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Hvad er klassisk PR?

Relationen til samfundet - ens omdømme.

PR er en disciplin, som arbejder med det ene ben inden
for markedsføring; earned media. PR bygger på den
strategi, som du skal lægge for dit firma. I strategien
dykker du ned i, hvad dine værdier er, hvad du står for,
hvad du ønsker at bringe, hvordan du tænker at få dine
budskaber ud, og hvornår.

Klassisk PR er med til at styrke dit brands værdi

Har du eksempelvis et produkt, vil det være fordelagtigt
for dig at blive vist i et magasin eller i et tv-program,
som handler om netop det, du sælger.
Forskellen på annoncer og redaktionel omtale handler
om troværdighed.

Paid: 
annoncer, native,

sponsorater. 

Owned: 
egne kanaler -

 web, SoMe etc.

Earned: 
PR



MODERNE PR
ER SOM EN
JONGLØR

Marketing og PR - to discipliner, som du bør
kende til, hvis du arbejder med PR.
Disciplinerne er nemlig slet ikke så skarpt
opdelt, som de engang var. Det er primært
fordi, vi har fået en del nye medier, som
automatisk har blander genrene sammen.

 Strategisk kommunikation. Du skal lægge
en strategi for, hvad og hvordan du vil
kommunikere dine budskaber. I strategien
skal du også kortlægge, hvem din målgruppe
er, og hvilke medier du ønsker omtale i.
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Journalistik - tænk i vinkler og historier, som
du kan sælge ind til journalister.
Journalisterne lever af at finde historier, der
interesserer deres målgrupper, og derfor
kan det opfattes som en gave, hvis du som
PR-rådgiver kommer med en historie, der
passer perfekt ind i journalistens område



Bred indflydelse: det er en troværdig form for synlighed.

Opbyg et godt netværk med medier, investorer, influencers,
potentielle kunder, kunder osv. - og nå dine målgrupper,
hvor de er. 

 80 % af beslutningstagerne foretrækker at få data fra
artikler i stedet for fra annoncer
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Fordele ved PR:



SÅDAN LAVER DU EN
STRATEGI

Strategi: 

Lav din medieliste
Presselister og GDPR
Skriv din pressemeddelelse og dit pitch
Kontakt journalisterne

- Hvad er din kernehistorie
- Hvad kan dit produkt
- Hvad vil du gerne fortælle om det
- Hvad ønsker du at bidrage med med dit produkt
- Hvem henvender projektet sig til 
- Hvor vil du gerne kommunikere dine budskaber
nedskriv din kernehistorie



SÅDAN KONTAKTER DU
JOURNALISTERNE

Tag udgangspunkt i din pressemeddelelse og
din medieliste
Skriv et pitch
Skal du maile eller ringe?
Presseevents eller netværksevents



HVOR SLUTTER DU
DIN PR-KAMPAGNE

I PR handler det om kvalitet frem for
kvantitet. En stor del af arbejdet drejer sig
om at finde frem til de målgrupper, du helst
vil ramme - og gå efter dem. Hellere ét
rigtig godt presseklip end 10 halvsløje.

Udsending - opfølgning - indsamling af
presseomtale - rapport. Slut. Eller hvad? 



Overvej, hvordan du kan bruge dig selv i din PR-strategi. Kan du skrive kronikker og
debatindlæg? Har du en god regnskabshistorie? Har du lyst til at åbne dit hjem og vise,
hvem du er for omverdenen? Mange succesfulde iværksættere bruger i stor stil sig selv
som værktøj i PR-strategien. Det gør de, fordi storytelling er ultra vigtigt i dagens
marked.

Personlig branding -
hvordan du selv påvirker
dit brand



Start med at finde den rette influencer. Overvej, om du vil have billeder, video eller tekst
- eller alle tre. Overvej, hvad du vil opnå med din kampagne? Lav influenceren arbejde. 

Influenceren starter samtaler. Han/hun er vennen eller idolet. Tre skal være glade: Dig,
influenceren og følgerne. Er alle tre glade, overvej ambassadørskab. Husk en kontrakt
med detaljer - til glæde for alle i samarbejdet

Hvorfor influencermarketing er
en (stor) del af fremtidens PR
strategi



DET SKAL DU UNDGÅ,
NÅR DU LAVER PR I 2021

Du kan ikke blande dig i det redaktionelle
Du skal opføre dig ordentligt
Du må ikke kime journalisterne ned
Du må ikke kun lave klassisk PR
Du må ikke tro, at PR kan det samme som
annoncer eller anden markedsføring



Når du mestre de forskellige
discipliner, kan du nemt integrere
dem, jonglere med dem og skifte
mellem dem. 

VÆR TIL STEDE OG
TILGÆNGELIG - OG
TILPAS ÅBEN
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