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Velkommen til Podimo!
Podimo er lavet til Podcastere
Podimo er en app dedikeret til podcasts – og derfor også dig som Podcaster.
Vores drøm er at blive Podcasternes foretrukne platform, og vi håber, du vil
være med.
Tjen penge på dine podcasts
Med Podimo introduceres en ny model som tilgodeser Podcasterne
økonomisk – hvad enten du har skabt en særlig niche-podcast med
dedikerede lyttere, eller du når ud til det helt brede publikum. Mængden af
lyttere du har, og hvor længe de lytter, afgør hvor meget du tjener.
Kom nemt i gang...
Med vores nye platform gør vi det nemt at udgive din podcast – og vi har
bygget værktøjer, der bringer dig tættere på dine lyttere og fans.
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Podimo Podcaster Studio
Podimo Podcaster Studio er vores backend-system, som kommer til at fungere som dit ‘hjem’
på Podimo. Podimo Podcaster Studio er i luften i en Beta version, og der vil løbende blive
tilføjet features fra listen nedenfor:
● Upload og host din podcast – uden omkostninger (for ‘Kun på Podimo´-aftaler)
● Upload artwork & metadata ((for ‘Kun på Podimo´-aftaler)
● Uploade promo-materiale og behind-the-scenes-ekstramateriale
(kommer snart på ‘Kun på Podimo´-aftaler)
● Claime din podcast gennem dit RSS feed
● Se dine lyttedata

Data på Podimo Podcaster Studio:
●
●
●
●
●
●

Antal streams
Antal følgere
Ratings
Completion rate
Daglige unikke lyttere

Demograﬁ; alder, køn, lokation mm. (kommer snart)
● Kvartalsvis opgørelse af udbetalinger (kommer snart)
● m.m.
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Økosystemet
Vi mener, at alle podcastere bør modtage betaling for deres arbejde og indhold. Derfor har vi lavet en betalingsmodel, der sikrer, at du som
Podcaster får betaling baseret på, hvor meget vores medlemmer lytter til din podcast. Vi måler, hvor mange podcasts hver enkelt medlem har lyttet til
i en given måned, og så deler vi betalingen fra dette medlem ud blandt de Podcastere, han/hun har lyttet til i den pågældende måned.
Her er et eksempel:
● En Premium-bruger betaler 39 DKK hver måned for et Podimo-medlemskab.
● Vi tracker hvor mange Podcastere hver unik bruger lytter til i en given måned, og hvor meget tid de bruger på hver enkelt podcast.
● Vi deler de 39 DKK (minus moms, skat, gebyrer mv) mellem disse podcastere i det forhold de er blevet lyttet til.
● Vi udbetaler derefter til hver Podcaster, baseret på hvilken Podimo-aftale, de har valgt at være på.

Hver Podimo-bruger kan altid se, hvem de har lyttet til, hvilket gør Podimos betalingsmodel gennemsigtig, direkte og giver dig som Podcaster en
grund til at aktivere dine lyttere og dermed forøge dine udbetalinger.
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Podimo Free & Podimo Premium
Podimo kommer i to versioner - en gratis og en betalt version. I
gratisversionen, Podimo Free, vil man ﬁnde alle de podcasts, som
ﬁndes gennem det åbne RSS-feed, og lytte lige så meget og længe,
man vil. Vælger man som bruger at tegne et månedligt medlemskab
får man adgang til Podimo Premium, som er en række
egenproduktioner samt eksklusive podcasts, man ikke kan høre
andre steder. Derudover er der ekstra app-features, som løbende vil
blive tilføjet.
Alle podcastere kan blive en del af vores økosystem. Det sker nemt
og enkelt ved at registrere sig via vores Podcaster Studio. Og så snart
man er med, vil man også få del af den omsætning, der skabes fra de
månedlige medlemmer. Hvor stor en del – altså hvor meget man som
podcaster tjener – afhænger af, hvilken distributionsaftale man
vælger at være på. Samt selvfølgelig hvor meget ens podcast lyttes
og af hvor mange.
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Distributionsaftaler

