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selvom det ikke er dit primære arbejdsområde? I denne bog får du gode råd til at udføre pressearbejde – så

journalisten lytter, og chefen smiler.

• Hvorfor er det så svært at få en journalist til at skrive om lige netop din gode historie?
• Hvordan forklarer du chefen, at I ikke kan komme i Aftenshowet med lige denne historie?

Enhver kommunikationsmedarbejder, der har prøvet at lave pressearbejde, kan nikke genkendende til
ovenstående. Og at det vrimler med famlende pressemedarbejdere samt irrelevante og dårligt formulerede

pressemeddelelser kan de fleste journalister skrive under på.

Man kan ikke uddanne sig i pressearbejde – det er learning by doing! Men nu har to erfarne kommunikatører
skrevet den bog, de gerne selv ville have haft, da de stod i deres første job. Faktisk kan den være god at have

i baghånden for alle, der laver pressearbejde.

Bogen er skrevet til den medarbejder, som ikke har pressearbejde som sit primære arbejde, men fra tid til
anden skal løse presseopgaver. Den kan læses fra ende til anden som en introduktion til disciplinen
pressearbejde eller som en opslagsbog, du griber fat i, når du står over for en konkret opgave med at

synliggøre et budskab i medierne.
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