Udkommer
første gang
6. maj 2017

ELEKTRONIK
NYBYGNING

MOTOR

ERHVERVSFISKEREN er et nyt magasin,
der sætter spot på alt, hvad der rører sig
omkring det at få fiskefartøjet til at
kunne fange og lande friske fisk

BRÆNDSTOF

NYT
MAGASIN

Fiskefartøjet, motoren, teknikken og grejet er det som får fiskeriet
til at fungere. Fiskeri Tidende samler nu det stof i et nyt magasin,
der udkommer 4 gange om året.
Navnet er ERHVERVSFISKEREN og bliver et redaktionelt magasin,
hvor vi satser på kvalitet og den lækre beskrivelse af det tekniske område.
Fokus er på alt udstyr og teknik ombord på fiskefartøjet – om det er gear,
propel, motor, trawl, winches, rensemaskiner, ismaskine, løfteudstyr, sonar,
radar, AIS, epirb eller noget helt andet, der er med til at få fartøjet til at
fungere, så dækker vi det i ERHVERVSFISKEREN.
Vi vil også følge ombygnings- og nybygningsprojekter. Vi sætter alt ind på
at skabe et univers, hvor du kan gå i dybden med det tekniske stof indenfor
fiskeriområdet.
Magasinet skal være for dig, der interesser dig for teknik, gear og grejet!

KONTAKT
Kontakt allerede nu Fiskeri Tidende for at høre mere om dine muligheder
i ERHVERVSFISKEREN
Vil du annoncere i ERHVERVSFISKEREN og være med fra starten,
så kontakt annoncekonsulent Torben Lehmann
/ 76 10 96 63 / 21 63 93 84 / tl@dkfisk.dk /

1/1 side

297 mm

Har du en god historie, du synes fortjener
at blive kendt af andre – så kontakt
redaktør René Dandanell
/ 76 10 96 60 / 24 41 69 30 / rd@dkfisk.dk /

210 mm

1/2 side
11.500 kr.

128 mm

ANNONCEPRISER

210 mm

7.500 kr.

UDGIVELSER
Lørdag 6. maj 2017 - uge 18
Lørdag 8. juli 2017 - uge 27

90 mm

3.900 kr.

Lørdag 14. oktober 2017 - uge 41
90 mm

1/8
side

64 mm

128 mm

1/4
side

2.200 kr.

Lørdag 9. december 2017 - uge 49

