
 

NABÍDKA INZERCE v časopisu NEMO listy 
 

 

Dobrý den, 

 

tímto bych Vás chtěla oslovit s nabídkou inzerce v našem nemocničním čtvrtletníku. 

 

Číslo vydání  Termín vydání  Uzávěrka  Garantovaný počet výtisků 

          3.   01. 12. 2022  14. 11. 2022  800 ks 

          4.  01. 03. 2023  13. 02. 2023  800 ks 

          5.   01. 06. 2023  16. 05. 2023  na dotaz (min. však 600 ks) 

 

Distribuce – listovní verze 

Krajské knihovny po celé ČR (á 20 ks) 

Čekárny ordinací praktických a specializovaných lékařů ve Šluknovském výběžku (á 100 ks) 

Vestibuly a čekárny v prostorách Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. (á 680 ks) 

 

Elektronická distribuce 

QR kód je součástí každého výtisku, někteří návštěvníci nemocnice si kód načítají, aniž by si brali časopis domů. 

Časopis je volně dostupný na webu nemocnice, odkaz na něj na FB a Instagramu českolipské nemocnice. 

 

Formát časopisu 

Magazín je ve formátu A5.  

 

Ceník inzerce při jednorázové inzerci 

1 strana A5  1/2 strany A5  1/3 strany A5 

2 000 Kč*  1 500 Kč  1 000 Kč 

*Sleva na první jednorázovou inzerci přes celou stranu A5 – 500 Kč 

 

Ceník jednoho inzerátu při využití inzerce ve třech a více po sobě jdoucích vydáních časopisu 

1 strana A5  1/2 strany A5  1/3 strany A5 

1 800 Kč  1 350 Kč  900 Kč 

 

Obsah inzerce 

Co není možné zveřejnit: V souladu s etikou reklamy nelze v NEMO listech propagovat žádné konkurenční firmy nemocnice 

(lékárny, Centra zdraví nebo jejich ekvivalenty, ambulance, ordinace a odborné poradny, a rovněž nelze využít prostor 

k personální inzerci zdravotnického charakteru), dále neumožňujeme reklamy na tabákové výrobky a alkohol, reklamy 

obsahující vulgarismy a obsahově politicky zaměřené.  

Co je možné zveřejnit: Rádi Vám uděláme reklamu na vše výše neuvedené. Služby i výrobky.  

Personální inzerci nezdravotnického charakteru (ta je vhodná především ve chvíli, kdy dlouhodobě nemůžete obsadit místo 

správným člověkem, nebo se potřebujete dostat do povědomí osob jinou než doposud využívanou cestou – vhodné například 

pro dělnické a řemeslné profese). V každém vydání časopisu garantujeme pronájem prostor pro reklamu jediné firmě za účelem 

personální inzerce (mimo zdravotnické nemocniční). Nemůže se tak stát, že by někdo mohl vidět vedle sebe dvě konkurenční 

nabídky na zaměstnání.  

 

Kontakt 

V případě zájmu o inzerování v našem časopise budu velmi ráda, když se mi ozvete na email andrea.beranova@nemcl.cz nebo 

tel. č. 702 185 594.  

 

Časopis je poměrně mladý a původní vizí bylo distribuovat ho spíše v elektronické podobě. Ovšem zájem o jeho tištěnou verzi 

je tak velký, že jsme se rozhodli ho prozatím nechat také tisknout. Právě z toho důvodu hledáme inzerenty – těm tímto způsobem 

pomůžeme dostat se do povědomí veřejnosti zejména v severní části Čech, a oni nám na oplátku uhradí část nákladů za tisk, 

a navíc se stanou podporovateli prospěšné zdravotnické organizace, což vypadá dobře na každé upoutávce…  

Prvními potvrzenými inzerenty do třetího vydání časopisu jsou bestzajezdy.cz – cestovní agentura z Varnsdorfu a Jan Kesner 

– fotografické studio z Nového Boru. Tím dalším můžete být právě Vy! 

 

S přáním příjemného dne 

 

Andrea Beranová – šéfredaktor 

Tisková mluvčí, PR a marketingová specialistka 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.  

mailto:andrea.beranova@nemcl.cz

