
  Vychází již od roku 2000.

  Má ze všech odborných lékařských časopisů 
u nás nejvyšší tištěný náklad.

  Od roku 2018 úzce spolupracujeme s Institutem 
pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

  Jako jediný časopis ho všem svým členům předplácí 
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.

  Každé číslo obsahuje na více než 100 stranách 
přehledové články nejvýznamnějších českých 
odborníků, kazuistiky a zprávy z lékařských 
sympozií a kongresů.

  V každém čísle je vědomostní test odměňovaný 
2 kredity České lékařské komory a garantovaný 
Institutem pro postgraduální vzdělávání 
ve zdravotnictví.

  Od roku 2017 je zařazen do mezinárodní 
databáze EBSCO Information Services 
(Ipswich, Massachusetts, USA).

Cílová skupina čtenářů
Všeobecní lékaři, internisté, specialisté různých oborů 
medicíny

Technická specifikace
formát 209 × 286 mm
provedení barevnost 4/4 CMYK 
 vazba V2
náklad 8 000 výtisků
periodicita čtvrtletník + speciální vydání
distribuce  zasílání na adresy předplatitelů, distribuce 

na odborných kongresech, konferencích, seminářích 
a výstavách

Předsedkyně redakční rady
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
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speciální nabídky

  Možnost různých forem 
a umístění reklamy dle představ 
a potřeb firmy, včetně speciálních 
forem (přebaly, přebalové pásky, 
rozevírací obálky, vkládaná 
a vlepovaná inzerce atd.).

  Možnost rychlého zhotovení 
reprintů vybraných článků.

  Možnost přípravy speciálních 
vydání (téma a autoři po dohodě 
s firmou).

  Možnost vydání suplementa 
(s vydáním a distribucí při 
příležitosti konkrétní odborné 
akce).

  Při objednávce většího počtu 
stran či platbě předem výrazné 
slevy.

Ceník 
inzerce

obchod@tribune.cz
www.tribune.cz

banner
170 × 50 mm

1/2 strany
80 × 230 mm

celostrana
209 × 286 mm
(na spad)

2/3 strany
112 × 230 mm

francouzské okno
209 × 286 mm + 

105 × 286 mm
(na spad)

titulní strana
francouzské okno 125 000 Kč
2. strana obálky 100 000 Kč
3. strana obálky 95 000 Kč
4. strana obálky 105 000 Kč

speciální formáty
tvrdý list 105 000 Kč
přebalová páska 37 000 Kč

dvoustrana
418 × 286 mm

(na spad)

dvoustrana 132 000 Kč
celostrana 82 000 Kč
2/3 strany 59 000 Kč
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1/2 strany
209 × 140 mm
(na spad)

1/2 strany
170 × 110 mm

1/2 strany 46 000 Kč
banner 27 000 Kč

Kontakty:

Lucie Sudová 
tel. +420 777 993 836

e‑mail sudova@tribune.cz
www.tribune.cz


