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Časopis MOTOL IN je obsahově koncipován
jako odborně informační periodikum s prvky
lifestylového magazínu. Dočtete se v něm o
aktuálním dění v nemocnici, tzn. o unikátních
lékařských zákrocích a technologiích, našich
špičkových
profesionálech,
modernizaci

1
nemocnice, odborné práci i koníčcích našich
zaměstnanců, významných událostech, výročích,
zkušenostech i plánech do budoucna. Chybět
nebudou ani témata o zdravém životním stylu
a ostatních čtenářsky atraktivních tématech pro
zábavu i poučení.

Časopis MOTOL IN vychází od února 2012
jako měsíčník s velmi širokým záběrem témat
lifestylově zpracovaných pro širokou čtenářskou
základnou. Časopis je distribuován v největším
českém zdravotnickém zařízení a jeho čtenáři
jsou nejen zaměstnanci FN Motol, ale především

pacienti a návštěvníci nemocnice.
Ve FN Motol pracuje přes 5 000 zaměstnanců,
ambulantně je zde ročně ošetřeno 90 tisíc,
na lůžku pak 70 tisíc pacientů. Podle statistik
nemocnicí každý rok projde cca 2,5 milionu lidí.

Technické parametry:

Základní ceník inzerce:

periodicita: měsíčník (červenec — srpen
dvojčíslo)
formát: A4, 210 x 297 mm (po ořezu)
rozsah: 32 stran + 4 obálky
barevnost: 4/4
papír: blok 135g/m2 křída lesk
obálka 250 g/m2 křída lesk
vazba: V2
náklad: 2500 výtisků
distribuce: FN Motol

Inzertní podklady přijímáme ve formátu PDF.
Soubor musí obsahovat všechny písma převedená
do křivek, obrázky v CMYK, v rozlišení 300 dpi.
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Ceny inzerce v magazínu MOTOL IN se upravují
podle celkového objemu zadané inzerce.
Inzertní podklady jsme schopni vytvořit a připravit
k tisku.

Inzerci v magazínu MOTOL IN je možné
kombinovat s prezentací na 100 kliprámech,
které jsou umístěné ve všech veřejných
prostorách nemocnice - čekárnách, chodbách atd.
K reklamním účelům je možné využít oplocení
210 x 143 mm areálu nemocnice u frekventovaných komunikací
168 x 118 mm (zastávky MHD, hlavní vstupy do nemocnice,
příjezdové komunikace). Maximální velikost jedné
reklamní plochy na oplocení je 276x133 cm.
Ceny umístění inzerce v rámech a na oplocení se
upravují podle celkového objemu zadané inzerce
v magazínu a celkového objemu zadané inzerce v
rámech, případně na oplocení.

210 x 104 mm
166 x 80 mm

Pro reklamu na spad dodržujte velikost přesahu + 4 mm
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