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Nordens største nyheds-app er blevet endnu bedre!
Nyhedskiosken - Nordens største nyheds-app - er relanceret i en markant forbedret
version, der gør læseoplevelsen endnu bedre for titusindvis af brugere på Jylland og
Fyn.
Med godt og vel 135.000 unikke brugere pr. måned, er Nyhedskiosken fra Jysk Fynske
Medier den absolut største nyheds-app i Skandinavien. Og efter en stor relancering fornylig,
kan de mange trofaste læsere fra Jylland og Fyn glæde sig over markant forbedret
funktionalitet.
- Vi vil gerne levere den bedste oplevelse for alle vores brugere. Med 13 dagblade og over 65
ugeaviser i app’en, så skal funktionaliteten være i top. Efter de seneste forbedringer kan
læserne glæde sig over bedre navigation, flere tilpasningsmuligheder og et flottere design,
siger Per Gylling, produktchef for Nyhedskiosken.
Tilpasning efter behov
Nyhedskiosken er en app, hvor Jysk Fynske Mediers dagblade og ugeaviser i Jylland og på
Fyn kan læses på iPhone, iPad eller Android. App’en er gratis, og det er størstedelen af
indholdet også. Dog skal man være abonnent for at læse dagbladene.
Den seneste opdatering gør det lettere at tilpasse app’en, således at man som læser altid får
sin foretrukne ugeavis eller dagblad som det første valg. Desuden er det muligt at indstille
Nyhedskiosken til at slette gammelt indhold, så det ikke optager unødvendig plads på telefon
eller tablet.
Større og bedre arkiv
Nu er det også muligt at søge efter artikler på tværs af de enkelte aviser - eller samtlige
artikler i Nyhedskiosken. Læsere af de større dagblade har også mulighed for at søge i
avisarkivet - for eksempel kan man nu søge i alle artikler fra Horsens Folkeblad - helt tilbage
til 1896.
Fortsat udvikling
Men udviklingen slutter ikke her. Der er planlagt adskillige opdateringer af Nyhedskiosken i
de kommende måneder - til glæde for de mange brugere i Jylland og på Fyn. Samtidig har
Jysk Fynske Medier også store vækstplaner for de digitale platforme - heriblandt
Nyhedskiosken. Ambitionerne er nemlig at fordoble den digitale omsætning frem imod 2020,
blandt andet igennem nye, unikke annonceprodukter .
Fakta:
Nyhedskiosken er Jysk Fynske Mediers app, hvor det er muligt at læse dagblade og
.ugeaviser på telefon og tablet
.Nyhedskiosken indeholder mere end 65 ugeaviser og 13 dagblade
Med over 135.000 unikke brugere pr. måned, er Nyhedskiosken Nordens største
.nyheds-app
.Tilsammen leverer Nyhedskiosken omkring 30 millioner sidevisninger om måneden
Læs mere og hent gratis på www.nyhedskiosken.dk
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