
    

Bliv annoncør i 
Tursejleren 2019
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 3 gange årligt med 2 numre 
i foråret og 1 nummer i efteråret. Tursejleren distri-
bueres af PostNord til mere end 12.500 medlemmer 
af Danske Tursejlere i hele Danmark samt til landets 
bådklubber. Tursejleren læses af både mænd og 
kvinder med interesse for sejler- og fritidslivet.

Vores læsere er bosiddende i hele Danmark. Alders-
mæssigt 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.

TURSEJLEREN VIL I 2019 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

Udgiver:  Danske Tursejlere ( DT )
  www.dansketursejlere.dk
  Ansv. i henh. til Presseloven:
  Leif Nielsen

Redaktør: Frank Flemming Pedersen
  Tlf.: 20 44 12 39
  redaktionen@dansketursejlere.dk

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

UDKOMMER
Tursejleren nr. 1 - 2019 - 7. februar
Tursejleren nr. 2 - 2019 - 13. maj
Tursejleren nr. 3 - 2019 - 16. september

DEADLINE
Tursejleren nr. 1 - 2019 - 16. januar
Tursejleren nr. 2 - 2019 - 8. april
Tursejleren nr. 3 - 2019 - 12. august

ANNONCEFORMAT
1/8 side (B: 87 x H: 63 mm)
1/4 side (B: 96 x H: 131 mm)
1/2 side bredformat (B: 200 x H: 131 mm)
1/2 side højformat (B: 96 x H: 271 mm)
1/1 side (B: 210 x H: 297 mm). Annoncen skal
tillægges 3 mm til beskæring på alle 4 sider.

ANNONCEMATERIALE
Sendes som trykklar PDF til:
redaktionen@dansketursejlere.dk
Annonceplacering: Efter bladets skøn
Særplacering: Tillæg efter aftale
Betalingsbetingelser: 10 dage efter bladets udgivelse

ANNONCESALG
Danske Tursejlere
v/ Jens Greisen
Tlf.: 20 40 69 47
jensgreisen@mail.dk

Danske Tursejlere
Leif Nielsen
Vesterhavnen 5, 
5800 Nyborg
Tlf.: 40 16 30 09
leif@dansketursejlere.dk

Prisliste og rabatter
1. indrykning

listepris
2. indrykning

10 %
3. indrykning

15 %

1/8 side 2.000,- 1.800,- 1.700,-

1/4 side 3.000,- 2.700,- 2.550,-

1/2 side 4.000,- 3.600,- 3.400,-

1/1 side 5.500,- 4.950,- 4.675,-

Rabatterne ydes ved samlet ordreafgivelse


