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MÅLGRUPPE
Danmarks Sportsfiskerforbund er en landsdækkende interesseorganisation for alle danske 
lystfiskere. Forbundet har 18.100 medlemmer pr. 31. august 2018. Forbundets medlemmer og 
de øvrige læsere/brugere af magasinet Sportsfiskeren, Sportsfiskeren.dk og Sportsfiskeren-
Nyt er kendetegnet ved et betragteligt vareforbrug – særligt inden for fiske- og outdoorudstyr.

Medlemmerne modtager 4 gange årligt fiskemagasinet Sportsfiskeren – og medlemmerne 
er i høj grad tilfredse og trofaste læsere af bladet. Hele 80% læser alle årets udgivelser. 
Nedenfor finder du relevant statistik over Sportsfiskerens læsere.

Sportsfiskerens målgruppe baseret på læserundersøgelse fra 2016

Nøgletal fra læser
undersøgelse i 
2016:

•  98% af Sports-
fiskerens læsere er 
mænd

•  88% er i alderen 
30-69 år

•  69% fisker mere 
end 25 dage årligt

•  89% bruger mere 
end 1.000 kr. årligt 
på fiskegrej

•  33% bruger årligt 
mere end 5.000 kr. 
årligt på fiskegrej

•  80% af medlem-
merne læser alle 
årets udgivelser

Vores læsere dyrker 
følgende fiskeri:

•  77% dyrker spinne-
fiskeri

•  78% dyrker flue-
fiskeri

•  14% dyrker mede- 
og specimenfiskeri

•  9% dyrker trolling-
fiskeri

Hvor ofte fisker du? Hvilke fartøjer anvender du når 
du fisker?

Tager du på fiskeferier i ind- eller 
udland?

Hvor længe har du læst  
Sportsfiskeren?

Hvor mange penge bruger 
du på fiskegrej om året?

Hvor mange penge bruger 
du på fisketøj om året?



ANNONCER – FORMATER OG PRISER I 2019

PRISERNE ER GÆLDENDE FRA 
1. JANUAR 2019, EKSKLUSIV 
MOMS OG BASERET PÅ LEVE
RING AF FÆRDIGT ANNONCE
MATERIALE.
  
Annoncemateriale sendes til an-
nonce@vendemus.dk. Se tekniske 
specifikationer på sidste side.

ANDRE ANNONCEFORMATER: 
Kontakt os, hvis du ønsker andre 
annonceformater end ovenståen-
de. Vi er selvfølgelig behjælpelige.

RABATSTRUKTUR: 
2 indrykninger på et år – 7%
3 indrykninger på et år – 14%
4 indrykninger på et år – 21%

VEDLÆG/INDSTIK: 
Afhænger af format og vægt.  

LAYOUT: 
Vi laver gerne dine annoncer til 
Sportsfiskeren, og tilbyder profes-
sionel, grafisk hjælp til en fair pris. 
Kontakt os for et tilbud. Bestil 
senest 5 uger før udgivelse. 

KONTAKT: 
Vendemus ApS
kontakt@vendemus.dk
72 22 70 80

SÆRPLACERINGSTILLÆG: 
Side 2: 1.000,-
Side 3: 1.000,-
Side 4: 750,-
Side 7: 500,-
Bagside: 2.000,- 

OPSLAG 16.699,
(2 overforstående sider)

MÅL: 393 mm x 267 mm
 420 mm x 297 mm til kant 
 (Husk 5 mm til beskæring) 

NB: Lad ikke noget vitalt stå i midten af 
opslaget, for der tages nogle millimeter 
til bladets ryg

BAGSIDE SE TILLÆGSPRIS

MÅL: 210 mm X 240 mm
 (Husk 5 mm til beskæring) 

Sportsfiskerens sideformat er A4 – 210 mm x 297 mm

HELSIDE 10.299,

MÅL: 183 mm x 267 mm
 210 mm x 297 mm til kant 
 (Husk 5 mm til beskæring) 

1/2SIDE 6.179,

MÅL 1: 183 mm x 131 mm
 210 mm x 148,5 mm til kant
 (Husk 5 mm til beskæring)

MÅL 2:  89 mm x 267 mm
 102 mm x 297 mm til kant
 (Husk 5 mm til beskæring)
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KONTAKT: 
Vendemus ApS
kontakt@vendemus.dk
72 22 70 80

Rettelser i løbende annoncer fore-
tages mod et mindre pristillæg. 

