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Formålet med PR & Pressehåndbogen er ikke at give
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Du skal som pressemedarbejder finde dine egne opskrifter på, hvordan du bedst får din attraktion i pressen.
Muligheder og faldgruber er der mange af, men du
undgår de værste brølere, hvis du lader sig inspirere af
”PR & Pressehåndbog for attraktioner”.
Bogen har efter ODA´s ønske en praktisk tilgang til,
hvordan du bruger redaktionel omtale proaktivt som
supplement til omkostningstung marketing. Alle holdninger og råd i bogen er for egen regning og repræsenterer ikke nødvendigvis de attraktioner, jeg enten har
arbejdet eller arbejder for.
En særlig tak skal rettes til Jane Hansen, Mette Genz
og Mette Marie Møller fra ODA for inspiration og
layout. Der skal også rettes en tak til Stine Lolk, Tivolis
Vicedirektør, HR & Kommunikation samt til kommunikationsspecialist og foredragsholder Anders Krarup
for inspiration og forord.
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Torben Plank
Kontakt info
Privat: 26 22 37 16
Arbejde: 40 31 08 52
Adresse:
Jahnsensvej 9
DK-2820 Gentofte

Opstår der spørgsmål under læsningen, så tøv ikke med
at kontakte mig.

Mail:
Privat mail:
Arbejdsmail:

torben.plan@get2net.dk
tp@bonbonland.dk
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Forord
Den største attraktion af dem alle?
Hvad er den største attraktion af dem alle? Dét spørgsmål besvares ikke i denne håndbog. Og så alligevel – for
i medierne er der ingen tvivl: Det er ulykken, krisen,
katastrofen, der er det største. Den hændelse, som ingen
troede kunne ske, og som alle frygter, dét er den allerbedste historie.
Sådan har det været til alle tider: Sensationen er det, vi
alle fortæller først og får størst publikum på. Ulykken
kan bringe virksomheder og direktører på forsiden – og
lige ind i radio- og tv-nyhederne som Breaking News.
Krisen, katastrofen eller ulykken kan blive hængende
på forsiden i dagevis – og blive et emne over familiens
middagsbord, når næste udflugtsmål diskuteres – hvis
medierne føler anledning til at bore i årsag, forebyggelse, ansvar eller skyld.

Det forudsætter, at der er en god historie at fortælle;
ingen er bedre end sit ry. Midlet er gode relationer til
medierne. Det kræver systematisk, strategisk arbejde
hele året; forventningerne skal afstemmes og nye muligheder afsøges. En kommunikationsplan er en nødvendighed – både i arbejdet med medierne og i arbejdet
med den interne kommunikation.
Gode relationer bygger på ærlighed – i dagligdagen, og
når krisen kradser. Det handler denne håndbog meget om.
God fornøjelse og god arbejdslyst!

Hver gang, du udsender en nyhed, skal du som pressemedarbejder spørge dig selv, om den er skarp nok til
at blive bragt i en avis eller i et elektronisk medie. Er
svaret måske, så drop udsendelsen. På landets redaktioner bliver dårlige tips og amatørhistorier opfattet som
spam og fidus. Når det til gengæld lykkes dig at komme
i medierne med historier om attraktionen, sikrer du
redaktionel eksponering samt chancen for at give folk
”reason to go” til din seværdighed.
Når du via medierne ønsker at fortælle, at I har åben
igen på lørdag, så gælder det om at præstere historien,
der sparker døren ind til den kræsne journalist. Konkurrencen er benhård, og det er ikke fordi, at de, der
bestemmer hvad der skal i medierne, er nogle dumme
”biiip”…

Krisen er heldigvis ikke dagligdag. Men når den kommer, er det klogest at være forberedt. Det handler denne
håndbog også om.
Det ér muligt at skabe sig et omdømme, hvor krisen
rammer mindre hårdt, og hvor pressen er en medspiller
i dagligdagen. Der skal jo også være positive og glade
historier i avisen og i tv-nyhederne. Og hvor er danskerne
og turisterne gladere, end når børn og voksne er sammen
for at opleve, lege og lære? De historier hører også
hjemme i pressen.

Ingen medier med respekt for sig selv fortæller uopfordret, at I åbner porten for gæster på lørdag. Hvorfor
skulle de det? Det kan I som attraktion fortælle via
hjemmeside og annoncering. Det har medierne ret i.

Anders Krarup
Krarup Kommunikation & Kompagni ApS
ack@c.dk / +45 40 16 88 66 / www.anderskrarup.dk

Sælger af historier
Aviser, hjemmesider, radio- og tv-stationer fortæller
kulturnyheder, når de finder dem relevante for deres
målgrupper. Du skal som det første erkende, at du som
pressemedarbejder er sælger af historier. Får du ikke
køberne ”i nettet”, så er produktet ikke godt nok.

Sæbeboblefestival, Experimentarium
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I Danmark er der mere end 600 attraktioner, som alle
har historier at byde på. Du skal ud og slås og sælge
din historie på samme måde, som sælgere af avisabonnementer gør det. Hvor mange afslag får de på en aften?
Mange. Men de bliver ved, og de får solgt aviser. Det
gør du også, hvis du er vedholdende, har historien og
timer den korrekt.
Budskab skal holde vand
De nationale medier modtager hver dag 300 – 500 historier med posten – samt lidt flere i mailboksen. De er
olympiske mestre i at spotte, hvad der er en historie, og
hvad der slet og ret er skjult reklame. Start med at tage
dine modtagere alvorligt. Erkend, at skal I i medierne
med et budskab, skal det kunne holde vand.
Når det er sagt, så husk, at attraktioner har det bedste
af det bedste at tilbyde – nemlig oplevelser, historier
og følelser. Det ved medierne og bemærk, hvor meget
presseomtale kultur får. Det handler bl.a. om, at fælles
kulturoplevelser binder familier og venner sammen.
Vi skal alle ud og erobre trofæer (oplevelser) og på den
måde få ”tale brændstof ” til vores sociale samvær.
Vær inspirerende
Medierne bringer derfor gerne historier, der inspirerer
deres læsere. Det kan være, at inspirationen til at tage på
tur, er kommet fra en artikel, som beskrev en udstilling,
hvor gæsten blev klædt ud som munk, eller den handlede om at lande østers i Vadehavet. Alene af den grund
er historier om Danmarks attraktioner solide platforme
for indlevende reportager.
Manual
Tænk hvis der eksisterede en pressemanual, du kunne
slå op i. Så ville rollen som den store kommunikator
være en del nemmere. Danmarks Keramikmuseum,
Grimmerhus på Fyn har f.eks. måtte erfare, at uanset
hvor kvalitativt fremragende deres seriøse keramikfaglige aktiviteter har været, så har pressen stensikkert
reageret bedre på sex, lokummer og kongehuset, når det
har været en del af deres udstillinger.
fortsættes...
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Faktum er, at den negative historie og skandalen er den
bedste historie! Ved frokostbordet i kantinen får skandalen altid størst opmærksomhed. Den konfliktfyldte
historie brager direkte igennem til medierne frem for
den positive. Den skrevne presse og de elektroniske medier satser på konfliktstof, hvor de salter såret, fremprovokerer hurtige løsninger og svælger i ansvarsplacering.
Det er virkeligheden.

