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Mackens Nyhetsbrev 1-2020

Hej och välkommen till Mackens Nyhetsbrev!
 

Jag startar detta nyhetsbrev som en test och som ett försök för att se hur denna
kommunikationsform kan användas. Det finns också en tanke med att ha en
kommunikationsväg för, ska vi kalla det ett mer exklusivt innehåll.

I nyhetsbrevet kommer jag att publicera information om framtidsplaner, saker som är på gång
och funderingar om vart Macken, bloggen ska ta vägen. Det är inga direkta hemligheter men
om du tar dig tid att registrera dig för ett ett nyhetsbrev så tycker jag att jag får “betala” tillbaka
med information som du inte kan få på annat sätt.

Podcast

I detta första nyhetsbrev kan jag “avslöja” att jag jobbar på en podcast sedan en tid tillbaka.
Inledningsvis så var det tänkt att bli en podcast med enbart ljud men nu kommer jag att göra
tester och se om det går att producera en video-podcast utan att det tar för mycket tid. I
skrivande stund så sitter jag och väntar på lite tekniska prylar som jag ska använda.

Denna podcast ska vara det Macken är – en nyhetsblogg/webbplats för dig som gillar Apple,
som hänger med bland tv-serier, filmer och spel. Den har fokus på vanliga användare,
fortfarande, och den kommer att innehålla stort och smått.

Jag kommer att bjuda in människor som jag är nyfiken på och jag kommer att göra intervjuer.

Reklam
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Precis som Macken, bloggen, så kommer denna podcast att innehålla reklam. Det är helt
nödvändigt helt enkelt därför att jag inte kan lägga ned en massa tid på att producera material
utan att det ger några intäkter. Reklamen bekostar mitt arbete helt enkelt.

När?

Det vet jag inte i skrivande stund. Jag väntar som sagt på en del teknik som ska användas
ska levereras. Sedan ska tekniken testas för att se om det fungerar som jag hoppas och tror.
Slutligen så ska en ram och en form tas fram för denna podcast. Jag kommer hur som helst
hålla dig informerad via detta nyhetsbrev.

 

Lästips, plockade från Mackens Topplista över det som lästs mest på senare tid:

Quiz TV Pokémon GO

Hur allmänbildad är
du?

Det här kommer på
HBO i januari 2020

Niantic fortsätter att
jaga fuskare

Läs Mer > Läs Mer > Läs Mer >
 

Detta Nyhetsbrev sponsras av:

www.winterkvist.com – proffs på internet

Vi tar hand om alla dina behov av digitala tjänster.

Ser innehållet felaktigt ut? Öppna i er webbläsare
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