
INFORMATOR
REHABLITACJA I WYPOCZYNEK NA ROK 2021

OFERTA UMIESZCZENIA PREZENTACJI

       Już w pierwszych dniach stycznia kuracjusze wypełniają wnioski 
o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, przeglądają i wybierają miejsca na pobyt 

spośród ofert dostępnych na stoiskach reklamowych PCPR i MOPS oraz placówek medycznych. 
Dofinansowania przyznawane są od lutego do kwietnia każdego roku, 

dlatego też niezbędna jest wcześniejsza informacja walorach ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne. 
Osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON mają dzięki temu większą możliwość 

wyboru miejsca i obiektu, gdzie skutecznie będą poprawiać swój stan zdrowia.

Nowa, dziewiąta edycja informatora – dostępna od połowy stycznia 2021 r. 
tradycyjnie prezentować będzie ośrodki i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. 

Jest to jednocześnie kompendium wiedzy z aktualnymi aktami prawnymi z tej dziedziny. 
Publikacja zawiera ponadto charakterystyki miejscowości z ośrodkami prowadzącymi turnusy rehabilitacyjne 

wraz z informacjami o ich walorach turystycznych.

Informator, wydawany pod patronatem i we współpracy z FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie, 
dostępny jest za pośrednictwem centrów pomocy PCPR i MOPS 

oraz placówek medycznych na terenie całego kraju.



Koszt prezentacji obiektu
• wpis podstawowy – 200 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
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
• Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

• Placówki medyczne w całym kraju poprzez 
biura regionalne FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie

• Księgarnie internetowe (m.in. Empik, Bonito, Merlin, Gandalf)

Informacje o wcześniejszych wydaniach dostępne są pod adresem 
www.pressforum.pl/rehabilitacja-i-wypoczynek

Zgłoszenia:
e-mail: biuro@pressforum.pl

tel. 601 166 545
Zbigniew Franczukowski

http://www.pressforum.pl/rehabilitacja-i-wypoczynek


CENNIK I FORMATY REKLAM
FORMAT

PREZENTACJI
CENA 
netto*

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
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% ceny netto

Dostarczane fotografie/reklamy powinny mieć rozdzielczość min. 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.


