«PISCUSNYTT 2022 En målrettet kanal mot
innkjøpere i fiskeri- og havbruksnæringen»

-Vi har startet arbeidet med 2022 utgivelsene, og legger
oss i selen for å holde samme høye nivå som tidligere.
I 2022 distribuerer vi PiscusNytt i flere kanaler enn
tidligere og magasinet får sin egen nettside: piscusnytt.no

Teknisk informasjon
ANNONSER

STØRRELSE

PRIS

Bakside utfallende:

216 x 242 mm

kr. 20.000

1/1 helside side:

177 x 242 mm

kr. 15.000

1⁄2 side liggende:

177 x 118 mm

kr. 10.000

1⁄2 side stående:

88 x 242 mm

kr. 10.000

PiscusNytt inneholder produktnyheter og reportasjer
fra leverandører til fiskeri og havbruksnæringen og har
som formål å øke interessen for produktutvikling.

ANNONSER:
Lise Grini Klingen
Telefon 934 61 880
lise.klingen@mediadigital.no

Mer om PISCUSNYTT:
Magasinet ble lansert i 2013, og utgis i et
opplag på 3.000 eksemplarer.
- Nyhet 2022! i tillegg til digital utgave kommer vi med
en helt ny nettside som gjør det enklere å dele innhold.

Brukes i markedsføringen av Piscus.no og medlemsleverandørene.
Alle utgaver inneholder et medlemsregister fra Piscus.
no
- Annonseplassene reserveres til våre medlemmer
- Gratis distribusjon
Hele fiskerinæringen og deres leverandører, får
tilsendt PiscusNytt digitalt

*Alle priser er eks mva. Alle priser er basert på annonser
i 4 farger.

Alle disse får muligheten til å bestille opp ønsket antall
eksemplarer som de får fritt tilsendt.

Vi har ingen fargetillegg.

Gratis distribusjon på fiskerimesser og konferanser.

Vi mottar følgende annonsemateriell:
PDF filer i CMYK og 300 dpi oppløsning. Filer inntil 20 MB
kan mottas på mail.

Messer 2022:
LofotFishing Kabelvåg 1. – 3. april 2022
HavExpo Bergen 10.-12. mai 2022
Nor-Fishing Trondheim 23. – 26. august 2022

Har du annonsemateriell i andre formater/ programmer, ta kontakt slik at vi kan finne frem til et format som
passer til vår produksjon

UTGIVELSESPLAN 2022:

CONTENT MARKETING: (Artikkel/annonsør
innhold)

Februar

NOK 15.000 + evt produksjonskostnader

Juni

November

