Skab resultater med en god
pressemeddelelse
Journalister

74%

45%

af journalister publicerer deres

af journalister ser tidsspilde som den

historier både i trykte og online medier

største frustration i deres arbejde

*Baseret på en undersøgelse udført af Mynewsdesk i 2016, hvor mere end 2.000 journalister deltog

9 ud af 10

Rangeret som no. 2
Pressemeddelelsen rangeres af

journalister bruger stadig

journalister som den anden mest

pressemeddelelser

foretrukne kanal

De vigtigste dele af pressemeddelelsen

Tydelig afsender
Inkluder din virksomheds navn i

Skriv noget catchy i
emnefeltet

afsenderfeltet. Skriv din virksomheds

Emnefeltet er det første, journalister

navn i emnefeltet eller inkluder

ser, når en pressemeddelelse dukker

virksomhedens logo i din email.

op i deres indboks.

Visuelt indhold

Skriv et kort resume

billeder, videoer og præsentationer

Fang læserens opmærksomhed

tilføjer en ekstra dimension. Husk at

med et kort resume af

komprimere billederne så de ikke

pressemeddelelsen.

fylder for meget i indbakken.

Citater gør dine nyheder
mere interessante

”

”

Glem ikke call-to-action
funktioner
Link til relevant indhold.

Citater spiller en central rolle for
pressemeddelelsen. Det er her, du
har mulighed for at udtrykke følelser
og holdninger.

Kontaktinformation

Boilerplate

Journalisterne skal altid, kunne se

Indsæt en kort

telefonnummer eller e-mail adresse

virksomhedsbeskrivelse med link til

på den person de skal kontakte, hvis

din hjemmeside som journalisterne

de har yderligere spørgsmål eller

nemt kan benytte.

information.

3 gode råd

1.Vær klar og
præcis

2.Læsevenlig
– En pressemeddelelse skal være
læsevenlig med korte afsnit,

– En pressemeddelelse skal passe

underoverskrifter og

til en A4 side

punktopstillinger

3.hvem, hvad, hvor,
hvorfor og hvordan?
– Husk at din pressemeddelelse skal kunne
besvare spørgsmålene hvem, hvad, hvor,
hvorfor og hvordan?

Tjekliste

Pressemeddelelse

Citat

Kontaktinformation

Har din pressemeddelelse nyhedsværdi?

Har du inkluderet mindst ét citat?

Har du inkluderet kontaktinformation til en
relevant pressekontakt hos din virksomhed?
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