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Mackens Nyhetsbrev 2-2020

Det är dags att formalisera Macken och se till att den blogg som startade som en dagbok en gång i tiden nu blir ett digitalt
nyhetsmagasin. Macken kommer därför, framöver, att registreras som en tidning, få en ansvarig utgivare och bli en tidning på “riktigt”.

Anledningen är flera men främst att alltfler reklamköpare visar intresse för Macken vilket är glädjande därför att det gör att jag kan fortsätta att lägga tid på att skriva
och publicera saker. Ett annat skäl är att Macken växt, och fortsätter att vilket gör att jag vill formalisera det hela och dels se till att besökarna och läsarna vet var de
kommit, dels se till att Macken omfattas av grundlagsskydd.

Så det är det som kommer att ske framöver – Macken blir ett digitalt magasin.

Podcast

Jag har nu dragit igång testerna av Mackens kommande podcast. Tester som ska leda fram till en form, ett utseende som både ska bygga på Mac/Apple, använda
Mac/Apples prylar, mjukvara med mera men som också ska hålla en viss kvalitet. De kraven ska kombineras med en process som inte tar för mycket tid. Jag måste
hitta ett sätt att producera en podcast, på det sätt jag vill utan att det tar för mycket tid.

En först test kan du kika på här:
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Det är en kortare version med två ämnen, Polisens hemliga avlyssning och ett tips på hur du skapar mer skärmyta i din bärbara Mac. Tanken är att det ska bli ett
avsnitt i månaden, när testerna är klara. Podcasten kommer inledningsvis att produceras i samarbete med ett företag (vilket kommer jag att berätta inom kort). Det
kommer att vara video, ibland, ljud ibland och fyllas med apptips, andra råd, någon slags krönika och intervjuer.

Jag skulle uppskatta oerhört mycket om du som tar emot detta nyhetsbrev tog dig tid att återkoppla. Duger formatet, funkar innehållet – kort sagt kan detta fungera
som en Podcast?

Skicka ett mail till: mikael@winterkvist.com
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