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Sommaren kommer och med den alltfler som får det vaccin som förhoppningsvis ska leda till att vi
tar oss ut ur dessa bojor som fått namnet Covid-19. Själv har jag fått min första spruta och får den
andra en bit in i juni. Några veckor därefter så ska jag statistisk vara på den säkra sidan.

Detta virus, denna pandemi, har påverkat oss alla på ett sätt eller annat. För egen del så har jag varit
involverad i flera stora projekt med målsättningen att digitalisera andra verksamheter, andra företag. I
dagarna, då detta skrivs den 14 maj, drar jag inom kort ytterligare ett stort projekt med samma inriktning.
Ett företag och en verksamhet ska stå bättre rustade, vara mer anpassade till en digital tillvaro i framtiden.

Det arbetet har tagit merparten av min vakna tid. Det har handlat om allt från bokningssystem till
nätbutiker. Det är videoinspelningar, fotograferingar och en rad utvecklingsuppgifter som alla ska leda till
att kunderna har fler ben att stå på i framtiden.

Projekt

Det är också förklaringen till att en rad projekt skjutits på framtiden. Det är podcast, utvecklingsideér och
annat som inte lär bli verklighet, eller kommer att kunna bli verklighet förrän hösten kommer.  Med det
sagt, och utan fler dåliga ursäkter - det ska bli podcasts, Macken ska bli ett ”riktigt” Magasin men jag har
slutat att försöka att planera i detalj och jag har insett att även mitt dygn bara har 24 timmar.

Magasin Macken har stuvats om en del under de här veckorna och månaderna. TV och Fí�lm har fått en
egen avdelning och jag har planer på att slå samman allt som har med spel att göra i en egen sektion. Det
innebär inte att Macken kommer att handla om alla spel, alla plattformar eller ens kommer att komma i
närheten av mängden material som de stora spelsajterna producerar. Det blir fortfarande de spel jag
spelar, gillar och vill skriva om och någon annan plattform än Nintendo Switch och Apple Arcade lär jag
inte hinna med att bevaka.

Utgivare

Magasin Macken kommer att få en ansvarig utgivare, registreras som ett digitalt magasin framöver.
Tanken är att lansera ett digitalt livsstilsmagasin under hösten/vintern. Magasin Macken kommer inte att
byta inriktning i och med det. Målgruppen är de som gillar Apple, som investerat i Apples ekosystem och
som drar runt i tillvaron med Apple-prylar. Det handlar alltså inte om en tryckt tidning eller att bloggen
kommer att vare sig ändra utseende eller inriktning. Macken förblir Macken men med en ansvarig utgivare
och ett utgivningsbevis.

Med det sagt önskar jag alla läsare en riktigt god, trevlig sommar med förhoppningen att kunna lansera
Magasin Macken med en massa nya saker i höst/vinter.
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