
Utgave Deadline Ut i uke Spesielt stoff Ekstra distribusjon

1 31.jan uke 06 2019 å´reit?  - et tilbakeblikk. Årsmøte Fiskebåt, Håp i Havet, TEKSET, NASF

2 03.mars uke 10 Norges 30 største fiskebåtrederier HAVBRUK 2020, Årsmøte Sjømat Norge, Norsk Algekonferanse

3 08. april uke 15 Bilag: Årbok Brüssel-messa, Pelagisk Forening, Årsmøte Norges Råfisklag

ÅRBOK 26.mars uke 15 Årbok ”Norsk Sjømatnæring 2020” Bilag til utgave 3

4 28.mai uke 22 Norges 100 største sjømatbedrifter Rensefiskkonferansen, Arendalsuka 

5 23.juni uke 26 Norges 50 største havbruksbedrifter Havblikk

6/7 11. aug uke 33 Verdens største sjømatbedrifter Messeutgave Nor-Fishing

8 15. sept uke 38 Aktuell høstserie Laks på Land, IceFish, Torskefiskkonferansen 

9 16. okt uke 42/43  Aktuell høstserie

10 13. nov uke 46/47 Aktuell høstserie Teknologi- og servicekonferansen, TEKMAR 

11/12 11. des uke 51 Jul- og nyttårsutgave  I januar 2021: Ombordfryst, AqKva, Sjømatdagene,YoungFish

Produksjonsplan 2020
Innsikt og oversikt i sjømatnæringen! 
Gjennom 60 år og tre generasjoner har vi levert 
relevant innhold til sjømatnæringen.   
 
Vi tar opp aktuelle tema og holder bransjen 
oppdatert. Vi når bredt ut til så godt som samtlige 
aktører i næringen, på sjø og land, store som små, 
fiskeri som oppdrett. Over 80% av våre lesere er 
beslutningstakere innen sine felt. 

Se til enhver tid oppdater produksjonsplan på 
NorskFisk.no.

Produksjon i 2020
Magasinet Norsk Fiskerinæring utkommer med nytt 
nummer 10 ganger i året, hver på over 140 
sider. Stadig flere oppdager vårt nye univers på nett, 
NorskFisk.no hvor man kan lese alt innhold vi 
produserer. NorskFisk.no inneholder dessuten 
nyttige verktøy som lar deg ta vare på innhold du har 
spesielt glede av i ditt eget arkiv, oppdaterte nyheter 
«Siden Sist», et flott leverandørregister samt et unikt 
oppslagsverk med kvalitetssikret informasjon om 
aktørene i bransjen. Ny og oppdatert utgave av vår 
populære årbok Norsk Sjømatnæring 2020 
foreligger i april, og som tidligere oppfordrer vi 
alle til å undersøke våre øvrige publikasjoner.  
Se NorskFisk.no for mer informasjon. Kontakt oss på telefon: +47 63 95 90 90    E-mail: post@norskfisk.no
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+47 63 95 90 90
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Oppføring i 
Leverandørregisteret
i ÅRBOK og norskfisk.no

INNHOLD

Annonser  Størrelse  Pris 
1/1 hel 185 x 264  mm 17.800,-
1/2 halv 185 x 130 / 90 x 264 mm 9.900,-
1/4 kvart 90 x 130 / 185 x 60  mm 6.300,-
1/8 åttendels 90 x 60 / 185 x 30 mm 4.300,-
Rubrikk 90 x 30 mm 2.100,-

Ved annonsering vil materiellfristen være 
ca. 1-2 uker før utgivelse. Vi kan bistå med 
utarbeidelse av annonsemateriell og gode 
tilbud. Alle priser i NOK eks. mva.

Annonser  Størrelse  Pris 
Banner 1110 x 250 pix 4.500 pr. uke
Front kvadrat 350 x 350 pix 3.500 pr. uke
Nyhetsbrev 350 x 350 pix 2.500 pr. nyhetsbrev

Vi kan bistå med utarbeidelse av annonsemateriell og gode tilbud. 
Alle priser i NOK eks. mva.
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Ta kontakt for 
tilbud og mer 
informasjon.
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Ta kontakt!


