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Щорічний міжнародний медичний онлайн-форум 
«Люди та антибіотики | Humans & Antibiotics»

Прогноз відвідувачів за спеціальностями (ЦА)*

ЗПСМ ≈ 7 600

Терапія ≈ 5 900

Педіатрія ≈ 4 800

ЛОРи ≈ 1 000

Анестезіологія ≈ 600

Нефрологи ≈ 200

Кардіологи ≈ 1 600

Суміжні спеціальності ≈ 800

Унікальних лікарів на Форумі (ЦА) ≈ 26 000

Лікарів на тестуванні (ЦА) ≈ 12 000

Тривалість інтересу ЦА до Форуму ≈ 14 днів

Середній час лікаря на Форумі ≈ 3 години

Переглядів рекламних проявів ≈ 720 000

Медіа тиск ТМ на лікаря під час Форуму ≈ 390/234/60

Очікування від Форуму (KPI) базуються на аналізі попередніх дій ЦА (період 03-09 2021) та на опитуваннях ЦА:

Хірургія ≈ 800

Імунологія ≈ 50

Алергологія ≈ 150

Епідеміологія ≈ 100

Бактеріологія ≈ 200

Акушерство і гінекологія ≈ 1 200

Інфекційні хвороби ≈ 1 000

*50% від наявних у нас лікарів

Дані зібрані через внутрішню аналітику та реєстр лікарів платформи accemedin.com



Унікальних лікарів на Форумі ≈ 25 000

Лікарів на тестуванні ≈ 11 000

Тривалість інтересу ЦА до Форуму ≈ 45 днів

Середній час лікаря на Форумі ≈ 3 години

Переглядів рекламних проявів ≈ 650 000

Медіа тиск ТМ на лікаря під час Форуму ≈ 390/234/60

Щорічний міжнародний форум «Метаболічний 
синдром» | Metabolic syndrome»

Прогноз відвідувачів за спеціальностями (ЦА)*

ЗПСМ ≈ 7 600

Терапія ≈ 5 900

Педіатрія ≈ 4 800

Анестезіологія ≈ 600

Нефрологи ≈ 200

Кардіологи ≈ 1 600

Хірургія ≈ 800

ЛОРи ≈ 1 000

Імунологія ≈ 60

Суміжні спеціальності ≈ 800

Ендокринологи ≈ 790

Інфекційні хвороби ≈ 1 000

Очікування від Форуму (KPI) базуються на аналізі попередніх дій ЦА (період 03-09 2021) та на опитуваннях ЦА:

*50% від наявних у нас лікарів

Дані зібрані через внутрішню аналітику та реєстр лікарів платформи accemedin.com



Пакети спонсорської участі. Форуми

* Всі рекламні матеріали (логотипи, банери, зображення, відеоролики тощо) надаються Замовником, якщо інше не вказано у описі послуг
** Вартість гонорару не врахована до вартості послуг

Послуги Basic Silver Gold Platinum VIP

Лого спонсора у всіх анонсах (мейл, viber, фейсбук) ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Лого спонсора у переліку спонсорів на анонсі заходу та під час трансляції ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Створення стенду ТМ або компанії, який розміщується на платформі ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Розміщення банеру 800*125 рх на сторінці реєстрації (посилання на стенд) ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

Посилання в чаті на стенд ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Проморолик до 15 сек. (понад 15 сек. – окрема домовленість) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Банер 400*535 з рекламою ТМ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Банер 1920х225 з рекламою ТМ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

Fullscreen реклама 1920х1080 (10 сек.) ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

Створення банеру 800*125 рх та його розміщення на сторінці трансляції 
(реклама контенту, який розміщено на www.accemedin.com або ТМ)

✗ ✓ ✓ ✓ ✓

Етер для доповіді від спікера компанії-спонсора, кількість** ✗ ✗
✓ знижка на 

покупку 50% 

✓ знижка на 

покупку 75% 
✓

Лого спонсора у пост-кампейн (розсилки + дописи ФБ) ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Кількість переглядів рекламних проявів 11 000 25 000 65 000 100 000 170 000

Вартість пакету, грн, без урахування ПДВ ₴ 25 000 ₴ 50 000 ₴ 100 000 ₴ 150 000 ₴ 250 000

Ціна перегляду лікарем рекламного прояву, грн 2,27 2 1,54 1,5 1,47



ЗАХОДИ БПР 
2022

! Просимо бронювати участь у заходах в зв’язку з обмеженою кількістю 

спонсорських проявів (відповідно до Постанови КМУ №725 від 14.07.2021 р.) !
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3-14 Ukrainian The Best of 2021 
Weeks

ЦА: терапевти, педіатри, 
інфекціоністи, імунологи, 
отоларингологи, сімейні 
лікарі, анестезіологи, 
кардіологи, акушери-
гінекологи, нефрологи

27-28 Конференція «Помилки 
року»

ЦА: анестезіологи, 
кардіологи, акушери-
гінекологи, терапевти, 
інфекціоністи, нефрологи, 
неврологи, сімейні лікарі

10-11 Конференція «Family 
Medicine 2022»

ЦА: сімейні лікарі, 
терапевти, педіатри

14-25 Ukrainian CME Family 
Medicine Weeks

ЦА: сімейні лікарі, 
терапевти, педіатри

7-13 Ukrainian CME 
Dermatology Week

ЦА: дерматовенерологи, 
сімейні лікарі, педіатри, 
терапевти

17-18 Всеукраїнський форум 
«Дерматовенерологія: 
фахові та 
міждисциплінарні 
питання»

