MEDIAPLAN OG PRISLISTE

2018

Vil du være sikker på,
at dit budskab når sikkert
til havs?
Fiskeri Tidende og fiskeritidende.dk tilbyder dig
en stærk annoncekombination, hvis du gerne vil
synliggøre dig overfor de danske erhvervsfiskere
og de erhverv, der er tæt knyttet til det danske
erhvervsfiskeri.
Ud over fiskerierhvervene, når Fiskeri Tidende
og fiskeritidende.dk også ud til offentlige
myndigheder, organisationer og politikere.
Fiskeri Tidende udkommer hver lørdag i et oplag
på ca 3.000 eksemplarer, mens fiskeritidende.dk
når sine læsere døgnet rundt.
Vi tilbyder dig en enestående mulighed for at
ramme netop din målgruppe med en annoncepakke
for både Fiskeri Tidende og fiskeritidende.dk

FiskeriTidende.dk

FiskeriTidende

ABONNEMENT
Få avisen tilsendt med posten
46 gange årligt.
Ring og bestil abonnement på
Tlf. 70 10 40 40 eller på
mail@fiskeritidende.dk
Årlig abonnementspris (inkl. moms)
1.650,00 kr.
(Inkl. gratis internet-udgave)
Udenfor Danmark tillægges porto.
(Ret til ændringer forbeholdes).

KALENDER 2018
JANUAR
UGE 2

MARTS
UGE 9

TEMA: Elektronik
og kommunikation

UGE 13

Ingen avis

MAJ
UGE 19

KONTAKT
Fiskeri Tidende
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia

Årets første avis
udkommer 13. januar

TEMA: Penge og økonomi 1

JUNI
UGE 25

TEMA: Nybygning, ombygning
og reparation

JULI / AUGUST

Tlf. 70 10 40 40
Fax 75 45 19 28
mail@fiskeritidende.dk
www.fiskeritidende.dk

UGE 28 - 31

Annoncekonsulent
Torben Lehmann
Tlf. 76 10 96 63
Mobil 21 63 93 84
tl@dkfisk.dk

UGE 38

Redaktør
René Dandanell
Tlf. 76 10 96 60
rd@dkfisk.dk

Ingen avis

SEPTEMBER
TEMA: Penge og økonomi 2

NOVEMBER
UGE 47

TEMA: Motor, olie
og smøremidler

DECEMBER
UGE 51

Julenummer

UGE 52

Ingen avis

ANNONCEPRISER – FISKERI TIDENDE
Gældende fra 1. januar 2018
(priserne er ekskl. moms)
Tekstside
Temaside
Rubrikside
FORSIDE
Max. højde 120 mm.
Max. bredde 6 spalter

FORMATER
Max. højde 360 mm
7,70 kr./mm
8,20 kr./mm
6,20 kr./mm

16,50 kr./mm

Ingen tillæg for annoncer i farver.
(Med forbehold for prisstigninger)
RABAT
3 indrykninger
12 indrykninger
25 indrykninger
47 indrykninger

5%
10%
15%
20%

YDELSE AF
GENTAGELSESRABATTEN
forudsætter indrykning af samme
annonce, og at samtlige indrykningsdatoer opgives ved bestillingen.

Spalter

Bredde

1 spalte

41 mm

2 spalter

86 mm

3 spalter

131 mm

4 spalter

176 mm

5 spalter

221 mm

6 spalter

266 mm

FORSIDEANNONCER
Min. 1 og max. 6 spalter bred
(fast højde 120 mm).
ANNONCEINDLEVERING
OG DEADLINES
Deadline for indlevering af annoncer
senest mandag kl. 10 i ugen for
indrykning.
DEADLINE FOR
KORREKTURRETTELSER
Senest fredag kl. 12 ugen før indrykning.
Fiskeri Tidende forbeholder sig ret til at
tilbagevise annoncer, hvis indhold er i
strid med markedsføringsloven.
BETALINGSBETINGELSER
Betales annoncen ikke inden for
20 dage fra fakturadatoen, beregnes
renter efter gældende lovgivning.
Annoncer fra personer og firmaer,
som er i restance, kan afvises,
indtil restancen er udlignet.

ANNONCEPRISER – fiskeritidende.dk
fiskeritidende.dk er et nyhedssite, hvor erhvervsfiskere og andre
med interesse for fiskeriet kan skaffe sig et hurtigt nyhedsoverblik.
Hvor Fiskeri Tidende går i dybden, fortæller fiskeritidende.dk nyheden,
når det sker. Du kan derfor sikre dig eksponering flere gange ved at
annoncere på fiskeritidende.dk

Banner A

Banner B

Banner C

Smal annonce
på forsiden
og undersider
(160 x 600 px)

Bred smal annonce
på forsiden
og undersider
(300 x 100 px)

Bred mellem annonce
på forsiden
og undersider
(300 x 250 px)

1 år
6 mdr.
3 mdr.

6.000,3.500,2.500,-

1 år
6 mdr.
3 mdr.

4.000,2.500,1.750,-

1 år
6 mdr.
3 mdr.

5.000,3.000,2.000,-

Banner D
Bred høj annonce
på forsiden
og undersider
(300 x 600 px)
1 år
6 mdr.
3 mdr.

10.000,6.000,4.000,-

