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Stifter af POV: »Mikrofunding er slet ikke nok til at drive webavis«
Hvis man bliver underbetalt som freelancer, kan man lige så godt starte sit eget. Men hvis ambitionen er at
lave privat public service, er det nødvendigt tjene penge andre steder og så bruge dem på journalistik,
fortæller stifter af Netmediet Point of View International (POV) Annegrethe Rasmussen.

LÆS INTERVIEWET MED ANNEGRETHE RASMUSSEN HER

4 trin: Sådan
skaber du din
unikke niche
Du kan ikke blive kendisblogger
eller skabe opmærksomhed om
dit webmedie, hvis du ikke har
styr på din niche. Før alt andet,
skal du definere: Hvem er du,
og hvem er du relevant for.
Nicheekspert og
forretningsudvikler guider dig til
succes med din niche trin for
trin.
LÆS GUIDEN HER

Andreas startede
nichemedie: »Ingen
andre skrev om
kampfly«
Da Andreas Krog i 2012
skiftede det faste job ud med
tilværelsen som selvstændig,
fandt han en ledig og lukrativ
niche. Det betød, at han hurtigt
blev mediernes mest benyttede
ekspert i kampfly. Nu har
Altinget købt hans site.
SÅDAN BLEV ANDREAS
KAMPFLYEKSPERT

Iris' niche er tyske
turister: »Jeg
fortæller alle de
små nyheder«
Efter otte år som selvstændig
med tysk PR og kommunikation
for danske virksomheder
trængte Iris Uellendahl til at
skabe noget selv. Så i juni
lancerede hun en nyhedsportal
med tyske turistnyheder fra
Danmark.
LÆS OM IRIS' NICHE HER

Efteruddannelse: Søg penge nu!
Medlemmer af FreelanceGruppen kan til og med d. 16. januar 2019
søge økonomisk støtte til efteruddannelse i kassen for trykt område.
SØG PENGE HER
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Nordisk Seminar aflyst i 2019
FreelanceGruppen har besluttet sig for at aflyse Nordisk Seminar
næste år. Pengene skal i stedet gå til fagligt arbejde og
FreelanceSeminar.
LÆS HVORFOR HER
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Ring gratis til Sundhedslinjen
PFA's Sundhedslinje er en anonym rådgivningslinje, som alle DJ-
medlemmer kan ringe gratis til. Her kan du søge gode råd om stress,
smerter, motion, kost og vægttab.
LÆS MERE...
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