Priserne er gældende fra 1. januar 
2019 og er eksklusiv moms.

RUBRIKANNONCER 2019
Formater og priser

1

2

3

MODUL 1 

57 mm x 30 mm

Faktisk størrelse

MODUL 1:  
Hele året = 4 indrykninger 1.999,
MÅL: 57 mm x 30 mm

MODUL 2: 
Hele året = 4 indrykninger 3.599,
MÅL: 120 mm x 30 mm

MODUL 3: 
Hele året = 4 indrykninger 5.999,
MÅL: 183 mm x 30 mm

sssssssssssssssQuia ipit ea num eatiosa ndunt.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sssssssssssssssQuia ipit ea num eatiosa 

ndunt.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaEquis ut quia conse adigent offic tetur? sssssssssssssssQuia ipit ea num eatiosa 

ndunt.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sssssssssssssssQuia ip i t ea num eat iosa ndunt.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

sssssssssssssssQuia ipit ea num eatiosa ndunt.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sssssssssssssssQuia ipit ea num eatiosa ndunt.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sssssssssssssssQuia ipit ea num eatiosa ndunt.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   

UDGIVELSESDATOER – SPORTSFISKEREN
NB! indrykning bestilles senest fem uger før udgivelsesdato. Annoncelevering – se nedenfor.

Danmarks Sportsfiskerforbund og trykkeri med tilknyttede underleverandører påtager sig intet ansvar for eventuel følgevirkninger af 
forsinket udgivelse. Ligeledes optages alle annoncer til Sportsfiskeren med forbehold for strejker, force majeure og andre forhold udenfor 
udgiverens og trykkeriets påvirkning.

 Udgivelsesdato Bookingdeadline Materialedeadline

Sportsfiskeren 1 4. marts 4. februar klokken 11.00 19. februar klokken 11.00

Sportsfiskeren 2 13. maj 15. april klokken 11.00 30. april klokken 11.00

Sportsfiskeren 3 9. september 12. august klokken 11.00 27. august klokken 11.00

Sportsfiskeren 4 25. november 28. oktober klokken 11.00 12. november klokken 11.00



ONLINE MARKEDSFØRING 2019
ANNONCE PÅ SPORTSFISKEREN.DK
Få en annonce efter dit eget ønske på Sportsfiskeren.dk og få del i websidens… 
– 2.2 millioner sidevisninger årligt, 260.000 brugere årligt, 700.000 sessioner årligt*

Sportsfiskeren.dk fik i 2017 et helt nyt udseende med et styrket visuelt udtryk. Besøgsstatistikker for den nye hjemmeside er løbende 
registreret siden 1. november 2017 via Google Analytics. Sportsfiskeren Media stiller altid data til rådighed ved forespørgsel.

*OBS: Årlige besøgstal er estimeret på baggrund af Google Analytics statistikker for 1. november 2017 – 31. august 2018. Månedligt gennemsnit for de 10 måneder er udregnet 
og ganget med 12 for at opnå et årligt besøgstal.

FORMAT 1
300 x 300 pixel
Annoncen er altid synlig på alle sider, undtagen forsiden.

PRIS
5.699, per kvartal

  RABATSTRUKTUR: 2 kvartaler: 7%, 3 kvartaler: 14%, 4 kvartaler: 21%.

Formater og priser – annonce på sportsfiskeren.dk

Formater og priser – annonce i nyhedsbrev Native advertising på sportsfiskeren.dk

Annonce i nyhedsbrev
Få din annonce med i vores nyhedsbrev – din direkte vej til mere 
end 13.000 sportsfiskere. Nyhedsbrevet SportsfiskerNyt udkom-
mer hver 14. dag om torsdagen. – Gns. åbningsprocent: 42%

FORMAT 
800 x 400 pixel

PRIS
1-4 annoncer – pris pr. annonce  999,
5-9 annoncer – pris pr. annonce  929,
10-14 annoncer – pris pr. annonce 859,
15+ annoncer – pris pr. annonce  789,

Native advertising
Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder gerne med native adver-
tising både på print og digitalt. Kontakt os for muligheder og pris.

