KURACJA

OFERTA UMIESZCZENIA REKLAMY - PREZENTACJI
W INFORMATORZE KURACJA W UZDROWISKACH
NA LATA 2020/2021

W UZDROWISKACH
2019/2020

INFORMATOR
DLA LEKARZY I PACJENTÓW

WRACAMY DO SANATORIÓW !!!
Po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej postępującą pandemią
koronawirusa również i my rozpoczynamy kontynuację prac
nad kolejnym wydaniem informatora Kuracja w Uzdrowiskach.

Nasz informator ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku i nieustannie
cieszy się znacznym uznaniem w środowisku medycznym
oraz wśród odbiorców usług uzdrowiskowych.
• Alfabet zabiegów
Prezentowane są w nim ośrodki, któreposiadają zawarte kontrakty
• 220 zakładów leczniczych
z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia
• Informacje prawne
na świadczenie usług lecznictwa i rehabilitacji uzdrowiskowej.
Jest to jednocześnie kompendium wiedzy o sposobie
i trybie kierowaniana leczenie i rehabilitację uzdrowiskową,
z najbardziej aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny.
Publikacja zawiera ponadto charakterystyki uzdrowisk,
informacje o ich profilach leczniczych, klimacie i naturalnych tworzywach leczniczych.
EDYCJA XVI

Wydawnictwo pod patronatem
Federacji Związków Pracodawców
Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie

Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku oraz koniecznością aktualizacji
danych przygotowujemy zmodyfikowaną wersję Informatora
w nowym atrakcyjnym układzie i szacie graficznej.
Informator Kuracja w Uzdrowiskach
wydawany jest pod patronatem i we współpracy
z FPOZ Porozumienie Zielonogórskie.

DS

Koszt prezentacji obiektu:
• wpis podstawowy – 200 zł + 23%VAT.
Cena obejmuje umieszczenie w Informatorze nazwy obiektu,
jego danych teleadresowych, wykazu prowadzonych profili leczniczych
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/kuracja-uzdrowiskach

Oddział Uzdrowisko Duszniki-Zdrój
Jan Kazimierz A, ul. Zielona 23, recepcja: tel. 74 868 03 70, 74 868 03 71
166

30 m

Jan Kazimierz B, ul. Wojska Polskiego 23, 74 866 78 00
tel. do recepcji obiektu Jan Kazimierz A
77

30 m

Moniuszko, ul. Zdrojowa 40, 74 866 78 00
tel. do recepcji obiektu Jan Kazimierz A
57

80 m

Profile lecznicze dorosłych
choroby ortopedyczno-urazowe • choroby reumatologiczne •
choroby kardiologiczne i nadciśnienie • choroby naczyń obwodowych •
choroby dolnych dróg oddechowych • choroby układu trawienia • osteoporoza •
choroby kobiece

Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik

57-340 Duszniki-Zdrój | ul. Wojska Polskiego 17
sekretariat: tel. 74 862 76 19, recepcja: tel. 74 862 76 10, fax 74 862 76 11
chemik@chemikduszniki.pl, www.chemikduszniki.pl
129
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Profile lecznicze dorosłych
choroby ortopedyczno-urazowe • choroby reumatologiczne •
choroby kardiologiczne i nadciśnienie • choroby naczyń obwodowych •
choroby dolnych dróg oddechowych • choroby układu trawienia • osteoporoza

Sanatorium Uzdrowiskowe Zimowit

57-340 Duszniki-Zdrój | ul. Chopina 3
tel. 74 866 94 64, fax 74 866 94 64 wew. 837
biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl, www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
129

• kolorowa reklama wewnątrz lub na okładce Informatora
Zgodnie z załączonym cennikiem.
W przypadku zamieszczenia reklamy – wpis podstawowy gratis.

400 m 10 m

Również ujęcie wody mineralnej w obiekcie

|
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Dystrybucja Informatora
• Placówki medyczne na terenie całego kraju za pośrednictwem
biur regionalnych FPOZ Porozumienie Zielonogórskie
• Działy Lecznictwa Uzdrowiskowego
oddziałów wojewódzkich NFZ,
• Okręgowe Izby Lekarskie,
• Księgarnie internetowe (m.in. bonito, merlin, gandalf).

Informacje o wcześniejszych wydaniach Informatora
dostępne są pod adresem
www.pressforum.pl/kuracja-w-uzdrowiskach
Zgłoszenia:
e-mail: biuro@pressforum.pl
tel. 601 166 545
Zbigniew Franczukowski

KP

CENNIK I FORMATY REKLAM

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE (KP)

FORMAT
PREZENTACJI

CENA*

ILOŚĆ KSIĄŻEK**

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

Reklama kolorowa wewnątrz wydawnictwa
1 strona

900 zł

15 egz.

145 x 205 mm

½ strony

500 zł

10 egz.

145 x 102,5 mm

1/4 strony

350 zł

5 egz.

72,5 x 102,5 mm

Reklama kolorowa na okładce wydawnictwa
BYDGOSZCZ
TORUŃ
Ilość zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego
29

II lub III
strona okładki

1.400 zł

20 egz.

145 x 205 mm

IV strona okładki

1.700 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.

Przygotowanie reklamy przez naszych grafików +10%
|
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CIECHOCINEK

Uzdrowisko nizinne dolinne, położone w Kotlinie Toruńskiej, w szerokiej dolinie Wisły, na lewym brzegu
rzeki, na wysokości 40-46 m n.p.m.
Bioklimat: nizinny, słabo bodźcowy
Opłata uzdrowiskowa: 3,70 zł

Pierwsze wzmianki o istnieniu
źródeł solanki w pobliskiej wsi Słońsk
pochodzą z XII w. Za datę powstania uzdrowiska przyjmuje się 1836 r., kiedy
w miejscowym zajeździe uruchomiono skromny zakład kąpielowy. Ranga uzdrowiska, dzięki uznanym walorom leczniczym i intensywnej rozbudowie, nieustannie rosła. W latach 30. XX w. Ciechocinek zaczął przeobrażać się w miasto-ogród
z dywanami kwiatowymi, licznymi parkami i skwerami oraz słynnymi tężniami
solankowymi.
Miejscowe tworzywa lecznicze
• woda Cl-Na z ujęcia Nr 19a,
• woda Cl-Na, F, Br, I, B z ujęcia Nr 11,
• woda hipotermalna Cl-Na, Br, I, B, Fe z ujęcia Nr 16,
• woda hipotermalna Cl-Na, Br, I, B, S z ujęcia Nr 14.

Dostarczane fotografie/reklamy powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi.
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.