ЦА: дерматовенерологи, 
сімейні лікарі, педіатри, 
терапевти

21-27 Ukrainian CME Immunology 
Week

ЦА: імунологи, інфекціоністи, 
неврологи, кардіологи, сімейні
лікарі, педіатри
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4-10 Ukrainian CME Obstetrics 
& Gynecology Week

ЦА: акушери-гінекологи, 
ендокринологи, сімейні
лікарі, терапевти

14-15 Конференція з 
акушерства та гінекології

ЦА: акушери-гінекологи, 
ендокринологи, сімейні 
лікарі, терапевти, педіатри

10-15 Ukrainian CME Radiology 
Week

ЦА: сімейні лікарі, 
терапевти, педіатри, 
неврологи, кардіологи, 
пульмонологи, фтизіатри, 
інфекціоністи, рентгенологи, 
радіологи

19-20 Форум «Зупинимо 
інфекції | STOP 
INFECTIONS»

ЦА: сімейні лікарі, 
терапевти, педіатри, 
інфекціоністи, пульмонологи, 
фтизіатри, акушери-
гінекологи, хірурги, 
анестезіологи, неврологи, 
отоларингологи, алергологи, 
кардіологи, нефрологи, 
імунологи, епідеміологи, 
бактеріологи тощо

9-10 Форум «CARDIO 2022»

ЦА: кардіологи, кардіохірурги
(хірургія серця і 
магістральних судин), 
трансфузіологи, 
анестезіологи, функціональні
діагности, неврологи, 
нефрологи, терапевти, сімейні
лікарі

13-19 Ukrainian CME 
Pathoanatomy Week

ЦА: патологоанатоми, дитячі
патологоанатоми

27
Ukrainian CME psychiatry 
and psychology Week

ЦА: психіатри, 
психотерапевти, медичні
психологи, неврологи, сімейні
лікарі, терапевти, педіатри

26-30 Ukrainian CME Orthopaedics
& Traumatology Week

ЦА: ортопеди-травматологи
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3 Ukrainian CME psychiatry 
and psychology Week

ЦА: психіатри, 
психотерапевти, медичні
психологи, неврологи, 
сімейні лікарі, терапевти, 
педіатри

11-17 Ukrainian CME 
Dermatology Week

ЦА: дерматовенерологи, 
сімейні лікарі, педіатри, 
терапевти

5-11 Ukrainian CME Nephrology 
Week

ЦА: нефрологи, сімейні
лікарі, терапевти, кардіологи, 
анестезіологи, 
ендокринологи, урологи

22-23 Конференція «Neuro 
Congress 2022»

ЦА: неврологи, нейрохірурги, 
сімейні лікарі, терапевти, 
кардіологи, анестезіологи, 
психіатри

18-19 Ukrainian CME Forum

ЦА: викладачі ЗВО, головні
лікарі
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3-19 Ukrainian CME Family 
Medicine Weeks

ЦА: сімейні лікарі, 
терапевти, педіатри

20-21 Конференція
«Демонстрація готовності
лікарів первинки та 
вторинки до невідкладних
станів»

ЦА: акушери-гінекологи, педіатри,  

терапевти, анестезіологи, 
кардіологи, неврологи, сімейні 
лікарі, інфекціоністи, нефрологи, 
невідкладні стани, ендокринологи, 
отоларингологи, пульмонологи 

10-16 Ukrainian CME 
«Humans&Antibiotics»
week

8-9 Конференція 
«Метаболічний синдром: 
мультидисциплінарний
аналіз | Metabolic 
syndrome: 
multidisciplinary analysis»

ЦА: ендокринологи, 
кардіологи, сімейні лікарі, 
терапевти, педіатри, хірурги, 
неврологи, 
гастроентерологи, дієтологи, 
гінекологи, анестезіологи, 
нефрологи, імунологи та інші

24
Ukrainian CME Infections 
Week

ЦА: інфекціоністи, імунологи, 

пульмонологи, фтизіатри, сімейні 
лікарі, отоларингологи, терапевти, 
педіатри, епідеміологи, 
бактеріологи, вірусологи

4 Ukrainian CME Infections 
Week

ЦА: інфекціоністи, імунологи, 

пульмонологи, сімейні лікарі, 
фтизіатри, отоларингологи, 
терапевти, педіатри, вірусологи, 
епідеміологи, бактеріологи

17-18 Форум 
«Humans&Antibiotics»

ЦА тижню та форуму: сімейні 

лікарі, терапевти, педіатри, 
інфекціоністи, хірурги, акушери-
гінекологи, фтизіатри,  
пульмонологи, анестезіологи, 
отоларингологи, кардіологи, 
нефрологи, алергологи тощо

28
Ukrainian CME Metabolic 
Syndrome Weeks

7 Ukrainian CME Metabolic 
Syndrome Weeks

ЦА: ендокринологи, 
кардіологи, сімейні лікарі, 
терапевти, педіатри, 
гастроентерологи, дієтологи
та інші



Сергій Сошинський
СЕО

s.soshynskiy@accemedin.com
+ 38 067 466 64 93

Ольга Верба
комерційний директор

o.verba@accemedin.com
+380 99 128 66 06

Зв’яжіться з нами та розпочніть ефективну співпрацю
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