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Tekfisk dekker forskning og teknologi
i sjømatnæringen, og ble startet opp
18. april 2018. Bakgrunnen var at leserne lenge
har etterspurt mer stoff om forskning, utvikling og
teknologi. Tekfisk er både en nettavis med løpende
nyhetsdekning og en ukentlig podkast som går
enda mer i dybden. Vi skriver om nye båter, ny
fangstteknologi, digitalisering, kampen mot sykdom
og lakselus i merdene, fôrutvikling og mye mer.
Lesertallene er gode. Fra starten har vi hatt minst
25.000 unike brukere i måneden, og vi har planer om å
øke antall lesere fremover.
Tekfisk er et nettsted som er åpent og tilgjengelig for
alle. Vi har seks faste kommentatorer fra forskningsog utviklingsmiljøer i Tromsø, Bodø, Trondheim,
Volda og Bergen. Podkasten kommer hver fredag,
og vi har nyhetsbrev man kan abonnere på. Vi har
som mål å dekke det nye som skjer i sjømatnæringen
grundig, bredt og godt. Tekfisk utgis i samarbeid med
Fiskeribladet og IntraFish.
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TEKFISK PODCAST
Podkasten om teknologi og
forskning i sjømatnæringen.

Camilla Aadland

Podkasten ble startet opp i januar 2018, og kommer ut
hver uke. Lyden kommer på Itunes, Spotify og der folk
ellers hører podkast. Hver fredag kommer den også i en
artikkel på Tekfisk, IntraFish og Fiskeribladet.
Ved å annonsere i podkasten kan du bygge kjennskap,
forsterke bedriftsprofil eller korrigere oppfatninger av
merkevaren. Du når lytteren i et format som er intimt og
direkte, og får en svært god eksponering av budskapet ditt.

Ta kontakt for priser og mer informasjon!
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MATERIELL-INFO
Alle bannere for mobil må være 300x250px.
Alle bannere for nettbrett må være 768x200px.
Annonsemateriellet må sendes som gif, jpg, png eller html5.
Alle annonser, bortsett fra jobb og nyhetsbrevannonser, må leveres i både PC/
Nettbrett- og mobilstørrelser.
Filer for PC/Nettbrett bør ikke overstige 150 kb i størrelse.
Filer for mobil bør ikke overstige 50 kb.
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