Tímaritið Icelandic Times er að ráðast í útgáfu á kínversku sérblaði um íslenskan sjávarútveg og tengdar greinar.

Útgáfan er unnin í samstarfi við CFNA (China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce) en
aðildarfélög CFNA telja nú yfir 5500 fyrirtæki. Markmiðið með útgáfunni er að kynna sérstöðu íslensks sjávarútvegs
og þeirrar þekkingar sem fyrirtæki í framleiðslu, vinnslu, hugbúnaði, vélbúnaði o.s.fr. búa yfir fyrir fyrirtækjum
í sjávarútvegi í Kína. Blaðið er prentað í Kína og þýðingin er unnin af kínverskum blaðamönnum sem hafa skrifað
greinar og unnið við þýðingar kínversku útgáfurnar af Icelandic Times frá upphafi.

Upplagið er 20.000 eintök. Innihald blaðsins samanstendur bæði af greinum og auglýsingum sem eru skrifaðar
á ensku og þýddar yfir á kínversku. Blaðið er þegar komið í vinnslu og verður fyrsta upplag prentað og dreift í apríl,
það seinna fer í prentun og dreifingu í september. Mikið verður lagt í fallegt útlit blaðsins eins og öll önnur blöð af
Icelandic Times.

Icelandic Times hefur gefið út eitt stærsta ferðamannablað landsins frá árinu 2009 og gefur í dag út

fimm tölublöð árlega á ensku og einnig árleg tölublöð á frönsku, þýsku og kínversku. Heildarupplag útgáfunnar á árinu
2016 stefnir í að vera um 200.000 blöð ásamt því að vera með heimasíðuna www.icelandictimes.com sem er mikið sótt.

Verðin sem við bjóðum ef keypt er kynning/auglýsing í kínverska sjávarútvegsblaðinu okkar eru eftirfarandi:
Stærð
Greinar
Auglýsingar
Stærðir
Heilsíða
340.000
280.000
19 x 25,3 cm
Hálfsíða
210.000
160.000
19 x 12,2 cm
Opna
580.000
480.000
2 x heilsíða
Baksíða
480.000
19 x 25,3 cm

Þetta er einstakt tækifæri til að kynna íslensk sjávarútvegsfyrirtæki í heildarriti til yfir 5.000 fyrirtækja og opna

þar með á möguleika nýrra viðskiptasambanda á ört vaxandi markaði fyrir íslenskar vörur og hugvit. Við bendum líka
á að í næsta tölublaði af enska Icelandic Times verður sérkynning á Íslenskum sjávarútvegi og þar getum við boðið
nokkrum fyrirtækjum kynningu samhliða kínverska sjávarútvegsblaðinu.
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