
Utgave Deadline Publiseres Spesielt stoff

1 28. jan. 04. febr. 2021 tilbakeblikk

2 25. febr. 04. mars Norges 30 største fiskebåtrederier

3 25. mars 01. april

ÅRBOK 25. mars 08. april Årbok ”Norsk Sjømatnæring 2022”

4 11. mai 18. mai Norges 100 største sjømatbedrifter

5 10. juni 17. juni Norges 50 største havbruksbedrifter

6/7 12. aug. 19. aug. Verdens største sjømatbedrifter

8 16. sept. 23. sept. Norske lakseslakterier

9 14. okt. 21. okt.

10 11. nov. 18. nov.

11/12 9. des. 19. des. Jul- og nyttårsutgave

Produksjonsplan 2022
Over 60 år i bransjen  
 
Vi følger bransjen tett og vært med på å sette 
dagsorden siden 1961. Det gjør at vi i dag 
når 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 beslutnings-
takere innen sine felt. De står bak over 90% 
av all sjømatrelatert verdiskaping.

Produksjon i 2022

I 2022 vil vi utgi 10 utgaver av magasinet 
Norsk Fiskerinæring, hver på over 140 sider. 
Ny og oppdatert utgave av vår populære 
årbok Norsk Sjømatnæring 2022 kommer 
i april. Den vil som før romme Leverandør-
registeret, som også er å finne på 
NorskFisk.no. 

På NorskFisk.no kan man lese og nyttiggjøre 
seg av fagartikler, tidligere utgaver, nyheter 
«Siden Sist», unike oppslagsverk og strate-
giske verktøy som gir innsikt og oversikt over 
sjømatbransjen. Kontakt oss på telefon: +47 63 95 90 90    E-mail: post@norskfisk.no



Kontakt oss:
+47 63 95 90 90
post@norskfisk.no

i ÅRBOK og NorskFisk.no

Ta kontakt for 
tilbud og mer 
informasjon.

Ta kontakt!

Plassering, størrelser og priser

Pris pr. ÅRkr. 1.200,-

1/1
1/2

1/4
1/8

Annonser  Størrelse  Pris 
1/1 hel 185 x 264  mm 17.800,-
1/2 halv 185x130 / 90 x 264 mm 9.900,-
1/4 kvart 90x130 / 18 5 x 60  mm 6.300,-
1/8 åttendels 90x60  / 185 x 30 mm 4.300,-
Rubrikk 90 x 30 mm 2.100,-

Annonser  Størrelse  Pris 
Banner  1110 x 250 pix  4.500,-
Kvadrat 350 x 350 pix 3.500,-
Nyhetsbrev-ann 350 x 350 pix 2.500,-

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.

Stadig flere tar i bruk NorskFisk.no og vi 
venter ytterligere vekst i 2022. 
En bannerannonse blir sett over 100.000 
ganger i løpet av en tre ukers periode.

Banner

Banner

Kvadrat

Kvadrat

Kvadrat

Magasin Nettside

Våre magasin og oppslagsverk gir god oversikt over hva som skjer i 
næringen og oppdatert informasjon om aktørene. På NorskFisk.no kan du 
søke i alle artikler, spesifikke temaer eller serier; du kan gjøre uttrekk og 
lagre det du ønsker i eget favorittarkiv. Kombinasjonen av fagartikler, 
analyser, intervjuer, årlige oversikter og oppslagsverk gir innsikt og oversikt 
i sjømatnæringen. Hver utgave av Norsk Fiskerinæring blir distribuert til 
flere enn 8000 lesere. I tilllegg kommer alle de som benytter seg av 
NorskFisk.no. 

Et årsabonnement kostet kr. 2300,-. 
Se NorskFisk.no for mer info om abonnement eller ta kontakt.

Innsikt og oversikt i sjømatnæringenOppføring i 
Leverandørregisteret