Alle børn blev indbudt til at deltage i kampen om pokal
og ære. Samtidig skrællede børnene sig ind i Børnenes
Rekordbog, da de gjorde kål på 42 kilo kartofler på 30
minutter. Historien, som bestemt ikke var en stor historie, men som heller ikke kostede mange penge, kom
alligevel flot i medierne. Men den lagde sig i kølvandet
på uge 42, der er kendt som ”kartoffelferien”, og det
gjorde udslaget. Timingen var den rette.

Hvis du ikke har nået de aftalte mål mht. presseomtale
målt pr. millimeter, så afsked en medarbejder på gråt
papir under barsel eller sælg salmonellaforgiftet mad, så
opnår attraktionen målene mht. eksponering i medierne. Men…

Parken fik redaktionel omtale i de nationale medier og
fik hejst flaget med budskabet om, at forlystelsesparken
var åben i efterårsferien. Samtidig levede vi op til imaget
om at være skøre, sjove og innovative. Ideen kunne
alle have fundet på. Det var bare os, som gjorde det.
Udspekuleret vil nogen mene. Måske, men historien var
troværdig, sjov og anderledes. Havde vi kunnet præsentere Dolly Parton, så ville vi have fået mere omtale og
flere gæster. Men det var budgettet altså ikke til det år!

Eksempler
PR & Pressehåndbogen er en basis bog, hvor målet er at
kommunikere den positive historie. Det er ikke svært at
få omtale, når I udvider med en udstillingshal, får den
hurtigste rutsjebane, indvier et elefantområde, søsætter
en indendørsattraktion eller bliver opkøbt. Det er ikke
de nyheder, som er svære at afsætte i pressen. Det er de
andre dage, hvor der ikke står kæmpe investeringer på
spil, som du skal have medierne til at berette om.
Hvordan kan attraktionen opnå omtale, uden at det koster millioner af Euro? Det gør du bl.a. ved selv at skabe
egne og unikke begivenheder. Det skal hjælpes på vej af
opsøgende arbejde og skarpe vinkler.

Julens Lys
En anden gang fik vi ideen til at tænde og lancere
Julens Lys. Julemanden kom med lyset fra Grønland
til Fantasy World i Holme-Olstrup. Det blev tændt på
olympisk vis i Danmarks største udendørs lysestage. Alle
børn, der kom med deres eget stearinlys, kunne få tændt
deres lys med ild fra Julens Lys og få det med hjem.
Julens Lys fra Julemandens by spredte sig planmæssigt
som en stjerne blandt de besøgende og i medierne. En
tradition blev født.
TV 2 ØST og en lang række andre medier var på pletten. Det var en anderledes historie blandt mange andre i
december, og vi fik fortalt, at Nisse-Landet og julemarkedet var åbent i Danmarks nye julehjørne...
Hankatten under hammeren
En tredje gang, hvor vi skulle indvi Hankatten – Nordens største roterende rutsjebane – satte vi i BonBonLand, blandt flere initiativer, den allerførste rutsjebanetur på åbningsdagen under hammeren i samarbejde
med www.lauritz.com. Mange bød på turen, og beløbet, der kom ind på auktionen, gik ubeskåret til Børns
Vilkår. Kom den historie i medierne?
Gældende for de 3 omtalte historier handlede det om
at gøre det uforudsigelige, få læseren til at stoppe op og
engagere sig.
fortsættes...
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DM i kartoffelskræl
En historie, der rummer aktualitet, ”aha-oplevelser”
og følelser, som forbrugerne kan identificere sig med,
er god. Det er en skarp nyhed og ikke en historie, som
kaldes for en ”noget om” historie. Altså en historie med
manglende vinkel. Det behøver ikke at være en stor
historie. Langtfra. Vi har f.eks. i BonBon-Land med
succes i en efterårsferie lanceret en gammel spejderleg
om, hvem der kunne skrælle den længste kartoffelskræl.
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Hankatten, BonBon-Land
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En god historie har mange ansigter, som førnævnte
eksempler viser. Forfald aldrig til at ændre på sandheden i et kreativt øjeblik. Det tager ingen tid at beskadige
sit image som kommunikatør, men ufattelig lang tid at
genoprette troværdigheden.

Inden du fortæller om jeres seværdigheder i medierne er
det et godt udgangspunkt at kende sin attraktion rigtig
godt. Det er tilrådeligt, at du tager en dyb indånding
og gør dig klart, hvad, hvordan og hvornår du ønsker at
kommunikere om attraktionen. Til formålet udarbejdes
en presse- og kommunikationsstrategi i samarbejde med
ledelsen, baseret på attraktionens vision og mål.

Din udfordring består i at spotte og udvælge de historier, som skal fortælles, og at lægge en pressestrategi,
så du får kogt suppe på attraktionens historier. Jeg
vover den påstand, at alle attraktioner ligger inde med
gode historier, og kan I ikke se dem, så ring venligst til
undertegnede!

Hvor er vi nu, hvor skal vi hen, og hvordan når vi
målet?
Udgangspunktet for arbejdet er en analyse, der giver et
aktuelt billede af attraktionens status. For at finde ud
af hvor attraktionen befinder sig i dag, anbefales det at
udarbejde en såkaldt SWOT-analyse (Strenghts-Weaknesses- Opportunities-Threats) af attraktionen.
På tur i Vadehavet

En SWOT-analyse viser attraktionens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Styrker og svagheder finder
du ved at kigge internt i attraktionen; muligheder og
trusler hentes eller kommer udefra. SWOT-analysen
giver et billede af attraktionens styrker. Den kan udnyttes direkte i den fremadrettede presse- og kommunikationsstrategi. Den ligger lige til højrebenet. Svaghederne
derimod skal der tages aktion på, så der ikke opstår
negativ presse. Det kan f.eks. være løse hunde, der bider, lommetyve osv. SWOT-analysen bliver hermed en
fordel i presseøjemed.

INTERNT
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Oveni et billede af de vigtigste trusler for attraktionen
giver analysen dig et overblik over, hvilke muligheder
der kan udnyttes af attraktionen i fremtiden. Der skal
lægges en plan for at minimere eller imødegå trusler, og
tilsvarende en plan for hvordan mulighederne kan anvendes proaktivt i presse- og kommunikationsstrategien.
Opdater visionen
Når SWOT-analysen er gennemført, bør attraktionen
formulere eller opdatere visionen for attraktionen.
Visionen er det ambitiøse mål nogle år ud i fremtiden,
som attraktionen stræber efter at nå.
Dernæst skal der lægges en plan – en strategi – for,
hvordan attraktionen populært sagt når frem og indfrier
visionen og målsætningerne. Der skal fastlægges rammer, og det skal besluttes hvilke midler og redskaber
attraktionen skal bruge for at nå målet.
Udarbejd en presse- og kommunikationsstrategi
Når attraktionens aktuelle tilstand er vurderet og
erkendt, visionen er formuleret, og planen for hvordan
attraktionen skal nå sine mål er vedtaget, kan du som
pressemedarbejder tage fat på at udarbejde en presse- og
kommunikationsstrategi.
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Hvilke medieplatforme har I til rådighed?
Hvordan har attraktionen hidtil benyttet
sig af egne og øvrige medier?
Kortlægning af hvem nuværende materialer
henvender sig til, og hvordan I gør det!
Kortlægning af hvem I ikke får med i det
nuværende materiale og hvorfor?

