
Załącznik nr 1 – Cennik Ogłoszeń 

 
Ogłoszenia w biuletynie „VOX MEDICI” 

 
IV okładka – cała strona – 2400 zł 

II i III okładka – cała strona - 2000 zł 
Strona wewnętrzna – cała strona – 1300 zł 

Strona wewnętrzna – moduł ½ strony – 800 zł 
Strona wewnętrzna – moduł 1/3 strony – 600 zł 

Strona wewnętrzna – moduł ¼ strony – 400 zł 
 

Ogłoszenia drobne wewnątrz numeru: 
Ogłoszenie „szukam pracy lekarz/lekarz dentysta” bez ramki, bez wyboru miejsca wydruku 

max 20 słów – bezpłatne* / 100 zł 
Ogłoszenie dotyczące zjazdów koleżeńskich lekarzy i lekarzy dentystów do modułu 1/8 

strony – bezpłatne* / 100 zł 
Ogłoszenie „praca dla lekarza/lekarza dentysty” do 20 słów / 100 zł   

Nekrologii / kondolencje – bezpłatne* / 100zł 
Ogłoszenie drobne do 20 słów bez ramki – 100 zł 

 
Ogłoszenia w ramce: 

- moduł 1/16 strony – bez koloru – 150 zł 
- moduł 1/16 strony – z kolorem – 200 zł 

- moduł 1/8 strony – bez koloru – 250 zł 
- moduł 1/8 strony – z kolorem – 300 zł 

 
Insert do wydania – wykonany we własnym zakresie i dostarczony do miejsca kolportażu, 

min. 500 sztuk – C-6 ¼ kartki 1  zł ; C-5 ½ kartki 1,5  zł; C-4 1/1 kartki 2 zł 
 

 
Rapaty za ilość powtórzeń na okładkach i za ogłoszenia modułowe do ¼ strony: 

3 powtórzenia 10% 
6 powtórzenia 15% 

9 powtórzeń 20 % 
 

50% rabat w przypadku ogłoszeń dotyczących zjazdów koleżeńskich powyżej modułu 1/8 
strony. 

 
Podane cenny są cenami netto w przypadku w którym Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 

zostanie płatnikiem VAT a zleceniodawcy ogłoszeń zobowiązani są uiścić koszt 23% podatku 
VAT.  

* ogłoszenia bezpłatne dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z 
uregulowanymi składkami członkowskimi lub rodziny zmarłych członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie w odniesieniu do nekrologów/kondolencji.  

 

 



Ogłoszenia w serwisie www.oil.szczecin.pl 

  

1. Ogłoszenia płatne w formie elektronicznej mogą mieć postać: 

1) baneru reklamowego na stronie głównej OIL / 2000 zł za miesiąc; 
  

2) ogłoszeń zamieszczanych w zakładce „Ogłoszenia” w kategoriach: „zatrudnię lekarza, 
lekarza dentystę”, „sprzedaż, wynajem pomieszczeń”, „inne”, „nabór na lekarzy sądowych”. 

200 zł za miesiąc publikacji; 
  

3) ogłoszeń zamieszczanych w zakładce „Ogłoszenia” w kategoriach: „szukam pracy”, 
„zjazdy koleżeńskie”, „nekrologii/kondolencje”. maksymalny czas publikacji ogłoszenia 2 

miesiące: bezpłatne*/ 200 zł za miesiąc publikacji; 

 4) ogłoszeń zamieszczanych w zakładce „Konferencje, kursy, szkolenia”: 200 zł za miesiąc 

publikacji. 

 

Koszt dodania grafiki do ogłoszenia 100 zł /miesiąc 

 Podane cenny są cenami netto w przypadku w którym Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 

zostanie płatnikiem VAT a zleceniodawcy ogłoszeń zobowiązani są uiścić koszt 23% podatku 
VAT.  

  

* ogłoszenia bezpłatne dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z 

uregulowanymi składkami członkowskimi lub rodziny zmarłych członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie w odniesieniu do ogłoszeń w zakładce „nekrologii/kondolencje” 
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