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Blendle innoveert met onbeperkt lezen,
luisteren én zoeken voor een tientje per maand
En sluit het tijdperk van betalen-per-artikel af

Vijf jaar geleden betaalden veel gebruikers voor het eerst een kwartje op Blendle om een artikel

uit een krant of tijdschrift te mogen lezen. Betalen voor journalistiek op internet is anno 2019

de normaalste zaak van de wereld geworden. Om door te bouwen op het succes van Blendle

Premium, neemt Blendle op 1 augustus 2019 afscheid van betalen-per-artikel.

Eén abonnement

“We hebben sinds de introductie in 2017 flink lopen sleutelen aan Blendle Premium, maar het

product is volwassen geworden”, zegt Blendle-baas Alexander Klöpping: “Onbeperkt

tijdschriften lezen, onbeperkt luisteren en het doorzoeken van het archief met 3 miljoen

artikelen, waar je ook bent. En dat allemaal in aanvulling op een dagelijkse, gepersonaliseerde

selectie met het beste uit de kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland. Het maakt

Blendle Premium tot hét abonnement voor nieuwsgierige mensen.”

Ontdek

Blendle viert deze maand haar vijfde verjaardag en wil ook de komende vijf jaar blijven

innoveren en zet stevig in op de app; de traditionele PDF-kiosk gaat daarom op de schop.

Klöpping: “We willen onze gebruikers gemakkelijk toegang geven tot kwaliteitsjournalistiek.

Alleen als slechts 1 op de 10 gebruikers nog leest via de PDF-bladerweergave, dwingt dat ons om

een betere vorm te vinden om door de Quote of bijvoorbeeld Psychologie Magazine te

navigeren.” Vanaf vandaag staat het tabblad ‘Ontdek' klaar in de app, waarbij gebruikers al

swipend onbeperkt tijdschriften kunnen lezen, artikelen gebundeld per onderwerp kunnen

volgen, zoals ‘klimaat’ en ‘wetenschap’, of kunnen zoeken op artikelniveau.

Uitgevers, zoals Hearst Nederland, zijn enthousiast: “We verwachten met deze stap de Blendle-

doelgroep nog vaker te verleiden uit onze krachtige merken te lezen” zegt Remy Kluizenaar,

publisher popular science, sports & men life style.
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OVER BLENDLE

Blendle is opgericht om alle journalistiek van Nederland bij elkaar te brengen op één plek, omdat sterke
journalistiek onze wereld vooruitbrengt. De app aggregeert het beste uit alle kranten en tijdschriften, en maakt het
op een eenvoudige manier beschikbaar. In 2017 jaar introduceerde de dienst een abonnement, en nam de
leestijd op het platform toe met 71% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2018 introduceerde de dienst Blendle
Audio, waarmee leden van Blendle onderweg kunnen luisteren naar verhalen uit kranten en tijdschriften. 

Drijfveren van Blendle

Onderzoek van Motivaction, in opdracht Blendle, liet zien dat het grootste probleem waar

Nederlanders in hun informatievoorziening mee dealen is dat deze te eenzijdig is. “En het

maakt daarbij niet uit of je dat nou aan een Telegraaf- of Volkskrant-lezer vraagt”, zegt

Klöpping. “Dat probleem willen en kunnen we tackelen. Met Blendle Premium geven we onze

gebruikers een app in handen, waarmee ze nieuws en achtergronden uit meer dan één

perspectief tot zich kunnen nemen. En het werkt, we zien dat gebruikers met abonnement meer

lezen en luisteren uit verschillende bronnen en daarmee 3 keer zo actief zijn als gebruikers

zonder abonnement.”

Inwisselaanbod

Tot en met zondag 1 augustus kunnen gebruikers nog losse artikelen blijven kopen met het

overgebleven tegoed. “Uiteraard staat voor alle gebruikers een royaal inwisselaanbod klaar om

de overstap naar Premium iets makkelijker te maken” verzekert Klöpping. “De voorbije weken

hebben overigens al tienduizenden gebruikers hun tegoed omgezet in Blendle Premium, wat ons

vertrouwen in deze stap versterkt.”
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