emod

el

Presse- og Kommunikationsstrategi
Presse- og kommunikationsstrategien skal understøtte
attraktionens vision og strategi.
En analyse af ens forbrug af presse- og kommunikationsplatforme er derfor en fundamental brik i spillet, før
pressestrategier søsættes. Man skal have gjort sig klart,
hvem der er attraktionens primære og sekundære målgrupper.
Det arbejde skal gøres grundigt, ellers risikerer du som
pressemedarbejder at miste overblikket og kaste rundt
med budskaber til højre og venstre. Der er tilfælde, hvor
attraktioner i farten har glemt, hvem der egentlig er den
primære målgruppe.
Målsætninger skal udmeldes
Først herefter fastlægges presse- og kommunikationsstrategien, og dermed hvordan I kommer i øjenhøjde
med gæsterne. Attraktionens direktion/ledelse bør
melde ud mht., hvilke mål der skal nås i løbet af f.eks.
2-4 år. Der skal afses tid, mandskab og økonomi, som
danner basis for beslutningen af en langsigtet presse- og
kommunikationsstrategi.
Kommunikationsanalyse
Uden at ”Basis PR & Pressehåndbogen” skal blive for
langhåret, så er der flere metoder at gøre det på. Nedenfor finder du et forslag til struktur, som du kan bruge
til at gennemføre kommunikationsanalysen. Gennemgå
hvert punkt og få det nedskrevet overskueligt. De relevante aktører/interessenter bør være med i arbejdet:

GUNQDQ@SSQ@JSHNMDMHC@F>

2

GU@CDQUHRHNMDMENQ>
Kortlægning af attraktionens værdier som I
gerne vil kommunikere?
Hvor skal pressen bringe attraktionen hen?
Hvordan ser idealsituationen ud for kommunikation og medie for jeres attraktion?

3

GU@CRJ@KF®QDR>
En analyse af hvordan I kommer ud med
budskaberne
SWOT-analyse – også for presse- og kommunikation
En interessentanalyse, hvem er jeres målgrupper, hvem er de vigtigste?
Hvilke kompetencer og ressourcer skal der
til for at løse opgaven?

4

medierne

5

GU@CG@Q@SSQ@JSHNMDM
SHKQCHFGDCNFGUNQMQ>
Budget, mandskab

6

QDRTKS@SDQ@EDMK@MFRHFSDS
JNLLTMHJ@SHNMROK@M>
I skal kunne måle en effekt af arbejdet bl.a.
øget antal af:
- Eksisterende gæster og nye grupper af gæster
- Mere omtale i medierne
- Flere skole og firmaudflugter
- Flere nye produkter, der er målrettet til
børn, teenagere, unge, forældre og bedsteforældre – eller hvad I nu beslutter, der skal
være et succeskriterium.

Valg af strategi
Når du er færdig med analysen af egne måder, hvorpå
du bruger dine kommunikationsplatforme, vil attraktionen have et solidt udgangspunkt for at nå nuværende og
potentielle gæster. Med den samlede kommunikationsanalyse i hånden udvælger og designer du historier, som
tegner attraktionen bedst. Hvis analysen har sagt, at du
enten skal give den gas, være en ”kloge-Åge- attraktion”
eller vild og blodig, så er det den vej, du løber for at få
redaktionel omtale.

GUNQC@MJNLLDQ
@SSQ@JSHNMDMGDMSHKLKDS>
Udarbejdelse af presse- og kommunikationsstrategi
Udarbejdelse af forskellige fokusområder
samt prioritering af dem tidsmæssigt og
indsatsmæssigt
I skal med en 20 % indsats nå de 80 %
– hvordan når I målet ud over kerneproduktet?

Udfordringen ligger i at se historierne, skabe events og
nyheder, der understøtter attraktionens formål. Hvad
enten det handler om at friste folk til at opleve Givskud
løverne, teaterforestillinger i Børnekulturhuset Fyrtøjet
i Odense eller smage øl på Esrum Kloster. Det er de
samme redskaber, som tages i brug.
Behovet for person med dedikeret indsats
En ting er at have SWOT- og andre kommunikationsanalyser i orden. Noget andet er at komme ud over
rampen. Attraktionen skal have kreative ansatte med
gennemslagskraft på de rette poster og bør have en fast
presse– og kommunikationsmedarbejder.
Langt de fleste attraktioner i ODA-regi har ikke en dedikeret person til at håndtere pressen. Personen, der tager
sig af at opsøge pressen, er ofte en medarbejder, hvis hovedbeskæftigelse ligger et andet sted i organisationen. Det
kan være, at vedkommende, der står for pressekontakten,
også er den, der står bag udstillingen osv. Den pågældende arbejder måske 10-30 % af tiden med pressen. Det
siger derfor sig selv, at presseresultaterne er magre, med
mindre Kronprinsesse Mary er attraktionens protektor.
Klædt på til opgaven
En mellemstor attraktion har formentlig en ansat i marketingafdelingen, som tager sig af pressen. Andre har en ekstern pressekonsulent tilknyttet i perioder osv. De største og
mest professionelle attraktioner har læst teksten på væggen
og har presse- og kommunikations-medarbejdere ansat.
Uanset hvad man vælger, så skylder man personen, der
er sat til at tage sig af pressen, at vedkommende er klædt
på til opgaven. Pressemedarbejderen er ikke bedre end de
redskaber, man har givet vedkommende til sin rådighed.
Penge sparet
Det er et spørgsmål om ambitioner, vilje og økonomi,
hvis ønsket er at optimere presseomtalen i medierne. Det
er tankevækkende, at der ikke skal meget redaktionel omtale til i medierne i løbet af 14 dage, før omkostningstung
markedsføring er sparet. Det optimale er at kombinere
kreativ marketing med en ihærdig presseindsats.
fortsættes...