FORMAT 2
898 x 200 pixel
Annoncen er synlig på alle nyheder og artikler på sportsfiskeren.
dk. Her finder mere end 90% af alle sidevisninger sted.

PRIS
4.749, per. kvartal



NATIVE ADVERTISING PÅ SPORTSFISKEREN.DK

Native Advertising tilbydes i form af enten en artikel, produktomtale, case story eller 
lignende på Sportsfiskeren.dk.

En sådan annonceringsmulighed gør det muligt for annoncøren at kommunikere sit 
budskab ud til brugerne af Sportsfiskeren.dk via tekst, billeder, film eller anden grafik. 

HØJ VÆRDI ÅR EFTER ÅR = BILLIG MARKEDSFØRING
Når en Native Ad kommer online på Sportsfiskeren.dk, bliver den ikke taget af igen 
(medmindre annoncøren selv ønsker det), og dermed får man en vedblivende værdi 
med en Native Ad på Sportsfiskeren.dk.

BÅDE LÆSERE OG GOOGLE ELSKER DET
En Native Ad skal være relevant for brugerne. Teksten bliver søgemaskineoptimeret, 
og dermed bidrager den organisk til kundens hjemmeside-ranking i søgemaskinerne. 
Tekster skal være relevante for målgruppen. Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer 
altid om et emne er passende Native Advertising.

SYNLIGHED PÅ FACEBOOK
Native Advertising bliver publiceret på Danmarks Sportsfiskerforbunds Facebook-
side. Dermed kommer materialet hurtigt ud i Sportsfisker-netværket.

HVAD KAN NATIVE ADVERTISING INDEHOLDE?
En Native Ad kan indeholde billeder, gallerier, videoer eller andet embedded ma-
teriale. 

En typisk Native Ad er på mellem 100-400 ord + billede- og filmmateriale.

Annoncøren producerer selv al materiale.

PRIS 
4.500,- inkl. søgemaskineoptimering, link til ønsket landing-page og 
eventuel indsætning af firmalogo.

Eksempler og pris

EKSEMPLER:
Seatrout Open: www.sportsfiskeren.dk/
lystfiskeri/nyheder/2018/09/seatrout-open-
jylland-d-5-7-oktober 

Pfizer: www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/
nyheder/2018/04/skovflaaten-skovens-
farligste-dyr 

Hansen Blink: Se udklip



Annoncering, advertorials og grafisk support
Vendemus ApS
Tlf.: 72 22 70 80 
Mail: kontakt@vendemus.dk

Redaktion
Andreas Findling-Rottem
Tlf.: 26 29 50 24
Mail: afr@sportsfiskeren.dk

Christian Flinker
Tlf.: 28 14 13 40
Mail: cf@sportsfiskeren.dk

Søren Astrup Jørgensen
Tlf.: 25 21 96 64
Mail: saj@sportsfiskeren.dk

Oplag
Sportsfiskeren udkommer i et oplag på 20.000 
eksemplarer.

Tekniske specifikationer
Annoncer bedes leveret som trykklar PDF i 300 
dpi, CMYK-separeret, med 5 mm beskæring.
For materiale, der ikke overholder kravspecifi-
kationerne, vil efterbehandling blive faktureret 
særskilt efter gældende timesats. Ansvaret 
for korrekt elektronisk dokument ligger hos 
afsender.

Sportsfiskeren udgives af:

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Skyttevej 5 – Vingsted – 7182 Bredsten  
Telefon: 75 82 06 99 
Mail: post@sportsfiskerforbundet.dk  
www.sportsfiskeren.dk

S P O R T S F I S K E R E N

post@sportsfiskerforbundet.dk
www.sportsfiskeren.dk

