
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága szakmai folyóirata 

 
MÉDIAAJÁNLÓ 2021 
 

 
A LAP BEMUTATÁSA 

A Fizioterápia a magyar gyógytornász társadalom egyetlen szakmai folyóirata. A negyedévente 

megjelenő magazin az aktív gyógytornászok által legkeresettebb szakmai témákkal foglalkozik, 

elsősorban elismert szakemberek és szerzők gyógyászati, egészségmegőrző és rehabilitációs témájú 

írásait jelenteti meg. 

A gyógytornászok munkáját segítő termékekrôl, szolgáltatásokról, továbbképzésekről a legtöbb 

esetben a Fizioterápiából értesülnek a kollégák, így elsődleges csatornaként ajánljuk azoknak a 

hirdetőknek, akik az egészségügy, a prevenció, a rehabilitáció, az egészségmegőrzés és –fejlesztés 

területén dolgozókat célozzák meg. 
 
 

OLVASÁSI SZOKÁSOK 

− A lapot a gyógytornászok mellett orvosok, rehabilitációs szakemberek, mindezek páciensei 
és a gyógytornászhallgatók is olvassák. 

− A folyóirat sajátossága, hogy az egyes lapszámokat folyamatosan kéznél tartják, éveken át 
újra és újra fellapozzák a gyógytornászok, mivel a bennük lévő szakmai cikkek a 
munkájukhoz nyújtanak segítséget. 

− A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága tagjai online formában is elérik évekre 
visszamenően az összes lapszámot. 

 
 

MIÉRT ÉRDEMES A FIZIOTERÁPIA FOLYÓIRATBAN HIRDETNI? 
 

− A hazai aktív gyógytornász-fizioterapeuták legnagyobb arányú elérését biztosítja. 
− Egyéb, rehabilitációval foglalkozó szakemberek is elérhetők. 
− A szakemberek folyamatosan keresik a munkájukat segítő újdonságokat. 
− A gyógytornász-fizioterapeuták az általuk ismert eszközöket, szolgáltatásokat ajánlják 

betegeik, pácienseik számára. 
 
 

HIRDETŐI CÉLCSOPORTOK 
 

egészségügyi szolgáltatók    rehabilitációs eszközök forgalmazói 
gyógyászati segédeszközök forgalmazói  diagnosztikai - és terápiás készülékek forgalmazói 
rehabilitációs intézmények, szanatóriumok  gyógyszergyártók -és forgalmazók 
tanfolyamszervezők     egészségpénztárak, egészségbiztosítók 
étrend-kiegészítőket forgalmazói   wellness szolgáltatók 

 
 
 
 
 

 



HIRDETÉS A FIZIOTERÁPIA SZAKMAI LAPBAN 
 

Méret 
 

Normál ár 
 

MGYFT tagoknak 
 

Borító 1/1 oldal 
205 x 270 mm 

 
220 000 Ft 

 
110 000 Ft 

 
Belív 1/1 oldal 
170 x 230 mm 

 
180 000 Ft 

 
90 000 Ft 

 
Belív ½ oldal 

Fekvő: 170 x 112 mm 
Álló: 82 x 230 mm 

 
 

100 000 Ft 

 
 

50 000 Ft 

 
Belív ¼ oldal 

Fekvő: 170 x 55 mm 
Álló: 85 x 112 mm 

 
 

60 000 Ft 

 
 

30 000 Ft 

Az árak tájékoztató jellegűek és az ÁFA mentes VÉGÁRAT jelentik! 

 

Technikai információk: 

Borító hirdetés vágott méret + 3-5 mm kifutó 

Belív hirdetés tükör méret + 3-5 mm kifutó 

Méret: 205 x 270 mm 

Terjedelem: 36 + 4 oldal 

Nyomás: 4 + 4 (CMYK) 

Papír:borító: 200 g/m2   mûnyomó, matt, belív: 90 
g/m2   mûnyomó 

Kötészet: irkafûzött 

Anyagleadás: elektronikus formában (jpg, tif, eps), 
300 dpi felbontás, formátuma PDF vagy TIF 
kifutóval

A Folyóirat ütemezése 

 

 

 

 

 

ONLINE HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK A www.gyogytornaszok.hu OLDALON 

 

 

 

 

 

 
Magyar Gyógytornász- 

Fizioterapeuták Társasága  

+36-1-411-12-08 

+3630-950-1948 
judit.lehel@gyogytornaszok.hu  

www.gyogytornaszok.hu 

HIRDETÉS HÍRLEVÉLBEN hirdetésenként 20 000 Ft 

eDM esetén max 600px széles html 

 

Lapszám             Anyagleadás       Megjelenés 

2021/1.         2021.  március 1. 2021.  március 20. 

2021/2.         2021.  június 1. 2021.  június 20. 

2021/3.         2021.  szeptember 1. 2021.  szeptember 20. 

2021/4.         2021.  december 1. 2021.  december 20. 

 
 

 
ELHELYEZÉS 

 
ÁRA 

 
WEB PLATINUM 

 
fejléc alatti sáv 

 
200 000 Ft/3 hó 

80 000 Ft/hó 

 
WEB PRÉMIUM 

 
hirdetés box 

 
150 000 Ft/3 hó 

60 000 Ft/hó 

 
WEB GENERAL 

 
tanfolyamok, események 

 
50 000 Ft/hó 
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