Side 10

En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere

En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere

Side 11

Før du kontakter

medierne

Presseopgaver
Som pressemedarbejder skal du være klædt på til en
række udfordringer, så medierne serviceres optimalt.
Du skal derfor have erfaring med strategisk kommunikation samt evne til at eksekvere den. Arbejdet som
pressemedarbejder er varieret, da henvendelser fra journalister ikke er til at forudse. Det betyder, at du ofte må
kaste planlagte opgaver fra dig, når journalister ringer.
Opsøgende arbejde
Du skal være selvhjulpen, initiativrig og have gennemslagskraft. Du skal være hurtig til at se en vinkel, skrive
fængende og let forståeligt. Du skal evne at manøvrere i
attraktionen og være til rådighed for medierne. Du fungerer som talsmand for attraktionen eller finder frem til rette
person, der udtaler sig. Du udfører opsøgende arbejde på
redaktionerne, igangsætter nye ideer og pressetiltag.

kommunikationsplatforme

Presse- og kommunikationsplatforme
Som presse- og kommunikationsmedarbejder har du en
række medieplatforme til rådighed.
Brochurer, direct mail, bannere, tv, radiospots og annoncer er ikke medtaget, da det er traditionelle marketingplatforme.
I kølvandet på den digitale udvikling dukker konstant
nye medier op. Oplagte platforme er brugen af egne
tv-kanaler via hjemmesider, viral marketing, sociale
netværk som Arto, YouTube, Messenger, Facebook,
blogspot, secondLife og mySpace osv., der ikke må
undervurderes. Tøv ikke med at tage dem i brug.
Handlebane

Du skal til alle nyheder have skrevet noget ned, der kort
beskriver, hvad sagen går ud på. Det er blevet moderne
at kalde det lille skriv for alt andet, end hvad det er.
Nemlig en pressemeddelelse. Pressemeddelelsen kan
efter større eller mindre tilretning mailes til relevante
medier og kontakter samt lægges på attraktionens hjemmeside under presse.

Pressevinkel fra idé til eksekvering
Der skal skrives pressemeddelelser, nyhedsbreve og artikler. Det er af stor betydning, at du fra start er med i planlægningen og beslutningen af nye udstillinger og tiltag. På
den led sikrer du, at der er en pressevinkel fra første færd,
hvilket gør det nemmere at kommunikere nyheden.
Derudover skal du have tid til rådgivning af personer, der
udtaler sig til pressen, og du skal konstant være opmærksom på ting, der kan indebære negativ presse. Endelig
skal du ofte formidle informationer om attraktionen
internt i personaleblade, på intranettet eller som opslag.
Undervurder ikke information in house, da den er lige så
vigtig for attraktionen som de udgående opgaver.

Presse- og

Attraktionens hjemmeside
Før et besøg hos en attraktion går mange gæster pr.
automatik ind og ser på hjemmesiden. Når priser og
åbningstider er gransket, klikker de sig ind på presse for
at se, hvad der er det mest aktuelle lige nu.
Attraktionens egen medieplatform under presse er af
stor betydning. Her kan ingen journalist udefra ændre
eller udelade vigtige informationer i din tekst. Det
gælder både de positive nyheder samt den dag, hvor du
under et kraftigt medieuvejr har behov for at komme til
orde i fuld længde uden at blive afbrudt. På hjemmesiden er du den suveræne afsender!

Togtur

Pligttaler og ad hoc opgaver
Mange presse- og kommunikationsmedarbejdere bliver
også sat på skole og institutionsmaterialer, som er gode
områder at blive en del af i en attraktion. Du slipper
heller ikke for at skulle kaste dig over pligttaler og personlige indlæg fra ejere og direktører.

Ret teksternes længde til, så de passer til online mediet.
Set i lyset af, at flere og flere klikker sig ind på attraktionernes hjemmesider via mobiltelefoner, er det klogt
at få oprettet en mobil.dk hjemmeside, som er tilpasset
mobiltelefonbrugerne.

Du er ansat som en stabsfunktion, der referer til ledelsen.
41 kilo kartofler skrællet af 17 børn
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Nyhedsbreve
Det er guld værd at sende attraktionens nyhedsbreve til
personer, der selv har bedt om at få det. Du har via nyhedsbrevene kontakt til mennesker, der er positiv stemt
over for attraktionen, og de vil oven i købet gerne have
nyheder tilsendt. Journalister er også tilmeldt nyhedsbrevene, så de kan få ideer og inspiration.
Tag modtagerne af nyhedsbrevene alvorligt, og giv dem
relevante nyheder! Mange attraktioner nøjes med at have
fokus på tilbud på kaffe, kage og sæsonkort. Nyhedsbrevene kan bruges langt mere proaktivt. Der er mulighed
for at få spredt nyhederne på en informativ måde samt
at opbygge stemninger til events og premierer mm. Det
samme gælder attraktionens egne magasiner, E-magasiner
og medlemsblade.
Det skal bemærkes, at det er strafbart at lave markedsføring i form af spam – altså mails til modtagere, der ikke
selv har ønsket nyhedsmails. Dertil kommer, at det kan
give rigtig dårlig omtale. Husk, at nyhedsbreve sendt
i PDF format ofte bliver fanget i spamfiltre, hvis ord
som tilbud, billigt og nedsat pris indgår i teksten. Send
nyhedsbrevene i email-format eller som link.
Blogs
Blogs er et glimrende redskab til at få tips og gode input
til, hvad attraktionen som virksomhed kan gøre anderledes. Det er et medie, hvor I som attraktion har fuld kontrol over, hvad I udsender af budskaber om jer selv. Hvis
bloggen ikke bare bliver brugt af gæster til at råkritisere,
skabes der en frugtbar dialog mellem gæst og attraktion.
Samtidig sparer I penge på at hyre dyre eksterne konsulenter til at påpege fejl og mangler ved attraktionen. De,
som skriver, gør det gratis og af et godt hjerte.
Gør dig klart, at vælger du at etablere en blog, skal den
løbende opdateres. Den skal skrives af en person, der
har indflydelse på attraktionen. Før du ved af det, så
læser journalister med på bloggen, hvis I via bloggen
vover pelsen og mener noget. Tænk dig godt om, før du
får lovet noget på bloggen.
fortsættes...
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kommunikationsplatforme
Kære jou
Udkjnll

Det er en god idé at orientere om, hvilke blogs der
skrives af andre bloggere på nettet. Disse bloggere kan
have glæde af informationer om jeres attraktion. Mange
blogs bliver læst, og de er med til at sætte scenen for,
hvad der er in eller out.
Pressemapper
Når en journalist eller fotograf kommer til ens attraktion som gæst, hvad enten vedkommende laver en
historie eller er på research, så udlever en pressemappe
til vedkommende. I mappen lægges basisviden om
attraktionen, historik samt materialer om kommende
arrangementer.
Pressemappen er fortrinlig, fordi du ved, at journalisten
allerede har et kendskab til jer, siden han kommer på
besøg. Med pressemappen kan du uden at overfalde
journalisterne berige dem med viden. Måske falder der
en historie mere af på den konto?
Når attraktionen får besøg af journalister og mediefolk
anbefales det, at de udfylder et spørgeskema, så du ved,
hvilke medier de repræsenterer, og hvorfor de er kommet.
Brug skema på modsatte side til inspiration.
Pressemødet
Det traditionelle pressemøde, hvor du en gråvejrsdag
indkalder til samling, holder ikke længere, med mindre
der er tale om tunge nyheder, hvis I f.eks. har ansat en
kendt person som chef, eller når I offentliggør nyheden
om det 100 mio. kr. dyre projekt. Journalister foretrækker ofte at få materiale tilsendt, fordi de ikke har tid til
selv at møde op. I tilfælde, hvor der er tale om større
åbninger, har pressemøder sin berettigelse.

