APRIL NYHEDSBREV
Artikel i Magasinet Zoom
I sidste nyhedsbrev skrev jeg at Zoom ville bringe to af mine artikler på deres hjemmeside.
Men, det endte med at en af artiklerne (Professionelt studielys ved hjælp af spejle) blev bragt
som en artikel i den trykte udgave af Zoom!
Artiklen blev en flot to-siders artikel helt fremme som side tyve i bladet - med henvisning til
fotoblogger!
Nye artikler; lidt men godt
Ellers må jeg indrømme at det har været svært for mig at nå at skrive de artikler jeg har i
idekataloget. Jeg har startet nyt job i april, og det tager både tid og energi at komme ind i
arbejdsgangene. Derfor er det kun blevet til tre artikler i april... maj bliver bedre!
Til gengæld er artiklerne gode ☺ Dette nyhedsbrev afsluttes sædvanen tro med en oversigt, og
jeg vil da gerne henlede opmærksomheden på artiklen om fuglefotografering - den er skrevet
eksklusivt for fotoblogger af Morten Hilmer, Danmarks bedste naturfotograf 2006!
Endnu flere besøgende
I april måned havde fotoblogger 17% flere besøgende end i marts. Desuden kan jeg se at
Google er begyndt at tage mig alvorligt... nu kommer 62% af trafikken fra søgemaskiner.
Har du en ven eller bekendt du tror er interesseret i af få fototips og inspiration fra
fotoblogger, er du meget velkommen til at sende dem dette link:
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Fotobloggerdk - de skal blot indtaste deres
email her, så får de besked når der er nye artikler på fotoblogger.
Hvilke fotoblogs er de bedste du kender?
I sidste nyhedsbrev lovede jeg at lancere et nyt site med en oversigt over gode fotosites i
april. Det projekt er særdeles levende, men er også blevet 'job-ramt', og kom derfor ikke i
luften i april. Indtil vi går live, kan du hjælpe mig!
Send mig en mail (www.fotoblogger.dk/kontakt/ eller svar på emailen) hvor du angiver hvilke
fotoblogs eller fotosites du besøger oftest. Du er også meget velkommen til at give en kort
forklaring på hvorfor du er glad for netop det eller de sites. Jeg takker på forhånd!

Bliv min ven... :-)
Udover, at du som altid kan få en email når der er nye artikler fra fotoblogger
(www.fotoblogger.dk/ajour/) kan du også blive ven med fotoblogger på facebook og/eller følge
fotobloggers 'twits' fotoblogger på Twitter
Kender du nogen der kunne have glæde af fotoblogger?
Hvis du kender nogen du tror kan have glæder af fotoblogger, er det måske en ide at sende
dem dette nyhedsbrev og/eller et link til en af de artikler du synes bedst om?
Seneste artikler
Sådan deler du dine fotos med brugernavn og adgangskode

Foto tips til fugle i naturen fra to professionelle fotografer

Fotokursus i dyrefotografering i skandinavisk dyrepark med
fotoblogger rabat

Læs tidligere nyhedsbreve
http://www.fotoblogger.dk/omfotoblogger/nyhedsbrev/

Med venlig hilsen
Peter Kirring
fotoblogger.dk
NB: skriv til mig, hvis der er noget der ikke fungere, eller hvis du har andet på hjerte
- f.eks. et forslag til et fotoemne du gerne vil have tips til. Du kan fange mig på
peter@fotoblogger.dk eller på kontaktsiden

