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Parallelt med betydelig investering
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Karianne Fuglerud Ingerø, NFL

Administrasjonen i NFL har 
lenge hatt ønske om fornying 
og digitalisering av Fjørfe. 

Som tidligere omtalt har styret 
i Norsk Fjørfelag innvilget øre-
merkede midler til fornying og 
digitalisering av Fjørfe, i tillegg 

til oppgradering av vår webside. 

Sensommeren og høsten har blitt brukt til redesign 
av Fjørfe. Nå står digitalisering og ny webside for 

Redesign og digitalisering av Fjørfe

Forandring fryder!

tur, slik at alt er klart til lansering på nyåret.

Nytt format og design
For å gi innblikk i forandringene som kommer til å 
skje fra 2020 - viser vi her forsiden av forrige Fjørfe-
nummer og hvordan samme nummer vil se ut i 
nytt design og format. Vi håper du vil like oppda-
teringen vi har gjort når den første utgaven kom-
mer i din postkasse i januar.

Fjørfe tilgjengelig digitalt 
Digitalisering gir  deg mulighet til å lese Fjørfe på 
nettbrett og mobil. Digitaliseringen vil også gjøre at 
Fjørfe blir liggende tilgjengelig som elektronisk arkiv. 

Større og digitale annonser
Annonsører er avgjørende for at Norsk Fjørfelag kan 
utgi Fjørfe 10 ganger per år. I det nye formatet vil 
annonsene bli større. Digitalisering gir annonsø-
rene mulighet til å linke annonsen til egen webside 
for mer informasjon. Vi ser frem til videre annonse-
samarbeid det kommende året og håper både økt 
format og digitalisering gir merverdi.

Forandring fryder
Vi får opplyst at fagbladet Fjørfe er en viktig grunn 
til at fjørfeprodusenter ønsker å være medlemmer 
hos oss i Norsk Fjørfelag. Målet er at Fjørfe skal 
være uunnværlig for alle som jobber i fjørfenæringen 

og samle alt stoff som angår fjørfeproduksjon. Vi 
håper satsingen på nytt format, design, digitalisering 
og ny webside gjør at vi fornyer oss til beste for 
deg som leser! 

Minner om tips til innhold
Vi oppfordrer dere lesere til å komme med tips og 
ideer. Vi er meget interessert i forfattere som kan 
bidra med fagstoff. Ikke nøl med å gi oss tips om 
artikler eller forfattere dere mener bør komme på 
trykk. Det er sammen vi kan benytte «øyne og 
ører» og fange opp alt som egner seg som stoff i 
Fjørfe. n

  Større format

 Ny layout

 Bedre  annonsering

 Fjørfe digitalt