Pressebesøg kan laves i samarbejde med turistbureauerne. VisitDenmark inviterer f.eks. journalister til deres
lande og sørger for, at de kommer rundt og ser regionens seværdigheder. I journalist jargon betegnes disse
pressestudieture som ”luderture”, da det er begrænset,
hvad der kommer ud af disse besøg mht. redaktionel
omtale. Brodne kar blandt journalister har for tit brugt
besøgene som billig fridag. Det er svært at vide, hvornår
du skal sige ja eller nej til journalistbesøg. Men rådet må
være at vise format og se, hvad der kommer ud af det.
Det er gyngerne og karrusellerne.
Der kommer dog løbende artikler ud af pressebesøg,
som er arrangeret af turistbureauerne. Det er vigtigt
at påpege, at når der kommer journalister forbi, skal
de opleve nøjagtigt det samme, som gæsterne gør. Det
er selvmål at give dem oplevelser bag kulisserne, som
betalende gæster ikke får. Du risikerer, at netop den
oplevelse fremhæves i deres omtale.
Brug VisitDenmark
Samarbejdet med f.eks. VisitDemarks udenlandske
kontorer er generelt godt, da de har kontakt til journalister i f.eks. Sverige, Norge, Holland og Tyskland,
som de fodrer med nyhedsbreve. Er der tale om større
satsninger, kontakt da VisitDenmarks hovedkontor i
København. De yder høj service til attraktionerne, og
du kan hente megen vejledning hos dem. Læs mere på
www.visitdenmark.com
fortsættes...

Pressebesøg i samarbejde med turistbureauer
Det anbefales, at I som attraktion giver gratis adgang
for journalister og fotografer med gyldigt DJ pressekort.
Det kan være, at de i første omgang ikke laver indslag
om attraktionen. Men de lærer jer bedre at kende og
kommer hurtigere i tanke om jer næste gang, de skal
finde på en artikel eller bruge en TV location.
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Klassiske presse- og kommunikationsplatforme
Du skal sætte dig ind i hvert medies format, målgruppe
og indhold, før du kaster pressemeddelelser efter dem.
Ellers ender din nyhed i skraldespanden.
Mine erfaringer på den anden side af skrivebordet gennem 14 år i DR samt kolleger blandt journalister har
lært mig, at størstedelen af pressemeddelelser skrottes,
fordi pressefolk i attraktionerne ikke har sat sig ind
i, hvad de skrevne såvel som de elektroniske medier
prioriterer.
Mere end halvdelen af de mails, journalister får tilsendt, vedrører ting, som de ikke beskæftiger sig med.
Her tæller de mange viagra mails ikke med. Året rundt
smider redaktionssekretærerne læssevis af PR-materiale
i skraldespanden. Oveni den stak skal tælles e-mails, der
dagligt tikker ind i mailboksen.
Ingen regel uden undtagelser. Er pressemeddelelsen
velskrevet, læser journalisten den som regel, og få gange
havner den som redaktionel omtale. Det bekræfter heldigvis tankegangen om, at hvis du ikke skyder på mål,
så scorer du ikke.

S½mjnudqgu`cnfgudl+
ctrdmcdqmxgdcdqshk
Ritzau
Ritzau Bureau, som døgnet rundt udsender nyheder, er
en stor spiller på nyhedsmarkedet. De fungerer ofte som
vigtigste fødekæde for journalister. Når journalisten får
nyhedstelegrammer fra Ritzau, så har det traditionelt en
vis tyngde og dermed en god chance for at blive omtalt
i medierne. Hvis en avis eller et elektronisk medie har
skrevet historien, så drop Ritzau. De vil normalt kun
have nyheder, som ingen andre har omtalt tidligere.
Ritzau er flinke til at tage historierne, hvis der er kød på
nyheden. Samtidig laver Ritzau indimellem også billeder og lyd fra begivenheder m.m. Det nyder bl.a. lokalt
tv og lokalradioer godt af.
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Aviser
Først og fremmest er der de landsdækkende betalingsaviser som JP, Berlingske Tidende, Politiken, B.T.,
Ekstra Bladet, Børsen, Information m.m. Det er traditionelt sværere at blive omtalt i aviserne som attraktion,
da de i sagens natur fortæller nationale historier. Hvis
I skal omtales i de nationale medier, skal historien være
god. Giv evt. en avis eksklusiv ret til at bringe nyheden
først. Heldigvis er det sådan, at langt de fleste aviser på
forhånd har afsat plads til kulturstof på særlige sider eller tillæg. De nationale aviser er dog flittige til at omtale
attraktionernes nyheder på deres online sider.
Gratis aviser
For Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen og MetroXpress
gælder det, at de alle er landsdækkende gratis aviser med
stort oplag. De læses efter min erfaring sjældent med
samme nidkærhed som de aviser, man betaler for. MetroXpress har en jyllandsudgave, og det kan være en fordel for de jyske attraktioner. Bemærk, at deres artikler
ofte er korte, så skriv målrettet til deres format. Selv om
der er tale om gratis aviser, er de lige så krævende mht.
substansen i historierne som betalingsaviserne. Glem
ikke, at især yngre mennesker læser gratisaviserne.
Regionale aviser
De regionale aviser er blandt de bedste skrevne medier for attraktionerne. Du har et nyhedsmedie, der
er dedikeret til at skrive om regionale nyheder og om
aktiviteter i avisens opland. Der er mange regionale
aviser. F.eks. har Sjællandske, Fyens Stiftstidende, Bornholms Tidende, Jydske Vestkysten mfl. ofte omtaler af
relevante arrangementer og nyheder, der udspringer fra
attraktioner. Kvaliteten skal være i orden. Alt for mange
sender brochurer og tryksager i håb om, at journalisterne på redaktionerne bruger halve timer på at skrive
netop deres nyhed om f.eks. keramikkens historie. Det
er ikke godt nok.
Uge- og lokalaviser
Uge- og lokalaviserne er flinke til at bringe redaktionel
omtale om, hvad der foregår i lokalområdet. Omtale i
disse medier er godt, da de læses af mange. Desværre
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befinder uge- og lokalaviser sig i en benhård konkurrencesituation, der ser ud til at koste flere af dem livet i
fremtiden. De fleste ugeaviser har velbesøgte hjemmesider, som også læses af mange.
Du kan komme ud for, at uge- og lokalaviser kræver
annoncepenge i halen på redaktionel omtale. Rådet er,
at det skal de glemme alt om. Lad være med at blande
marketing og redaktionel omtale. Vil de ikke skrive
historien, uden at der er penge på bordet, så skrot dem.
Det er utroværdigt, og det er skruen uden ende, hvis du
først betaler en gang.
TV
Kontakt kun tv-stationer, hvis nyheden har gode billeder. Hver gang du får en positiv historie i en af de
nationale tv-stationer som f.eks. TV2, TV3 og DR, er
der grund til at kippe med flaget. Det er noget af det
sværeste. Tv-redaktionerne sorterer benhårdt hver dag i
kultur-begivenhederne. De tager kun de ypperste historier med de bedste billeder. Fordelen er, at antallet af tvstationer og programmer er steget eksplosivt de seneste
år, så der er flere tv-platforme end nogensinde. Husk at
tv-stationerne har meget læste hjemmesider.
Trods Danmarks beskedne geografi har hver region i
landet deres egen TV2-station, der med udgangspunkt
i regionen omtaler de vigtigste begivenheder. Er du
heldig, kan et regionalt indslag ryge videre til det landsdækkende TV2.
En række lokale tv-stationer arbejder ofte sammen med
større omegnsaviser, som producerer lokalt tv. Her er
chancerne for omtale større, selv om de har begrænsede
økonomiske midler. Deres tekniske og indholdsmæssige
kvaliteter matcher fint de store kanaler. Husk at lokalstationer fungerer som rugekasser for medietalenter. En
dag står lokal-tv Morten og styrer et TV2 ENG hold
– og så er det rigtig rart, at du kender ham fra tiden, da
han var et ungt talent – og også den gang behandlede
ham med faglig respekt.
I de senere år er der dukket en del kabel-tv-stationer op
i Danmark – med større eller mindre seertal. Men er
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de blandt de udvalgte stationer i kabel-pakkerne, bliver
de set. Nogle mere end andre. Det er ingen tvivl om, at
kabel-stationerne vokser i fremtiden. Samtidig genudsender de deres udsendelser flere gange i døgnet, så
potentielle gæster får set omtalen af attraktionen, når de
zapper rundt blandt tv-stationerne.
Radio
Radiomediet er et stærkt medie at blive omtalt i. Her
er mange muligheder, hvis du sætter dig ind i, hvor
radiostationerne findes. Køb til en start ”Radio-TV
håndbogen”. Alle radio- og tv-stationer er omhyggeligt
sat i system i bogen med navn, kontaktpersoner og
mailadresser.
Det bedste ved radiomediet er, at der ikke er langt fra idé
til formidling i radioen. DRs landsdækkende æterbårne og
diverse DAB-kanaler har førerpositionen i Danmark mht.
radiodækning. Gennem et solidt arbejde i mere end 70 år
sidder den gamle institution tungt på radiobølgerne.
Der er en række kommercielle radioer, som, med større
og desværre mest med mindre held, har udfordret DRs
monopollignende position på markedet. Både 100 FM,
TV 2 Radio og SBS radio bejler til DRs mange lyttere,
og de vokser stille. Hvis deres bagland har kapital nok
og er tilstrækkeligt tålmodige, så får de over tid en bid
af DRs lytterkage.
Især regionale og lokale radiostationer vest for Valby
bakke har fat i lokalbefolkningen. Undervurder ikke
stationerne, da de er meget loyale og gerne omtaler
attraktionernes nyheder, hvis du er kort i spyttet (ikke
taler i for langt tid). Det er en kendt sag, at de privatdrevne, lokale radiostationer, der ofte er en del af et
større sendenetværk, giver DRs regionale radiostationer
kamp til stregen.
Ugeblade
Med f.eks. Se & Hør, Alt for Damerne, Femina, Familie Journalen, Hjemmet og Ugebladet Søndag har du
medieplatforme, der har trofaste læsere. Mange har en
snobbet holdning til den kulørte del af bladbranchen.
fortsættes...
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Du kommer bare ikke uden om deres antal af læsere, og
at rigtig mange af deres læsere er flittige gæster i landets
attraktioner. Skal attraktionen omtales i ugebladene, skal
det enten ske via kendisser, historiske vinkler eller skæbnehistorier. De fleste af bladene har dog sider, hvor de
har kulturnoter med bl.a. anbefalinger om udflugtsmål.
Fagblade og livsstilsmagasiner
Fagblade og magasiner er i stor vækst i Danmark. Der er
mange slags magasiner, og det er bare om at finde dem,
der gerne vil skrive om ens attraktion. Især på kultur- og
børneområdet er der mange magasiner med flotte læsertal,
der skriver om oplevelsestilbud m.m. Som pressemedarbejder kan du tilrette dine vinkler, så de passer til bladenes
profil. Der er også en del gratis magasiner, som er værd at
dyrke. Husk at fagbevægelsen har mange magasiner.
Hjemmesider
Alle skrevne såvel som elektroniske medier har deres egne
hjemmesider. Tag ikke fejl af, at TV2, DR, Ekstra Bladet og
B.T. har mange tusinde besøg på deres hjemmesider hver
dag året rundt. Mange af historierne finder ikke vej til printudgaven af avisen, men kan læses på nettet. Flere og flere
fravælger aviserne til fordel for hjemmesiderne på nettet.

