
 
	  

Vil	  du	  have	  nøglerne	  til	  Danmarks	  mest	  innovative	  og	  demokratiske	  medie?	  	  
	  
Peblish	  blev	  startet	  i	  2015	  og	  er	  et	  online	  medie,	  hvor	  journalistikken	  er	  betalt	  via	  
crowdfunding.	  Mediet	  blev	  startet	  for	  at	  tilbyde	  befolkningen	  en	  stemme	  i	  medierne	  og	  give	  
journalister	  en	  uafhængig	  publiceringsplatform	  med	  frie,	  kreative	  rammer.	  Platformen	  har	  
med	  tiden	  fået	  mere	  end	  50	  journalister	  og	  knap	  1500	  brugere	  og	  er	  løbende	  blevet	  teknisk	  
videreudviklet,	  så	  mediet	  nu	  også	  inkluderer,	  at	  brugerne	  har	  mulighed	  for	  at	  være	  med	  til	  at	  
skabe	  journalistik.	  Se	  mere	  her	  https://peblish.dk/	  
	  
To	  babyer,	  en	  skilsmisse	  og	  nye	  jobs	  til	  alle	  ejerne	  
	  
Status	  september	  2017	  er,	  at	  vi	  ikke	  længere	  har	  mulighederne	  for	  at	  drive	  mediet,	  på	  den	  
måde	  det	  fortjener.	  Potentialet	  er	  stort,	  og	  derfor	  ønsker	  vi	  at	  give	  projektet	  videre	  til	  de	  rette	  
ildsjæle.	  300.000	  kroner	  i	  udvikling	  af	  platformen	  fra	  bunden	  af	  og	  tusindvis	  af	  arbejdstimer	  
ligger	  bag	  mediet	  i	  dag,	  og	  det	  vil	  vi	  gerne	  give	  gratis	  videre	  til	  nogle	  visionære	  iværksættere	  
med	  hjertet	  det	  rigtige	  sted.	  
	  
Hvad	  drømmer	  du	  om,	  at	  Peblish	  kunne	  blive?	  
	  
Vil	  du	  være	  medejer	  af	  mediet,	  så	  har	  du	  lige	  nu	  en	  unik	  chance.	  Vi	  leder	  efter	  en	  gruppe	  af	  
personer,	  der	  i	  samarbejde	  kan	  løfte	  Peblish-‐idéen	  videre	  til	  en	  ny	  spændende	  fremtid.	  Dine	  
visioner	  kunne	  handle	  om	  co-‐creation,	  konstruktiv	  journalistik,	  borgerinddragelse,	  teknologi	  
og	  demokrati	  eller	  noget	  helt	  andet,	  hvor	  du	  ser	  at	  Peblish-‐mediet	  kan	  skabe	  synergi	  eller	  
realisere	  dine	  og	  gruppens	  visioner.	  
	  
Send	  os	  en	  mail,	  hvori	  du	  beskriver,	  hvorfor	  du	  skal	  være	  en	  del	  af	  Peblish,	  og	  hvilke	  visioner	  
du	  har	  for	  mediet.	  Send	  mailen	  senest	  den	  1.	  oktober	  –	  og	  gerne	  før	  -‐	  til:	  kontakt@peblish.dk	  	  
	  

  

Hvad	  er	  Peblish?	  
Du	  har	  en	  god	  idé	  til	  en	  artikel	  og	  lægger	  den	  på	  
www.peblish.dk.	  Her	  får	  en	  journalist	  øje	  på	  din	  
idé.	  Journalisten	  vil	  gerne	  lave	  den	  artikel,	  du	  
ønsker.	  Og	  ved	  at	  bruge	  oplysningerne	  fra	  din	  
idé	  laver	  journalisten	  et	  forslag	  til	  en	  artikel.	  I	  
forslaget	  står	  der	  blandt	  andet,	  hvad	  journalisten	  
skal	  have	  for	  at	  lave	  artiklen,	  og	  hvornår	  den	  
forventes	  at	  være	  færdig.	  Nu	  kan	  du	  og	  andre	  
læsere	  kan	  støtte	  forslaget	  og	  dermed	  betale	  for,	  
at	  journalisten	  laver	  artiklen.	  Når	  der	  er	  samlet	  
nok	  penge	  til	  journalistens	  arbejde,	  skriver	  
journalisten	  artiklen,	  og	  du	  modtager	  den	  
efterfølgende	  via	  din	  e-‐mail.	  Du	  kan	  nu	  læse	  den	  
artikel,	  du	  selv	  har	  været	  med	  til	  at	  starte.	  

Dette	  er	  en	  helt	  enestående	  måde	  at	  lave	  
journalistik	  på,	  som	  ikke	  findes	  andre	  steder	  i	  
Danmark	  eller	  i	  verden.	  


