PONUKOVÝ LIST

LÉČIVÉ
ROSTLINY
liečivé
rastliny

Cieľová skupina

CHARAKTERISTIKA časopisu
Termíny vydania: február, apríl, jún,
august, október, december
Náklad:

22 000 kusov

Formát:

170 x 240 + 5 mm spadávka

Periodicita:

Dvojmesačník

Papier:

ONL 115 g

Obálka:

ONL 150 g

Cena výtlačku:

1,20 €, 36 SK/KČ

Distribúcia:

Prostredníctvom distribučných spoločností
cez stánky a obchodné siete – celoslovenský predaj, prostredníctvom vybraných
lekární, v Českej republike predplatiteľom

Časopis je zameraný na mladých ľudí (študenti
zdravotníckych škôl, farmácie), ľudí stredného a vyššieho
veku, ktorí majú záujem aktívne a zodpovedne pristupovať
k svojmu zdraviu a chcú sa v tejto oblasti neustále
vzdelávať.
Je to celofarebný, populárno-vededecký dvojmesačník,
ktorý vychádza už 47 rokov a je jediný svojho druhu na
Slovensku a v Čechách. Je to slovensko-český časopis,
pričom tu ide o dlhoročnú tradíciu – taktiež zloženie
redakčnej rady je slovensko-české a sú v nej zastúpení
poprední odborníci z oboch republík.
Časopis je zameraný na zdravie človeka – na prevenciu
pred ochorením a tiež liečbu ochorení. Pri závažnejších
však odporúča fytoterapiu len ako doplnkovú liečbu, a to po
dohode s lekárom. Upozorňuje na možné interakcie a riziká
pri užívaní spolu s liekmi.
Cieľom časopisu je informovať odbornú aj laickú verejnosť
o najnovších poznatkoch z oblasti liečivých rastlín ako
je pestovanie, zber a využitie liečivých rastlín, prináša
informácie o fytoterapii pri prevencii a liečbe ochorení,
najnovšie poznatky vedy a výskumu u nás aj v zahraničí,
o správnej životospráve, recepty, informácie o prírodných
produktoch.
Časopis uverejňuje práce našich aj českých odborníkov
z oblasti liečivých rastlín, poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, kozmetiky a propaguje rôzne voľnopredajné
produkty z uvedených oblastí.
Uverejňujeme 4-stranovú prílohu: Miniatlas liečivých
rastlín umiestnenú do stredu časopisu, ktorá je určená na
založenie malého atlasu LR pre čitateľov.

CENNÍK inzercie

2010

4. strana obálky

1161,79 €

35 000 Sk

2. strana obálky

962,62 €

29 000 Sk

3. strana obálky

896,24 €

27 000 Sk

celostránková v texte

829,85 €

25 000 Sk

1/2 strany v texte

497,91 €

15 000 Sk

www.herba.sk
1/3 strany v texte

282,15 €

8 500 Sk

1/4 strany v texte

232,36 €

7 000 Sk

FORMÁTY INZERCIE
1/4 strany
140 x 55

strana
140 x 220

1/3 strany
140 x 65

1/2 strany /2
70 x 110

1/2 strany
140 x 110

Formáty inzercie v sadzobnom obrazci

�
strana /2
70 x 220

strana /3
46 x 220

1/4 strany +spad
170 x 60
+5 mm spad

strana +spad
170 x 240
+5 mm spad

1/2 strany +spad
170 x 120
+5 mm spad

1/3 strany +spad
170 x 88
+5 mm spad

1/4 strany /2 +spad
85 x 120
+5 mm spad

Formáty inzercie na spadávku (+5 mm)

strana /2 +spad
85 x 240
+5 mm spad

strana /3 +spad
60 x 240
+5 mm spad

�

Tlač: Rotačný ofset
Raster: 60
Farebnosť: CMYK
Podklady pre tlač:
*Formáty: PDF, JPG (300 dpi), EPS, AI
Podklady na nosičoch: CD, e-mail
*CMYK a zbalený použitý font písma alebo font prevedený do
kriviek. V inom prípade náš systém automaticky nahradzuje
písmo systémovým variantom čím neručíme
za korektnosť textu!!!
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