henvender sig

Online medier er et kæmpe område, som gennem de
seneste år har gennemgået en forrygende udvikling og
er blevet stærke spillere blandt medierne. Platforme, du
kan få stor glæde af. Samtidig er der hjemmesider om
alt mellem himmel og jord, som higer efter kulturhistorier. Det er bare om at finde dem, få dem oprettet i
kontaktnettet og bruge dem. Søg selv på nettet!
Begivenhedskalendere
De førende landsdækkende medier har begivenheds- og
eventkalendere i forbindelse med deres hjemmesider
eller som tillæg til aviserne. Kalenderne er et redskab,
hvor du kan gøre opmærksom på udstillinger eller andre
tiltag i attraktionen. Du kan være heldig, at de bringer
foto fra den kommende eller nuværende udstilling.
Journalister, der selv er på jagt efter historier, læser begivenhedskalendere. Her kan nævnes www.kultunaut.dk,
som ifølge dem selv er Danmarks største elektroniske
kulturkalender. Mange fagmagasiner, ugeblade og tvstationer har aktivitetskalendere, så det er om at komme
i flest mulige kalendere, afhængig af hvad man har af
hænder til at gøre arbejdet.
Martin og Ketil på scenen

”Den, der lever stille, lever godt…” Det er bare ikke
lykken, hvis I som attraktion satser på omtale i medierne i håb om at spare millioner af marketingkroner.
Medierne vil have nyhederne så hurtigt som muligt. Men
hvilken glæde har attraktionen af at fortælle om en ny
udstilling eller forlystelsesnyhed for tidligt? Jeg er også af
den opfattelse, at ikke alle informationer skal finde vej til
pressen – f.eks. sikkerhed og personsager, hvor der gælder
særlige regler, dels i overenskomster, dels i lovgivningen.
Vær beredt
Når du som pressemedarbejder er kommet til det punkt,
hvor du ved, hvordan I vil tegne jeres attraktion i offentligheden, så er det relevant at gøre sig tanker om, hvad du
ikke vil sige til pressen. Det lyder bagvendt, men det er
nemmere at indkredse, hvad du ikke vil sige frem for det
modsatte.
Det er lettere at håndtere pressen, når du har en nedskrevet politik og har afgrænset dig mht. det, du udtaler
dig om. Brug f.eks. sætningen, ”vi har en politik om, at
vi ikke udtaler os om aktuelle besøgstal, før sæsonen er
slut”. Det respekteres mere, end hvis du er famlende og
uklar. Tvivl sætter flere spørgsmål på dagsordenen.
Det er vigtigt at vurdere hver enkel henvendelse fra pressen og derefter tage stilling. Du kan ikke styre pressen,
men du beslutter selv, hvad du ønsker at stille op til. Det
må ikke være journalisterne, der sætter scenen og definerer dagsordenen.
Giv ikke efter
Giver du efter for en lokalavis, kan det vælte pressestrategien. Har nyheden først været i ugebladet, kommer den
sjældent i en national avis. Hav mindre nyheder liggende
på computeren, som gives til den opsøgende journalist. En
ekstra historie har ofte hjulpet mig ud af en knibe med en
journalist, der har fået færten af en nyhed, hvor timingen
ikke har været optimal. Lav aftaler med medier om, at de
nok skal blive blandt de første, som får historien m.m.