Vi har to slags distributionsaftaler hos Podimo:
1. Ikke-eksklusiv (20/80)
2. Eksklusiv (50/50)
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1. Ikke-eksklusiv distributionsaftale
Den ene aftale, man kan vælge, er en ikke-eksklusiv-aftale. Det betyder, at en podcasters indhold er tilgængeligt både på Podimo og på øvrige podcast-platforme.
På en sådan model tjener man på Podimo 20 % af medlemsindtægterne– baseret på de enkelte medlemmers samlede lytning af den pågældende podcast.
Tænkt eksempel: Et Podimo-medlem bruger 20% af sin lyttetid i en given måned på at lytte til podcast A. Podcast A vil få udbetalt 1,24 DKK fra dette Podimo
medlem, og hvis vi antager, at der ﬁndes 3.000 medlemmer med samme lyttemønster, så vil podcast A få udbetalt 3.720 DKK i en given måned.

Månedlig betaling fra et unikt
Podimo-medlem: 39 DKK
(minus moms, gebyr mv)
20% tid
lyttet til
Podcaster A

De resterende 80% af
brugerens lyttetid vil blive
fordelt på de podcastere
brugeren lytter til i den
givne måned ud fra samme
princip som ovenfor.

Beregning af cut af det unikke medlems
betaling

Beregning af betaling til Podcaster efter
20/80 split

Anslået 3.000 unikke medlemmer med samme
lyttemønster

20% of 31* DKK = 6.2 DKK

20% of 6.2 DKK = 1,24 DKK

1.24 DKK x 3,000 users = 3,720 DKK

På denne aftale vil podcasterne drive traﬁk ind til Podimo gennem egne
kanaler, for at øge deres lyttertal gennem Podimo app’en og dermed
deres udbetalinger - så vi sammen udvikler økosystemet.

*Priseksempel på 39 DKK efter skat, moms og andre udgifter.
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2. ‘Eksklusiv’ distributionsaftale
Den anden aftale, man som podcaster kan vælge, er en aftale, hvor podcasten ligger eksklusivt på Podimo – en såkaldt
eksklusivaftale. På en sådan model deler vi medlemsindtægterne 50/50.
Tænkt eksempel: Et Podimo-medlem bruger 20% af sin lyttetid i en given måned på at lytte til podcast A. Podcast A vil få udbetalt
3,1 DKK fra dette Podimo-medlem, og hvis vi antager, at der ﬁndes 3.000 medlemmer med samme lyttemønster, så vil podcast A få
udbetalt 9.300 DKK i en given måned.

Månedlig betaling fra et unikt
Podimo-medlem: 39 DKK
(minus moms, gebyr mv)

20% tid
lyttet til
Podcaster A

De resterende 80% af
brugerens lyttetid vil blive
fordelt på de podcastere
brugeren lytter til i den
givne måned ud fra samme
princip som ovenfor.

Ca. 150% højere
indtægt end på en
'ikke-eksklusiv’

Beregning af andel af det unikke
medlems betaling

Beregning af betaling til Podcaster efter
50/50 split

Anslået 3.000 unikke medlemmer med samme
lyttemønster

20% af 31* DKK = 6.2 DKK

50% af 6.2 DKK = 3.1 DKK

3,1 DKK x 3.000 brugere = 9,300 DKK

På denne aftale vil podcasterne drive traﬁk ind til Podimo gennem egne kanaler, for at øge
deres lyttertal gennem Podimo app’en og dermed deres udbetalinger - så vi sammen
udvikler økosystemet.
På en ‘Kun på Podimo’ distributionsaftale hoster vi endvidere din podcast uden
omkostninger.
Har du en sponsor, er denne sponsor meget velkommen på Podimo - du kan altså sagtens
fortsætte med dine sponsoraftaler, selvom du vælger en ‘Kun på Podimo’ aftale.
*Priseksempel på 39 DKK efter skat, moms og andre udgifter.
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Vi ses på Podimo!
Kontakt:
Trine Schou
podcast@podimo.com

