
 

2019年 2月吉日 

関連企業 

広報ご担当者様 

                 公益社団法人 日本麻酔科学会 

理事長 稲田 英一 

 

2019年度ニューズレター広告掲載に関して 

 

拝啓  

皆様におかれましては，ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます． 

 平素は格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます． 

さて，日本麻酔科学会では情報周知，専門分野の特集など主に会員向けの広報誌としてニューズレタ

ーを年 4回発刊しております．当誌面には，本学会からの重要な情報が掲載され，広告を掲載した場合，

全国の麻酔科医に貴社の情報が届きます．2019 年度は下記発刊予定にもとづいて学会会員（約 13,500

名）に配布する予定です． 

つきましては，下記要項にて広告の掲載を募集いたします．ご検討のうえ，お申し込みいただければ

幸甚です．何卒，宜しくお願い申し上げます． 

敬具 

－記－ 

 

誌  名 ： 公益社団法人日本麻酔科学会 ニューズレター 

発行予定 ： 2019年 4月下旬  vol.27‐no.2    

       2019年 8月下旬  vol.27‐no.3    

              2019年 12 月下旬 vol.27‐no.4   

              2020年 2月下旬  vol.28‐no.１ 

体  裁 ： タブロイド版 

発行部数 ： 13,500部／号 

応募方法 ： 申し込み用紙にご記入の上，掲載データとともに 3月 5日（火）までに下記メールアド

レスまで送付願います．  

広告料金 原稿サイズ : 

掲載枠 広告料金(消費税込み) 原稿サイズ  

別紙サンプル① ￥700,000/年間 4号 縦 67mm×横 252mm 

別紙サンプル② ￥350,000/年間 4号 縦 67mm×横 125mm 

別紙サンプル③ ￥200,000/年間 4号 縦 67mm×横 61mm 

  ※申込受付後，2019年 6月頃に請求書を送付させていただきます． 

原稿形態    ・アウトライン化したイラストレータデータ（cs3）又は高解像度の PDF 

・カラ―ではなくグレースケールのデータでお願いします． 

原稿送付先： 公益社団法人日本麻酔科学会 湯川・山中・今村 

       〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町１－５－２ 

神戸キメックセンタービル 3階 

TEL：078-306-5945 FAX：078-306-5946  

       E-mail：anzen@anesth.or.jp 



 

ニューズレター広告申込書 

 

 2019年     月     日 
 
 

日本麻酔科学会ニューズレターに広告を掲載いたします． 

 

 希望広告枠 掲載枠 広告料金 

 別紙サンプル① ￥700,000/年間 4号 

 別紙サンプル② ￥350,000/年間 4号 

 別紙サンプル③ ￥200,000/年間 4号 

 

                         

御 社 名 ：                          

 

住 所 ： 〒    －    

 

 

                                  

 

部 署 名 ：                          

 

ご担当者 名 ：                          

 

T E L ：                          

 

F A X ：                          

 

e - m a i l ：                          

お問い合わせ先 

 (公社 )日本麻酔科学会  担当 : 湯川・山中・今村  

   〒 650-0047 神戸市中央区港島南町 1-5-2  

神戸キメックセンタービル 3F 

   TEL： 078-306-5945   FAX： 078-306-5946 

  e-mail： anzen@anesth.or.jp 

事務局使用欄 

受け取り 入力 
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広告　1 面（縦 67mm ×横 252mm）

2019年 XX 月 XX 日 JSA ニュース (1)  Vol.XX  no.X
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広告　2 面（縦 67mm ×横 125mm）

(2)  Vol.XX  no.X JSA ニュース 2019年 XX 月 XX 日
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広告　4 面（縦 67mm ×横 61mm）

(4)  Vol.XX  no.X JSA ニュース 2019 年 XX 月 XX 日
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