Er attraktionen børsnoteret, selvejende eller statsejet
gælder særlige regler, om hvad du må, kan og skal mht.
offentliggørelse af budskaber. Hvis I er en privatejet attraktion, bestemmer I mere selv. Det er op til den enkelte
attraktionsledelse at afgøre, hvor åben man ønsker at
være, og hvad I ønsker, offentligheden skal indvies i.
Det gode og dårlige ender i Infomedia
Jeg er fortaler for åben og hurtig dialog med pressen. Jeg
vægter troværdig kommunikation og sikrer, at jeg siger
sandheden i en positiv ånd. Pressen er en benhård medog modspiller. Det er sandt, at når du inviterer pressen
til bryllup, så kommer de også til skilsmissen. Vær derfor
varsom med, hvad og hvordan du udtrykker dig. Forkerte
og uigennemtænkte udtalelser bliver hængende i lang tid.
I cyberspace for evigt. F.eks. er der stor sandsynlighed for
at blive ”optaget” i Infomedia, der er Danmarks største
artikeldatabase. Infomedia har gjort det til deres opgave
at overvåge, analysere og arkivere informationer fra en
lang række forskellige kilder. Journalister benytter sig af
Infomedias søgebaser, hvilket betyder, at tidligere sager
og udtalelser bliver husket og hevet frem igen på ubekvemme tidspunkter.
Hvad udtaler man sig ikke om
Før I som attraktion går ud i pressen med budskaber, så
skal I have klare aftaler om, hvem der udtaler sig og om
hvad. Oftest vil det være dig som pressemedarbejder,
men handler det om en begivenhed, der kræver ”bånd og
stjerner på skulderen” (direktør/ejer) for at give budskabet ekstra vægt, så skal der på forhånd være tænkt over,
hvem der er bedst egnet til at udtale sig. Du bistår med
oplæg til de, der udtaler sig og servicerer med materialer
til pressen.
Fordi I er en attraktion og derfor har offentlighedens
interesse, så er der emner, som det ikke er klogt at udtale
sig om. Det kan f.eks. være om sikkerhedsberedskab.
Det er per definition noget I har, ikke noget I drøfter
offentligt. Hvorfor give opskrifter til folk, der kan blive
inspireret til at misbruge en sådan viden?
fortsættes...
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Jeg er blevet ringet op af journalister, der ville vide, hvad
vi ville gøre, hvis der sprænger en bombe blandt gæsterne, eller hvis en pige bliver bortført i parken. Mit svar
er altid: ”Det udtaler vi os ikke om. Beredskabsplaner
er noget vi som attraktion har en intern plan for. Det
er ikke noget vi underholder med i medierne”. Hvis du
f.eks. konstant oplyser om aktuelle besøgstal til pressen,
risikerer du, i knap så gode tider, igen og igen at skulle
fortælle om faldende besøgstal. Det i sig selv får en negativ og selvforstærkende virkning.

Varsom med at udtale dig om
Som hovedregel er jeg selv som pressechef meget varsom
med at udtale mig om følgende emner:

Hvem udtaler sig?
Målsætningen for en attraktion skal være at fremstå som
en virksomhed, der af gæster, personale, samarbejdspartnere, myndigheder og presse opfattes som åben, kompetent og troværdig.
Udgangspunktet er, at du som pressemedarbejder stiller
op til interviews. Nogle journalister har dog fået opbygget
en metaltræthed over for professionelle mekaniske talsmænd, der siger det korrekte. Lad derfor vedkommende
selv, der har stået bag udstillingen, udtale sig.
Det bliver mere autentisk på den måde.

Vådeste sommer i 40 år
Udendørs attraktioner husker sommeren 2007, hvor
regnen stod ned i stænger. Medierne bugnede til overflod
med artikler og indslag om, at folk flygtede fra sommerparkerne. Et eller anden sted betød det, at en del gæster
blev væk og andre overvejede at blive hjemme i stedet for
at holde løftet til deres børn om en sjov dag.

Intern kommunikation er vigtig
Husk at informere internt i attraktionen. Medarbejderne
skal have den samme information som pressen – gerne
lidt før og i hvert fald samtidig. Det er elendig medarbejderpleje, at ansatte skal læse og høre om nye tiltag på
arbejdspladsen i medierne.

Normalt er udtalelser til pressen ikke noget problem.
Pressearbejdet er ofte et parløb mellem medie og attraktion. Omvendt skal du ikke udtale dig for enhver pris.
Nogle gange tjener du sagen bedst ved at tie stille. Det
har bl.a. Dansk Supermarked og Home ved flere lejligheder vist kan være en fornuftig pressestrategi i forbindelse
med negative sager.

D UD

Oqdrrdbgde.oqdrrdldc`qadicdq
Udtaler sig generelt og kan i princippet
udtale sig om alt, så længe det er i overensstemmelse med presse- og kommunikationsstrategien.
Negativ presse vendes med direktør og evt.
direktion.

R`kfrbgde+l`qjdshmfbgde
nfsdjmhrjbgde
Kan udtale sig om deres fagområde,
men afstemmer udtalelser med pressechef.

¤Odqrnm`kdr`fdq

TALE

R MA

N SIG

IKKE

¤E`fkhfdnfonkhshrjdjnmekhjsdq

OM!

¤Rhjjdqgdcradqdcrj`anf
du`jtdqhmfrok`mdq

Ldkkdlkdcdqd
Kan udtale sig om deres fagområde,
men afstemmer udtalelser med pressechef.

¤Rjxkcrro¾qfrlk+qr`fshktkxjjdqll
¤Onkhshj+rdwnfqdkhfhnm
¤E¾irdkuekdqdotmjsdqoÈ
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Chqdjs¾q.kdcdq
Kan som øverste leder udtale sig om alle
forhold af principiel og strategisk karakter samt om
fag- og personalepolitik inden for gældende love.
Bruges særlig til udtalelser i sager med tyngde. Udtaler sig ikke om ting i småtingsafdelingen. Hvis der er
tale om alvorlig krise, stiller direktør op.

Listen vil se forskellig ud fra
attraktion til attraktion, men
kan bruges til fri inspiration.

¤@ssq`jshnmdmr¾jnmnlhrjdenqgnkc

HVA

Didq.Adrsxqdkrdrenql`mc
Vedkommende kan i princippet
udtale sig om alle forhold, der vedrører
attraktionen i de store linier, samt tunge
principielle spørgsmål. Men vedkommende
afholder sig fra detailspørgsmål og udtaler
sig helst ved officielle lejligheder.

En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere

Ldc`qadicdqd
Udtaler sig i forbindelse med deres arbejde og efter
aftale med pressechef m.m. Man kan ikke pålægge ansatte
tavshed, men man kan henstille til, at medarbejderen tænker
sig godt om, inden han udtaler sig – især hvis udtalelserne kan
udlægges som værende illoyale eller skadelige for virksomheden.
Det er en balancegang, som ikke altid er lige nem.

