
A Megrendelőlap visszaküldési határideje: 2022. október 21.

A Megrendelőlapot csak abban az esetben kérjük visszaküldeni, ha Ön új előfizetőnk, vagy 
már meglévő előfizetését módosítja. Amennyiben nem küldi vissza éves megrendelését, azt 

folytatólagosnak tekintjük és a 2023. évre érvényes összegről számlát állítunk ki. 

I. II.

PATIKA TÜKÖR előfizetés 2023. évre
Rendel-

hető

AKCIÓS ÉVES 
ELŐFIZETÉS!

2022. október 21-ig fizetendő

Havi előfizetés
Tárgyhóban fizetendenő

Darab Ár Ft/db Ár Ft/év Ár Ft/db Ár Ft/év

30 139 50 040 (4 170 Ft/hó) 151 4 530
60 110 79 200 (6 600 Ft/hó) 121 7 260

120 104 149 760 (12 480 Ft/hó) 121 14 520
160 103 197 760 (16 480 Ft/hó) 115 18 400
190 103 234 840 (19 570 Ft/hó) 115 21 850
230 99 273 240 (22 770 Ft/hó) 115 26 450

230 felett 96 110

A 2022-ben megkötött "Kétéves Hűségcsomag” árai szerződésünk értelmében változatlanok 
maradnak, a 2023-as évre is tavalyi áron kerülnek kiszámlázásra.

I. II.

Nettó áraink tartalmazzák a szállítási és csomagolási díjat is. 

Elsőnek lenni mindig nagy öröm, de ez fele-
lősséggel is jár, ami csak később tudatosul az 
emberben. Így vagyunk ezzel mi is, csaknem   
30 éve, hogy a gyógyszertárakban elsőként meg-
jelent kiadványunk a PATIKA TÜKÖR. Három 
évtizede,  hogy elsők vagyunk, ezért is nagy az 
elvárás velünk szemben.

Az élenjáróknak mindig példát, utat kell mutat-
niuk, hiszen minden szempár őket figyeli, legyen 
az gyógyszerész, hirdető vagy olvasó. Minden 
hónapban, minden évben egyre jobban kell tel-
jesíteniük, meg kell felelni a mindenkori piaci 
elvárásoknak. Ennek érdekében mi most sem te-
szünk mást, folyamatosan fejlesztünk.

Ezért jövőre sokadszorra megújulunk, nemcsak 
látványban, de tartalomban is előbbre lépünk. 
Szokásunk szerint ez nem azt jelenti, hogy csu-
pán követjük a változó elvárásokat, hanem ismét 
olyan lapot szeretnénk a gyógyszerészek kezébe 
adni, amelyik megint első, követendő példa lesz.

Ünnepeljen velünk 2023-ban a PATIKA  
TÜKÖR 30. születésnapján, legyen továbbra is 
előfizetőnk, ezt az ünnepet ossza meg betegei-
vel, és a közösen teremtett értéket, a PATIKA 
TÜKRÖT továbbra is adja át nekik.

Kedves Gyógyszerész Kolléga!

Dr. Nagy Gabriella 
gyógyszerész, főszerkesztő

Megrendelőlap 2023.

                                     rendelt mennyiség:  ................. db/hó  Választott csomag (kérjük jelölje a négyzetben)   I.    II. 

                                     rendelt mennyiség:  ................. db/hó  Választott csomag (kérjük jelölje a négyzetben)    I.    II.  III. 

A megrendelő patika neve:                                   Címe:

Tel./e-mail cím: 

Számlázási név, cím:
Az újságot megrendelem, a befizetést vállalom, és kifejezetten hozzájárulok az ezzel összefüggő adatkezeléshez.

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                           dátum                           Cégszerű aláírás, P. H.

Megrendelését visszaküldheti: faxon: +36 1 479 8029 • e-mailen: elofizetes@patikatukor.hu • postán: 1426 Budapest 72. Pf.: 94. 
A Megrendelőlap és a 2023-es árlista letölthető a www.marketingpirula.hu és a www.patikatukor.hu oldalakról.

Patika Tükör Média

 Megrendelőlap 

A kiadó a megrendelő adatait, az Adatvédelmi Szabályzatának (www.egeszsegtukor.hu/adatkezeles) 
és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kizárólag a megrendelés teljesítése céljából tárolja és 
kezeli, azokat másnak nem továbbítja.

PIRULATREND előfizetés 2023. évre

I. II. III.

AKCIÓ
Patika Tükör előfizetőknek Normál előfizetés

Fizetési határidő:
2022. október 21-ig

Éves előfizetés
Fizetési határidő:

2022. október 21-ig
Havi előfizetéssel

Rendel-
hető

Ár
Ft/db

Fize-
tendő
Ft/év

Rendel-
hető

Ár
Ft/db

Fizetendő
Ft/év

Rendel-
hető

Ár
Ft/db

Fizetendő
Ft/év

1 660 6600 1 800 8000 1 1060 10 600


