dla ośrodków i organizatorów, którzy złożyli wnioski o wpis do bazy.
Pomocny jest również Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej.
Informator prezentuje ośrodki, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz
organizatorów tych turnusów. Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z najbardziej aktualnymi
aktami prawnymi z tej dziedziny.
Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne
wraz z informacjami o ich walorach klimatycznych i turystycznych.
Informator Rehabilitacja i Wypoczynek wydawany jest
pod patronatem i we współpracy z FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie.
Dzięki temu dostępny jest on za pośrednictwem biur regionalnych Porozumienia Zielonogórskiego
w placówkach medycznych na terenie całego kraju.

Koszt prezentacji obiektu
• wpis podstawowy – 160 zł + 23%VAT.
Cena obejmuje umieszczenie w Informatorze nazwy obiektu,
jego danych teleadresowych i numeru wpisu do rejestru,
wykazu przyjmowanych grup osób według rodzaju dysfunkcji
lub schorzenia i rodzaju turnusów oraz danych o infrastrukturze obiektu
w formie piktogramów (zgodnie z załączonymi ankietami).
Ankiety do wypełnienia w formie elektronicznej dostępne są także
pod adresem:
www.pressforum.pl/rehabilitacja-i-wypoczynek
• kolorowa reklama wewnątrz lub na okładce Informatora
Zgodnie z załączonym cennikiem.
W przypadku zamieszczenia reklamy – wpis podstawowy gratis.
Dystrybucja Informatora
• Placówki medyczne na terenie całego kraju za pośrednictwem
biur regionalnych FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy
Społecznej, Okręgowe Izby Lekarskie,
• Księgarnie internetowe (m.in. bonito, merlin, gandalf).
Więcej informacji o Wydawnictwie PressForum s.c.
znajduje się na naszej stronie internetowej
www.pressforum.pl
Informacje o wcześniejszych wydaniach dostępne są pod adresem
www.pressforum.pl/rehabilitacja-i-wypoczynek
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 lutego 2019 r.

CENNIK I FORMATY REKLAM
FORMAT
PREZENTACJI

CENA*

ILOŚĆ KSIĄŻEK**

WYMIAR PREZENTACJI***
(szer. x wys.)

Reklama kolorowa wewnątrz wydawnictwa
1 strona

800 zł

15 egz.

145 x 205 mm

½ strony

450 zł

10 egz.

145 x 102,5 mm

1/4 strony

300 zł

5 egz.

72,5 x 102,5 mm

Reklama kolorowa na okładce wydawnictwa
II lub III
strona okładki

1.250 zł

20 egz.

145 x 205 mm

IV strona okładki

1.500 zł

25 egz.

145 x 205 mm

* Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT.
** Każdy zamawiający prezentację otrzymuje bezpłatnie określoną ilość książek.
*** Do podanych wymiarów prezentacji należy doliczyć po 5 mm spadów z każdej strony.

Ceny obejmują opracowanie graficzne oraz przygotowanie redakcyjne tekstu
na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów.
W przypadku dostarczenia gotowej reklamy udzielamy rabatu 10%!
Przy umieszczeniu reklamy – wpis podstawowy gratis!
Materiały można przekazywać pocztą elektroniczną lub na nośnikach CD/DVD.
Dostarczane fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.
Forma płatności:
Przelewem na rachunek bankowy Wydawcy w dwóch ratach:
I rata: 50% w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania faktury VAT
II rata: 50% w terminie 7 dni po otrzymaniu publikacji i faktury VAT.
WYDAWNICTWO PRESSFORUM s.c. GWARANTUJE:
• Przygotowanie Państwa prezentacji przez zespół wysoko wykwalifikowanych
i doświadczonych pracowników, dysponujących nowoczesną bazą techniczną,
co zapewnia najwyższy poziom merytoryczny i edytorski.
• Przeprowadzenie koniecznych korekt.
• Prezentacja nie zostanie przekazana do druku bez pisemnej akceptacji
przez upoważnione osoby reprezentujące Zleceniodawcę.

