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Szanowni Państwo,
„Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum” ukazuje się od 1999 roku i jest obecnie
jedynym wyłącznie ortodontycznym czasopismem na polskim rynku. Wyróżnia się wysokim
poziomem merytorycznym (jest czasopismem recenzowanym), jak również edytorskim. „Forum

Ortodontyczne / Orthodontic Forum” - czasopismo dwujęzyczne wydawane jest przez Polskie
Towarzystwo Ortodontyczne i dociera do wszystkich specjalistów ortodontów, lekarzy szkolących
się w tej dziedzinie, a także do osób zainteresowanych ortodoncją na terenie naszego kraju.
Czasopismo jest dostępne dla prenumeratorów także w formie elektronicznej na stronie
www.pto.info.pl, lub www.forumortodontyczne.pl.
Polskie Towarzystwo Ortodontyczne rozwija się bardzo dynamicznie oprócz wydawanego
czasopisma, wydaje książki oraz organizuje coroczne zjazdy i stale rozwija stronę internetową.
Zachęcam Państwa do reklamowania się w naszym czasopiśmie i załączam ofertę cenową
wraz z warunkami wydawnictwa dotyczącymi reklam.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska

OFERTA CENOWA OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH W KWARTALNIKU
„FORUM ORTODONTYCZNE / ORTHODONTIC FORUM”

Okładka, strona wewnętrzna przednia i
zewnętrzna tylna (kolor)
– w jednym zeszycie
2500 PLN + 23%
– w dwóch zeszytach
2300 PLN + 23%
– w trzech zeszytach
2200 PLN + 23%
– w czterech zeszytach
2000 PLN + 23%

½ strony wewnątrz zeszytu (kolor)
– w jednym zeszycie
900 PLN + 23%
– w dwóch zeszytach
850 PLN + 23%
– w trzech zeszytach
750 PLN + 23%
– w czterech zeszytach
650 PLN + 23%

Okładka, strona wewnętrzna tylna (kolor)
– w jednym zeszycie
2250 PLN + 23%
– w dwóch zeszytach
2000 PLN + 23%
– w trzech zeszytach
1900 PLN + 23%
– w czterech zeszytach
1800 PLN + 23%

Strona wewnątrz zeszytu (czarno-biała)
– w jednym zeszycie
1200 PLN + 23%
– w dwóch zeszytach
1000 PLN + 23%
– w trzech zeszytach
950 PLN + 23%
– w czterech zeszytach
700 PLN + 23%

Strona wewnętrzna zeszytu (kolor)
– w jednym zeszycie
1800 PLN + 23%
– w dwóch zeszytach
1700 PLN + 23%
– w trzech zeszytach
1600 PLN + 23%
– w czterech zeszytach
1500 PLN + 23%

½ strony wewnątrz zeszytu (czarno-biała)
– w jednym zeszycie
600 PLN + 23%
– w dwóch zeszytach
500 PLN + 23%
– w trzech zeszytach
400 PLN + 23%
– w czterech zeszytach
350 PLN + 23%
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ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAMY
W FORUM ORTODONTYCZNYM / ORTHODONTIC FORUM
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia ogłoszeń, reklam jeżeli ich treść czy forma
spotka się z negatywnym odbiorem.
1.

Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach
niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych,
z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji
ogłoszeniach lub reklamach, oraz w zlecanych do zamieszczenia – informacjami, danymi, utworami
lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi, innymi elementami
stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne
z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiane ogłoszenie
nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).

2.

Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy
w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia, reklamy, w tym do poniesienia niezbędnych
kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych
uzasadnionych wydatków Wydawcy, poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy
to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia
lub reklamy będzie Redaktor Naczelny bądź pracownik Wydawcy.

Warunki zamieszczania reklam
1.

Emisja ogłoszenia, reklamy jest dokonywana wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia poprzez
Internet na e-mail marzenakalakucka@forumortodontyczne.pl lub pocztą na adres siedziby
Towarzystwa: Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, 20-081 Lublin, ul. Karmelicka 7.

2.

Terminy przesłania materiałów do akceptacji oraz terminy dostarczenia gotowych ogłoszeń, reklam
zawiera poniższa tabela.

Reklamy i ogłoszenia
Wydanie

Termin dostarczenia treści Termin możliwych zmian
reklamy do akceptacji
w treści reklamy

Termin płatności po
wydaniu zeszytu i
otrzymaniu rachunku

Ilość dni przed emisją
20 dni*

15 dni

14 dni

*Zredagowane czasopismo przekazywane jest do druku każdego 15 dni przed końcem kwartału (np. zeszyt
ukazuje się 30 marca – materiały reklamowe powinny być nadesłane do 10 marca). W nowym roku
kalendarzowym (styczeń - luty) prosimy o zgłaszanie zamówień reklam cyklicznych.
1.

