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Měsíčník určený odborné lékařské veřejnosti vychází 
ve vydavatelství ERA Média, s.r.o. 
Časopis je vydáván v nákladu až 7 000 výtisků. Před
nostně jsou výtisky rozesílány na cílovou skupinu fo ku
sového tématu, zbytek nákladu je distribuován na příč 
lékařským spektrem, dle níže uvedeného grafu struk
tury čtenářů. Časopis je jedinečný i tím, že je – kromě 
distribuce do ambulancí a nemocnic v ČR – v plné verzi 
souběžně distribuován také elektronicky na internetu.
Jsme schopni časopis pružně doručit jak návštěvníkům 
kongresů a seminářů, tak všem zájemcům z řad od
borné veřejnosti v ČR i zahraničí. Stačí vám jen PC, 
tablet, PDA nebo jiné zařízení s přístupem k internetu 
a máte k dispozici elektronickou knihovnu se všemi 
výhodami.

PROFIL ČASOPISU
Časopis poskytuje lékařům i far ma ceu tům informace 
potřebné v rámci celoživotního vzdě lá vání. Vedle 
vysoce odborných článků přináší nejnovější poznat

ky z medicíny, textové i obra zové aktuální informa
ce ze zpravodajských zdro jů, tiskových konfe rencí 
a nejrůznějších od bor ných akcí, původní materiály 
čes kých i za hra ničních autorů, stálé rubriky, seriály 
a zají ma vosti. ACTA MEDICINAE má ambice měnit 
svou tvář podle potřeb odborné veřejnosti.

ELEKTRONICKÁ VERZE ČASOPISU
Časopis nabízí jedinečnou možnost oslovit veškeré 
čtenáře z řad odborné lékařské ve řej nosti pomocí 
tištěné a internetové verze. Dí ky tomu vaše prezen
tace nezůstanou za po me nuty.
Internetová verze je identická s tištěnou, ale oboha
cena o aktivní prvky:
• elektronický archiv vydaných čísel umožňující de

tail nější zobrazení a fulltextové vy hle dá vání;
• publikovaná inzerce obsahuje aktivní prolink na  

internetové stránky inzerenta;
• k inzerci je možno v internetové verzi připojit da

tový soubor s dalšími informacemi (napří klad PDF);
• časopis lze převést do tabletu i iPodu.

První tištěný časopis pro postgraduální vzdělávání lékařů s plnou elektronickou verzí

struktura cílové skupiny čtenářů 

mediakit 2014

20 %  
všeobecné lékařství 

25 % 
vnitřní lékařství 

15 % 
nemocniční oddělení 

10 %
lékárníci

30 %
specializace

Nezahrnuje cílovou 
skupinu hlavního 
fokusu, na kterou 
je časopis rozesílán 
přednostně.
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ediční plán pro rok 2014

kontakty

ceník inzerce

redakční rada
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. | prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. | MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. |  
JUDr. Přemysl Frýda | prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. | doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. | doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. |  
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc. | prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. | prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. | prof. MUDr. Petr 
Neužil, CSc. | prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. | MUDr. Miroslav Procházka | prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. | prof. 
MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. | MUDr. Zdena Staňková | prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. | prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. |  
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Ediční plán Vám rádi zašleme na vyžádání – balonova@actamedicinae.cz

2. obálka    76 000 Kč
3. obálka   72 000 Kč
4. obálka   83 000 Kč
1/1 strana   66 000 Kč
1/2 strany   42 000 Kč
1/3 strany 32 000 Kč
2/3 strany   52 000 Kč

Vkládaná inzerce a reprinty článků jsou kalkulo vá ny 
individuálně. Cena zahrnuje tištěnou i in ter netovou 
inzerci. Za obsah inzertních stran od povídá inzerent. 

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH a jsou platné do 
31. 12. 2014.

Platební podmínky
Vydavatel fakturuje v den vydání konkrétního čísla.

Storno poplatky 
• 50 % před oficiálním termínem data objednávek dle 

mediakitu
• 100 % po oficiálním termínu data objednávek dle 

mediakitu

INZERTNÍ ODDĚLENÍ PRAHA
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Andrea Balonová – business director Jitka Peterková – project manager
balonova@actamedicinae.cz peterkova@actamedicinae.cz
GSM: +420 608 280 892 GSM: +420 777 979 252

REDAKCE  VYDAVATEL
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 ERA Média, s.r.o.

Mgr. Dana Frantálová – šéfredaktorka Chleborádova 69/22, 619 00 Brno
frantalova@actamedicinae.cz tel.: +420 530 500 801, fax: +420 541 219 278
GSM: +420 775 903 326 www.eramedia.cz


