
Skal du have din annonce med i 
Fiskeri Tidende eller på fiskeritidende.dk?

Så er vi klar med gode råd, vejledning 
og tager gerne i mod ordre. Vi tilbyder 
også at producere annoncen og andet 
redaktionelt arbejde.

Kontakt annoncekonsulent 
Torben Lehmann på mail eller telefon. 

fiskeritidende

ANNONCERING 
I AVIS OG PÅ HJEMMESIDE
Fiskeri Tidende har i over 125 år været 
det førende medie for dansk erhvervsfiskeri.

Vores avis udkommer hver 14. dag og læses 
af alle vores medlemmer, f iskerisektoren og 
følgeindustrien.fiskeritidende

Danmarks Fiskeriforening PO
Nordensvej 3 
7000 Fredericia

Tlf. 70 10 40 40
Fax 75 45 19 28

mail@dkfisk.dk
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AVISEN HJEMMESIDEN

Fiskeri Tidende udkommer i 3.500 eksemplarer hver 14. dag.

5 gange om året udgiver vi et tillæg til avisen, hvor vi sætter ekstra 
fokus på forskellige emner i erhvervsfiskeriet.

Det er emner, der strækker sig fra den økonomiske situation i dansk 
erhvervsfiskeri til mere tekniske emner som ny teknologi, om- 
og nybygninger af fartøjer og alt om motorer og brændstof.

Hver andet år udgiver vi i forbindelse med Danfish- 
messen i Aalborg den officielle messe-guide, hvor vi 
sætter fokus på de virksomheder, der udstiller på 
messen samt deres produkter.

ANNONCER

Mens avisen går i dybden og langt ned i 
historierne, så er fiskeritidende.dk det daglige 
nyhedskick med hurtigt overblik og friske 
nyhedshistorier for alle erhvervsfiskere og 
andre med interesse for fiskeri.   
 
Du kan derfor sikre dig eksponering flere gange 
ved at annoncere på fiskeritidende.dk

Fiskeritidende.dk er frisk med aktuelle nyheder 
om erhvervsfiskeriet. Fiskeritidende.dk opdateres
alle hverdage.

WEBANNONCE
300 x 250 pixels
Forside og underside
Kr. 5.000,- / år

E-AVIS 

Fiskeri Tidende kan også læses som e-avis.
Enten via vores hjemmeside eller vores app. 
Adgang kræver et login. 

Vores app kan du hente i App Store 
og i Google Play.

Har du brug for login til e-avis eller app 
eller har du brug for hjælp til at komme i gang...?

Så skriv eller ring til 
ck@dkfisk.dk  /  76 10 96 66

Fiskeritidende.dk 
har mere end 

43.000 
sidevisninger 
hver måned

Fiskeritidende.dk 
har mere end  

17.000 
besøgende hver måned. 

Heraf er ca.

8.000 
unikke 

besøgende.

Fiskernes
eget 
blad

FORSIDE
259 x 90 mm
Kr. 8.910,-

1/2 SIDE
BRED
259 x 180 mm
Kr. 8.316,-

1/4 SIDE
129 x 180 mm
Kr. 4.158,-

2 SIDER 
OPSLAG
2x(259 x 362 mm)
eller 
1x(524 x 362 mm)
Kr. 30.000,-

Sidste frist for indlevering 
af annoncer er 
mandag kl. 12.00 
i udgivelsesugen

1/1 SIDE
259 x 362 mm
Kr. 16.632,-

1/2 SIDE 
HØJ
129 x 362 mm
Kr. 8.316,-

TEMAUDGIVELSER 2021 Udgivelsesdato Deadline annoncer

Elektronik og kommunikation 27. marts 11. marts

Penge og økonomi 1 22. maj 5. maj

Nybygning og ombygning 17. juli 30. juni

Penge og økonomi 2 28. august 12. august

Danfish messeguide 9. oktober 20. september

Danfish Daily – tre aviser 9. oktober 20. september

Motor og brændstof 20. november 3. november
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