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TJEN PENGE PÅ PODCASTS
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TEMA: SÅDAN TJENER DU PENGE PÅ PODCASTS
Mød podcasterne Torben Sangild, Tim Hinman, Dorte Lundh, Tobias Moe og Susanna Sommer. Få
inspiration, gode råd til at komme i gang med at podcaste og tag hovedtelefonerne på og gå i gang med at
lytte til podcastlisten.

TAG TEMAET BID FOR BID ELLER GÅ DIREKTE TIL HELE TEMAET HER

Markedet for lyd vokser med podcast
Telefonen, en ekstern mikrofon og din dyne. Det er det eneste, du har brug for, hvis du vil i gang med at
producere podcasts. Dynen kan du pakke dig ind i, hvis du vil have det til at lyde som om, du taler i et studie,
forklarer Tim Hinman, der driver medievirksomheden Third Ear sammen med journalist Krister Moltzen.

Podcastrevolutionen er i gang, og teknologien har gjort det nemt at tjene penge på god lyd.

Læs også om mentalitetsændringen hos danske radioskabere

Travle lyttere har gavn af podcasts
Mine kolleger har lavet mere end 100 podcasts for Center for Ledelse
(Cfl). Lytterne er topledere i erhvervslivet, og hvis du har en travl
målgruppe, er lydmediet et godt medie, fordi du kan tage det med dig.

Det er heller ikke svært at få den takst, som Dansk Journalistforbund
anbefaler. Kunderne får noget, som de ikke kan få andre steder.

Dorte Lundh deler ud af flere gode erfaringer her

Dorte Lundh: Lær det, gør det
Foto: Privatfoto

5 gode råd: Kom godt i gang med at podcaste
De erfarne podcastere giver dig her deres tips til, hvordan du kommer godt igang med at podcaste.

Få de gode råd her
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Tobias Moe podcaster om arkitektur
og byudvikling. 
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BYLYD: Hjerteblodsprojekt fik finansiering
I starten var det frivilligt og ufinansieret, men efterhånden som Tobias
Moe og hans tre venner producerede mere og mere, blev det nemmere
at skaffe midler. 

Nu har han så meget finansiering i hus, at han kan aflønne både faste
og freelancere.

Til dig der vil i gang: For 4.000 kroner kan du få professionelt udstyr. Du
kan også gøre det meget simpelt med en enkelt billig mikrofon og et
lydtæt rum.

Mere indblik i BYLYD her

Sådan pitcher du den perfekte podcast
Passion, personlighed og en skarp vinkel. De tre elementer giver dig
grundlaget for at fortælle en historie, som lytterne vil podcaste. 

Sådan lyder det fra Tim Hinman, konsulent, podcastredaktør og
grundlægger medievirksomheden Third Ear, der blandt andet leverer
podcasts til Dagbladet Politiken.

Mere om podcast-pitching her

Tim Hinman - garvet podcaster
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WEBREDAKTIONEN ØNSKER GOD
SOMMER
Webredaktionen holder sommerferie frem til 1. august. 

Rigtig god sommer til alle medlemmer af FreelanceGruppen og til vores
skribenter.

Mange hilsner
Marie Bille og Marianne Bækbøl 

Kender du vores medlemstilbud?
Måske er du ikke klar over det, men FreelanceGruppen har indgået en
række favorable rabat- og abonnements-aftaler på dine vegne. Der er
penge at spare, penge at tjene, netværksmuligheder, barsels-støtte og
andet godt til dig og din forretning.

Studér alle medlemstilbuddene her

Illustration: Facebook

Come on over
Følg os på Facebook. Hver uge lægger vi freelancerelevante nyheder,
links, artikler og andet godt op på vores side.

Synes godt om os her
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