
os CBP bestræber vi os hele 
tiden på at levere relevant og 
nærværende viden og inspira-
tion til dig, der hvor du er. Vi 

udvikler løbende nye løsninger, som kan 
hjælpe dig i en travl hverdag; fx SPRØD 
Podcast.

Med SPRØD Podcast får du gode histo-
rier i ørerne og bliver inspireret indenfor 
bageri, når du arbejder selv eller i forbin-
delse med transport eller træning, eller 
derhjemme mens du ordner praktiske  
gøremål.  For det er trods alt nemmere  
at lytte end at læse. Det har mange  

danskere opdaget i løbet af de sidste par 
år. I 2019 har hver anden dansker prøvet 
at høre en podcast, og hver fjerde gør 
det månedligt*.

Spar tid med SPRØD Podcast
Ligesom SPRØD Magasin handler det 
om at servere et godt fagligt input, der 
skal udvikle og inspirere os. Problemet 
er vores tid, eller manglen på samme. 
Det er her, teknologien kan hjælpe os, 
for med podcast er der en mulighed for 
at udnytte tiden bedre. Lyt til artiklerne 
fra SPRØD, mens du har hænderne fri til 
arbejdet i bageriet, leverer varer eller an-

det. I podcasten vil du finde versioner af 
bager-til-bager artiklerne, trends, temaer, 
artikler om bæredygtighed og nyt fra 
CBP Premium Pro. 

Kom godt i gang
Du kan lytte til podcast fra din smart- 
phone, ipad eller computer.  Det smarte 
ved at lytte til podcast gennem en app 
på din telefon er, at du kan lave noget 
andet imens. Du kan finde SPRØD 
Podcast på appen Radioplay eller gå på 
cbpbageri.dk, hvor vi har lagt alle lydklip 
under området Det digitale univers.

H

Podcasting eller podcast er en metode til udgivelse af lydfiler på internettet. Nogle udgivelser er radiopro-
grammer, som du kan høre, når det passer dig. Andre udsendelser er dokumentarer, samtaler og interviews 

optaget og redigeret som en del af en serie eller en form for et mundtligt blogindlæg.

*Kilde: Gallup Lokalradio Index via dr.dk

Sprød  
direkte i 
dine ører

Podcast:

Nu er det blevet nemmere for dig 
at følge med i, hvad morgendagen 
i bagerbranchen bringer. 

Hvad er en podcast?

Udover SPRØD Podcast kan du 
også finde et helt onlineunivers på 

cbpbager.dk. Det er fyldt med  
faglig inspiration, trends og tenden-

ser, kampagner – og alle SPRØD  
magasinerne i online versioner. 
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