Cennik reklam na rok 2016
Ceny netto;
należy doliczyć 23% VAT

Strona A4 (na spad)
format 210 x 297 mm
(kolor): 2500,00 zł
(czarno-biała): 1800,00 zł

Artykuł sponsorowany (1 strona)
(tekst min. 50% powierzchni strony)
format 180 x 260 mm
(kolor): 2000,00 zł
(czarno-biała): 1500,00 zł

1/2 strony
format 180 x 129 mm
lub 88 x 260 mm
(kolor): 1600,00 zł
(czarno-biała): 1200,00 zł

strona „Junior Page”
format 129 x 180 mm
(kolor): 1800,00 zł
(cz.-biała): 1400,00 zł

1/3 strony
format 180 x 88 mm
58 x 260 mm
(kolor): 1200,00 zł
(czarno-biała): 900,00 zł

1/4 strony
format 88 x 129 mm
(kolor): 900,00
(czarno-biała): 600,00

Inserty (wkładki): 1600,00 zł za nakład (max jednostronna ulotka A4)
Dopłata za gwarancję emisji
IV strona okładki: 3200,00 zł
na prawej stronie: +10%
II strona okładki: 2900,00 zł
III strona okładki: 2700,00 zł
Internet, formy niestandardowe:
Nakład 2200 egz.:

Grupa docelowa:
Właściciele, menedżerowie,
pracownicy działów handlowych
i technicznych z następujących
sektorów:
• Przetwórstwo rybne
• Hurtownie rybne
• Import i dystrybucja ryb
• Sieci handlowe
• Hodowle karpi
• Hodowle pstrągów
• Sklepy rybne
• Dostawcy urządzeń, dodatków
i technologii
• Rybacy morscy
• Gospodarstwa jeziorowe

www.mprfish.com
www.mprfish.com

MEDIA-PLAN 2016
• harmonogram wydań
• cennik reklam
• informacja o grupie docelowej

Numer 1 (109) Styczeń-Luty

Raporty numeru:
• Rynek konserw rybnych
• Rynek przetworów rybnych
Tematy numeru:
• Opakowania blaszane i autoklawy
• Dodatki do żywności
• III Kongres Rybny (zapowiedź)
• Relacja z Fish International Bremen
Dystrybucja: luty/marzec 2016 (przed Wielkanocą)

Numer 2 (110) Marzec-Kwiecień

Tematy numeru:
• Rynek ryb wędzonych
• Urządzenia i materiały do wędzenia oraz
obróbki łososia
• Higiena i środki czystości
Relacja z North Atlantic Seafood Forum
Relacja z III Kongresu Rybnego
Dystrybucja: kwiecień 2016

Numer 3 (111) Maj-Czerwiec

Tematy numeru:
• Logistyka ryb i produktów rybnych
• Rynek ryby świeżych – czas na grilla
• Sprzęt i usługi dla rybołówstwa bałtyckiego
Relacja z targów Seafood Expo w Brukseli
Dystrybucja: czerwiec 2016

www.mprfish.com

Numer 4 (112) Lipiec-Sierpień

Tematy numeru:
• Technologie dla przetwórstwa rybnego
• Polagra 2016
• Opakowania dla przemysłu rybnego
• Sushi
Dystrybucja: sierpień 2016

Numer 5 (113) Wrzesień-Październik

Raport numeru:
Rynek ryb słodkowodnych
Relacja z Krajowej Konferencji Ryb Łososiowatych
Dystrybucja: październik 2016

Numer 6 (114) Listopad-Grudzień
Raporty numeru:
• Rynek mrożonych ryb i owoców morza
• Ranking importerów ryb
Temat numeru:
• Urządzenia chłodnicze i zamrażalnicze
Dystrybucja: grudzień 2016

www.mprfish.com
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