
    

Som annoncør i 
Tursejleren

I Tursejleren kommer du tæt på et interessant pub-
likum og er i tæt kontakt med dine kundegrupper. 
Dine annoncer vil blive set af sejlere, der vil være 
motiveret for nye produkter og oplevelser inden 
for sejlads og fritid til søs.

Tursejleren udkommer 4 gange årligt med 2 numre 
i foråret og 2 numre i efteråret. Tursejleren distribu-
eres af PostNord til mere end 10.500 medlemmer af 
Danske Tursejlere i hele Danmark samt til landets 
bådklubber. Tursejleren læses af både mænd og 
kvinder med interesse for sejlerlivet.

Vores læsere er bosiddende over hele Danmark og 
har en gennemsnitlig høj husstandsindkomst. 
Aldersmæssigt er de +30 år og rejser gerne i 
Danmark og de nære danske farvande. Men også 
udlandsrejser er populære hos Tursejlerens læsere. 

I centrum står livskvalitet, rejselyst, familien og 
natur- og kulturoplevelser.

Udkommer
Tursejleren nr. 1 - 2017 - 15. februar
Tursejleren nr. 2 - 2017 - 17. maj
Tursejleren nr. 3 - 2017 - 19. september
Tursejleren nr. 4 - 2017 - 28. november

Oplag
10.500 eksemplarer som udkommer til medlem-
mer, medlemsklubber og landets havnekontorer 
samt, hvor sejlere ellers færdes.

Deadline:
Tursejleren nr. 1 - 2017 - 13. januar
Tursejleren nr. 2 - 2017 - 21. april
Tursejleren nr. 3 - 2017 - 24. august
Tursejleren nr. 4 - 2017 - 27. oktober

Annonceformat
1/8 side (B: 87 x H: 63 mm) incl. 4F
1/4 side (B: 90 x H: 134 mm) incl. 4F
1/2 side (B: 180 x H: 134 mm) incl. 4F
1/1 side (B: 210 x H: 297 mm) incl. 4F

Annonceplacering:  Efter bladets skøn
Betalingsbetingelser:  Løbende måned + 10 dage
Annoncemateriale:  Trykoptimeret PDF

Kontakt
Danske Tursejlere
Leif Nielsen

Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Mobil: 40 16 30 09
E-mail: leif@dansketursejlere.dk

Tursejleren i 2017 vil indeholde
• Turist- og tursejlertemaer
• Periodens aktuelle bådudstillinger
• Fokus på oplevelser til vands og til lands
• Teknik, elektronik og mekanik
• Nyt til båden – Nyt til sejlerferien
• Naturen og kulturen set fra båden

Mediainformation
Udgiver:  Danske Tursejlere ( DT )
  www.dansketursejlere.dk
Redaktion:  Redaktør
  Frank Flemming Pedersen
  Tlf.: 20 44 12 39
  redaktionen@dansketursejlere.dk

Prisliste og rabatter
1. indrykning

listepris
2. indrykning

10 %
3. indrykning

15 %
4. indrykning

20 %

1/8 side 1.950,- 1.755,- 1.658,- 1.560,-

1/4 side 2.710,- 2.439,- 2.304,- 2.168,-

1/2 side 3.715,- 3.344,- 3.158,- 2.972,-

1/1 side 4.915,- 4.424,- 4.178,- 3.932,-


