1000 vrienden
“Dus jij wilt €10,- euro aan de lezers vragen, waarvoor ze het magazine thuisgestuurd krijgen? Mij geef je elke
uitgave van het magazine gratis. En alle bedrijven in Twenterand krijgen het magazine zelfs toegestuurd?
Dan moet je toch wel gek zijn, wanneer je gaat betalen voor het magazine dat zelfs op verschillende plaatsen in Twenterand in die mooie displays ligt. NEEM GRATIS MEE! staat daar met koeienletters op. Hoe gaat
dit ooit werken? In welke fantasiewereld leef jij?” zegt een waterpolo teamgenoot met gefronste wenkbrauwen tegen mij, wanneer ik na een training uitleg hoe het businessmodel van dit magazine er vanaf No.5 uit
gaat zien: Ondanks dat ik voor gek verklaard word, vat ik het op als een compliment. Ik durf het blijkbaar
anders te doen. Of dat tot een succes gaat leiden moet blijken. Er zal hard voor gewerkt moeten worden en
ik begrijp goed dat ik vooral moet blijven uitleggen hoe het businessmodel werkt, want dat je een magazine
weggeeft en daarna vraagt of mensen er geld voor willen geven, is niet standaard merkte ik al snel.
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