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MEDIAINFORMATON 2017
FISKERFORUM
Som fagmagasin for det aktive
fiskeri i de nordiske lande samt i og
omkring Nordatlanten, har magasinet
”FiskerForum” en professionel og
faglig tilgang til erhvervsfiskeriet,
og de mange elementer der indgår i
fiskernes hverdag.
Et medie der som hovedmål har, at
bringe gode, relevante og positive
samt interessante historier om
erhvervsfiskeriet frem og viderebringe
disse i et både objektivt og afklarende lys i forhold til omverdenen.
Ligesom magasinet ”FiskerForum”,
til enhver tid, vil bakke fiskerne op
med saglige artikler, der realistisk
og troværdigt afbilleder deres travle
hverdag og som kritisk vurderer de
politiske tiltag, indenrigs- som udenrigs der også præger branchen.
”FiskerForum” har gennem mange år
skabt gode og varige relationer til alle
dele af fiskeribranchen, både gennem
magasinet og det tilhørende website.
Med Magasinet ønsker vi fortsat,
gennem den redaktionelle linje, at
udbygge og knytte branchen tættere
til, med en nuanceret, men letlæselig
journalistik.
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FORMAT OG OPLAG
Format: 210 x 297 mm
Oplag: 3.500
Det vil være muligt
at læse magasinet på
FiskerForums hjemmeside:
www.fiskerforum.com
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ANNONCEMATERIALE
Annoncer skal leveres som færdige
trykklare højtopløste PDF-filer
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m. ramme
194 x 281 mm
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Format:
182 x 125 mm
88 x 255 mm

(min. 300 dpi) CMYK-separeret.
RABATTER & PRISER
2 indrykninger . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
3 indrykninger . . . . . . . . . . . . . . . 10%
4 indrykninger . . . . . . . . . . . . . . . 15%
6 indrykninger . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Al rabat forudsætter samlet bestilling
og at annoncerne indrykkes inden for
12 måneder.

10.980,-
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LAYOUT OG TRYK
Strandbygaard Grafisk
Trykkerivej 2
6900 Skjern
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Udgivelse

Deadline annoncer:

Nr. 1.2017

2. februar

9. januar

Nr. 2.2017

21. marts

24. februar

Nr. 3.2017

16. maj

21. april

Nr. 4.2017

22. august

28. juli

Nr. 5.2017

3. oktober

11. september

Nr. 6.2017

5. december

14. november
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MÅLGRUPPE
Erhvervsfiskere
Leverandører
Servicevirksomheder
Politikere
Øvrige beslutningstagere

er udgav

For trykfejl, forkerte størrelser etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes reduktion efter FiskerForums skøn, der højst kan
beløbe sig til annoncens indrykningspris. Reklamationer skal være FiskerForum i hænde senest 5 dage efter magasinets udgivelse.
Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden at FiskerForum modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for første indrykning.
Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for FiskerForum eller magasinet for eventuelle følger af fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning
af de bestilte annoncer.
Skriftlig annullering af bestilt annonce skal være FiskerForums i hænde senest 1 uge før deadline.

Kontakt: Ebbe Hansen · info@fiskerforum.dk · www.fiskerforum.dk · Tlf. 97 31 19 46

Formaterne er angivet i bredde x højde.
Alle priser er excl. moms og baseret på
færdig leveret materiale.

FISKERFORUM.DK
Topbanner. 990 x 200 pixels
Forskellige eksponeringer.
Fast på temasider
Kan vise tilfældige max 5
INDHENT PRIS

Full Site 4 X 4 – banner 120 x 130 pixels
Fast på alle sider undtaget temasider
+ 4 mill eksponeringer pr. år
PRIS PR. MÅNED: KR. 4.000,00. MIN 3 MDR.

Dobbelt banner 5 x 2 – 250 x 130 pixels
Vises tilfældigt på alle
siderne på FiskerForum
+ 500.000 eksponeringer pr. år
PRIS PR. MÅNED: KR. 2.500,00. MIN 3 MDR.

Forside banner 990 x 100 pixels.
Evt. 2 delt 495 x 100 pixels
+ 1 mill eksponeringer pr. år
PRIS PR. MÅNED: KR. 4.000,00. MIN 3 MDR.

Standard banner 250 x 60 pixels
Vises tilfældigt på alle
siderne på FiskerForum
+ 300.000 eksponeringer pr. år
PRIS PR. ÅR: 5.500,00. MIN 12 MDR.
ANVENDTE FILTYPER TIL BANNERE SKAL
VÆRE I JPG ELLER GIF MAX 15KB

VI ER ALTID FØRST MED DET SIDSTE!

FiskerForum.com er portalen, hvor alle oplysninger og nyheder i relation til
erhvervsfiskeriet er samlet.
Vi sikrer lynhurtig nyhedsformidling via løbende opdateringer af danske,
nordiske og udenlandske nyheder.
Desuden indeholder FiskerForum.com en lang række nyttige funktioner, som
f.eks. hyrebørs, jobopslag, køb og salg, kutterinfo, AIS samt specielle jobannoncer med kompetencer for erhvervet til søs.
FiskerForum.com betragtes i branchen, som det naturlige valg, når tiden er til,
at blive opdateret på erhvervsfaglige nyheder. Derfor er det også et attraktivt
medie for annoncører. Vi tilbyder annoncering med en eksponeringspris helt
i bund.

Med dokumenterede 100.000 besøgende pr. måned fra alle de skandinaviske
lande, kommer du i kontakt med mange brugere af netop dine produkter til
branchens laveste kontaktpris.
Vore sider er i dag ligeledes repræsenteret på de sociale medier – dette er
med til at øge fokus på FiskerForum.com – og dermed også på din virksomhed
og produkter.
DERFOR ER DET RELEVANT AT ANNONCERE
PÅ FISKERFORUM.COM

•
•
•
•
•
•

Din annonce rammer en klart defineret målgruppe
Mange målrettede besøgende
Du præsenteres sammen med andre førende leverandører
Mere trafik på din hjemmeside via link i annoncen
Stor tilgængelighed via internettet, satellit og mobiltelefon
Mere end 100.000 besøgende om måneden

Kontakt: Ebbe
· info@fiskerforum.dk
· www.fiskerforum.dk
· Tlf. 97 31 19
46 26 77 59 45
HanneHansen
Høyer Rosenbæk
· salg@fiskerforum.dk
· www.fiskerforum.dk
· Tlf.

