
Deadline for indlevering af annoncer til 
messeguiden er 13. september 2021

Deadline for indlevering af annoncer til 
Fiskeri Tidende er 6. september 2021

MESSEGUIDEN
Fiskeri Tidende udgiver den officielle 
messeguide til DanFish International 
2021 i Aalborg. Messeguiden dækker 
både danske og udenlandske udstillere 
og deres produkter – lige fra fartøjer, 
grej og motorer til økonomi og banker, 
forarbejdningsindustrien og mange 
andre grene af fiskerisektoren.

UDGIVELSE
Ugen op til messen udkommer messe-
guiden som tillæg til Fiskeri Tidende. 
Derudover uddeles messeguiden til alle 
besøgende ved indgangen til DanFish 
International 2021. Fiskeri Tidende 
tilbyder også ved dette års messe 
attraktive annonceringstilbud.

DANFISH DAILY 
Ud over annoncering i messeguiden 
tilbyder vi også annoncering i Danfish 
Daily, som er vores Danfish special-
udgivelse, der udkommer på hver af 
de tre dage som messen varer. Avisen 
har samme format som messeguiden 
og bliver delt rundt på standene.
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 3 DANFISH DAILY
Vil du annoncere i Danfish Daily, 
har vi tilbud på en 1/4-sides
annonce, hvis du annoncerer i 
tillæget i alle tre udgivelsesdage 
på messen. Du kan på den måde 
opnå 12% i rabat.

1/4 SIDE
(129 x 180 mm)
i Danfi sh Daily på én 
af udgivelsesdagene: 
Kr. 1.700,-

Annonce i alle tre udgivelser:

Kr. 1.700,- pr. udgivelse

Kr. 1.500,- pr. udgivelse
I alt: kr. 4.500,-

Nordensvej 3, Taulov   |   7000 Fredericia   |   www.fiskeritidende.dk 

fiskeritidende
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1/1 SIDE
(259 x 362 mm)
i Messeguiden plus 
Fiskeri Tidende i uge 
38 eller uge 40.

Kr. 28.632,-

Kr. 20.316,-

Annoncerer du i messeguiden, 
har du også mulighed få din 
annonce i Fiskeri Tidende i 
uge 38 eller uge 40 til en 
meget attraktiv pris. 

Annoncerer du i begge aviser, 
opnår du 50% i rabat på den 
vejledende annoncepris. 

32%

1/1 SIDE
(259 x 362 mm)

Kr. 17.712,-

Kr. 12.000,-

Vil du have en 1/1-sides
annonce med i messeguiden, 
kan du opnå mere end 30% 
i rabat i forhold til den 
vejledende annoncepris.TI
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Den officielle messeguide til DanFish International 2021

pr. udgivelse

400 udstillere fra 30 lande –
14.000 besøgende fra 50 lande 

– på en af verdens mest betydningsfulde 
messer for udstyr til fiskerierhvervet 
og et internationalt mødested for alle 

aktører på området.
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For yderligere oplysninger om annoncering 
– kontakt annoncekonsulent Torben Lehmann
Tlf. 76 10 96 63    |    21 63 93 84    |    tl@dkfisk.dk

AALBORG  13. /14. / 15. oktober 2021

27. internationale fiskerimesse

... Messeguiden 2021

... Danfish Daily 2021

... Fiskeri Tidende i uge 38/40

Deadline for indlevering af annoncer til 
Danfish Daily er 20. september 2021