W przypadku, kiedy dzień terminu określony w tabeli nie jest dniem roboczym, ostateczny termin
zostaje automatycznie przesunięty na najbliższy dzień roboczy, poprzedzający termin wskazany
w tabeli.

2.

Integralną częścią zamówienia jest tekst ogłoszenia lub reklamy i ewentualne inne materiały graficzne
lub materiały gotowe do druku i ewentualnie komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia
itp.).
PLIKI ZAMKNIĘTE
PLIKI OTWARTE
Dla Klientów dostarczających pliki tzw.
Dla Klientów dostarczających pliki tzw. otwarte
zamknięte
Przyjmujemy pliki zapisane w programach:
Strony powinny być przygotowane w postaci
InDesign (do wersji CS3)
plików:
Adobe Illustrator (do wersji CS3)
− EPS
Corel Draw (do wersji X3)
− Postscript level 1, 2 lub 3 (kompozytowe)
− PDF 1.2, 1.3, 1.4 (kompozytowe)
− PDF/X-1a:2001, PDF/X-3 (kompozytowe)
− PDF 1,5 (kompozytowe)
UWAGA
Dostarczając materiały należy dołączyć pliki z czcionkami lub zamienić w pliku czcionki na krzywe.

3.

Wydawca w formie pisemnej wyraża zgodę, po akceptacji wzoru ogłoszenia, reklamy na ich
zamieszczenie w Forum Ortodontycznym.
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Zamówienie musi zawierać w swej treści następujące elementy:
– dane ogłoszeniodawcy (w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
w przypadku innych podmiotów – nazwa (firma), siedziba i adres, pod którym podmiot prowadzi
działalność, telefony kontaktowe),
– aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek prawa handlowego (ksero
potwierdzone za zgodność z oryginałem),
– aktualny wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
– REGON (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
– numer NIP, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem VAT (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
– datę wystawienia zamówienia,
– liczba i proponowane daty emisji,
– określenie formy i terminu płatności,
– pieczęć firmową Ogłoszeniodawcy,
– podpis Ogłoszeniodawcy.
– określenie stron Forum Ortodontycznego, w których ma być zamieszczone ogłoszenie lub reklama,
– format ogłoszenia, reklamy,
– określenie kolorystyki (kolor / czarno-biały).
1.

Ewentualne zmiany zamówienia treści reklamy, ogłoszenia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest
dostarczyć Wydawcy na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu nie później niż w terminie 15 dni
roboczych przed emisją. Zmiany winny być zatwierdzone na piśmie przez Wydawcę.

2.

W przypadku przekroczenia terminów zgłoszenia zmian zamówienia Wydawca nie ponosi
odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia, reklamy w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym
obciążeniu Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia.

3.

Wydawca nie zapewnia Ogłoszeniodawcy wyłączności na zamieszczany w danym numerze. Możliwe
i dopuszczalne będą przypadki, że w jednym wydaniu wkładkowanego tytułu będzie kilka różnych
podmiotów, w tym także prowadzących konkurencyjną działalność.

4.

Wydawca może, w określonych przypadkach zapewnić Ogłoszeniodawcy wyłączność na zamieszczenie
w określonej edycji danego tytułu, pod warunkiem uiszczenia przez Ogłoszeniodawcę stosownej
dopłaty ustalonej przez Wydawcę.

Płatności
1.

Opłata dla Wydawcy za zamieszczenie ogłoszenia, reklamy jest ustalane na podstawie cennika.

2.

Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty Wydawcy za zamieszczenie ogłoszenia,
reklamy zgodnie z informacją podaną przez Wydawcę.

3.

Zapłata za zamieszczenie ogłoszenia, reklamy następuje w 100 %, do 14 dni roboczych po otrzymaniu
rachunku.

4.

W przypadku indywidualnych ustaleń zapłata za zamieszczenie ogłoszenia, reklamy następuje
w terminie zgodnym z informacją podaną przez Wydawcę.

5 . Płatność
za
zamieszczenie
ogłoszenia,
reklamy
dokonywana
jest
na
Bank PeKaO S.A. V/O Lublin 17 1240 1503 1111 0000 1752 9358

konto:

6.

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji
zamieszczenia ogłoszenia, reklamy w przypadku nie dotrzymywania terminów płatności.

7.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia
zamówienia na publikację następnych ogłoszeń, reklam Ogłoszeniodawcy lub działającej w jego
imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

8.

Zamieszczenie reklamy, ogłoszenia niestandardowego ustalane będzie indywidualnie przez Wydawcę
w uzgodnieniu z Ogłoszeniodawcą.
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