En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere

Hjqhrdrhst`shnmdq
Etablér et særligt kriseberedskab
bestående af direktør samt pressechef og
evt. ekstern konsulent. Øverste ledelse
holdes underrettet. Kriseberedskabet tager
sig af alle former for krisekommunikation.
Afhængig af sagens alvor besluttes det, hvem
der udtaler sig og i hvilken rækkefølge.
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Før interview
Det er positivt, at journalister kontakter dig. I langt de
fleste tilfælde udspringer journalistens henvendelse til dig
på grund af oplysende spørgsmål om attraktionen, eller
fordi de har modtaget et fængende presseskriv fra dig. De
vil lave en historie!
Udfordringen er større, når opkaldet skyldes noget, der
giver anledning til negativ presse. Det må du tage med
oprejst pande. Kryb ikke i skjul, men brug hovedet og
holdt det koldt. Når journalisten kontakter dig, skal du i
kritiske sager informere direktør/chef/leder.
Pas på uoverlagte udtalelser
En kommunikationskonsulent har fortalt mig, at virksomhedsejere ofte er bedre forberedte til forhandlingsmøder med sodavandsleverandører end til interviews med
journalister. Uden at forklejne nogen, så kan de skade
attraktionen, hvis de ikke er forberedte. På den konto
kan man også gå glip af positiv omtale. Er du forberedt,
får du ikke sagt noget uoverlagt, der oplagres i Infomedias søgebaser.

Lad dig ikke stresse, fordi der er 3 minutter til deadline. I
dør ikke, fordi journalisten med høj puls skal have landet
et nyhedstelegram. Sig, at du ringer tilbage om f.eks. 20
min. Vind tid til at forberede dig, så du kan sætte dig ind
i sagen. Husk at ringe tilbage, hvis du har lovet det – også
selv om du ikke vil svare på spørgsmål. Det er til gavn for
dig og journalistens historie. Det er ikke helt sikkert, at
journalisten forstår det i situationen.
Forbered dig
Kontroller, at det er en journalist, som har ringet. Kontakt evt. mediets reception. Du udtaler dig kun, hvis du
er inde i dit stof. Tjek med dig selv, at du ikke udtaler dig
imod attraktionens mediestrategi. Brug forberedelsen til
at vælge enkle pointer og punchlines, som benhårdt bruges som omdrejningspunkt i interviewet. Det koster dyrt,
hvis ”du svarer fra hoften” og lader følelserne influere på
svaret frem for at udtale dig forberedt.

Når journalisten hænger i røret
Vær imødekommende, men på vagt over for mediefolk.
Skriv journalistens navn, e-mail, mobilnummer og medie
ned. Spørg om baggrunden for artiklen/ indslaget. Spørg
til hvilken sammenhæng interviewet bliver bragt i, og
hvem der udtaler sig ud over dig? Vær sikker på hvad
historien går ud på, og hvad du deltager i. Det er ikke altid, at journalisten fortæller, hvem der er de andre kilder,
men det koster ikke noget at spørge. Journalister vælger
sjældent at lyve.

Lyv aldrig
Man siger, at det ikke er fejlen, som er årsag til skandalen, men forsøget på at sløre og skjule den. Løgnen og det
fordækte er de farligste elementer i alle mediekriser.
Vær åben, ærlig og erkend, hvis der er begået en fejl. Lyv
ikke for journalisten. Det er den største synd, du kan
gøre. Tag f.eks. Bill Clintons cigaraffære, Richard Nixons
Watergate og Poul Schlüters Tamilsag, hvor afsløringerne
af løgnene og fortielserne hobede sig op. Der er dog
sager, hvor du af lovpligtighed og af konkurrencehensyn
ikke må udtale dig.
Det vigtigste først
Sig altid det vigtigste først i et interview. Gentag hovedpointer og sørg for, at intervieweren har forstået det.
Nogle gange skal det gøres et utal af gange, så frygt ikke
gentagelser. Du udtaler dig ikke for journalistens skyld,
men for din attraktions ve og vel. Det er journalisten, som
redigerer udtalelserne, og der bliver redigeret knivskarpt.
Vær præcis
Medier vil gerne formidle følelser, men de ønsker selv at
stå for de faktuelle oplysninger. Fat dig i korthed og vær
konkret. Jo mere konkrete dine punchlines og svar er, desto
større chance er der for at blive citeret korrekt. Tal tydeligt
og engageret i letforståeligt sprog og udtryk dig ikke i svære
metaforer. Presser journalisten dig i en retning, du ikke
ønsker, så afbryd interviewet, før det er for sent. Det er i situationen nemt at lade sig lokke og rive med af stemningen.
Kan du ikke lide at afbryde, så begynd i stedet at mumle…

Ro på!
Hvis mobilen ringer, og det er hemmeligt nummer, så
lade være med at tage den. Det er en uskik blandt journalister at have hemmeligt nummer. Lad vedkommende
indtale besked på din telefonsvarer. På den måde får du
tid til at tænke dig om, inden du ringer op. Hav i øvrigt
en ekstra nødtelefon, som kun bruges internt, hvis krisen
er over jer.
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Selve ”performingen” er afgørende for at få budskabet ud.
Her handler det bl.a. om, hvordan du bruger din stemme
og mimik. Få vejledning af en professionel medierådgiver. Det er ikke gjort ved at læse om: At du skal huske at
smile, mens journalisten stiller spørgsmål, undgå at lukke
øjnene, fjerne de tonede briller, droppe korslagte arme,
knyttede hænder og andre basale kropsprogsafsløringer.
Det skal prøves og øves, og det er nødvendigt, at den, der
er talsmand for attraktionen, har medieerfaring.

En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere
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Egne citater
Lav evt. en aftale med journalisten om godkendelse af
citater, før du udtaler dig. Du har ret til - i hvert fald
moralsk – at få oplyst, i hvilken sammenhæng du bliver
citeret. Udtaler du dig om et følsomt emne, bed da
journalisten om at ringe tilbage og læse eller afspille dine
citater. Du kan ikke kræve at få artiklen eller indslaget til
gennemsyn, men mange journalister har intet imod det,
hvis de har tid.

”off the
record”
Journalisten vil gerne komme igen, og derfor gengiver de
i de fleste tilfælde dine citater korrekt. Men glem ikke, at
har du først sagt en ting, er det svært at ændre på, hvad
du har udtalt. Journalisten kan med rette skrive: ”10
minutter efter… blev jeg ringet op af den stakåndede
pressemedarbejder Peter Petersen fra Kunsthal X. Han
ville have mig til at lægge låg på mht. den pædofilmistænkte kustode…” Det ser suspekt ud på print, at du har
forsøgt at få journalisten til at skrive noget andet, end det
du udtalte i første gang.
Uden for citat
Sig ikke noget som helst uden for citat, selv om journalister er flinke og tillidsvækkende, så er det jo rent faktisk
blevet sagt! Du kan uden at vide det gribes af stemningen
og ”det lækre i” at blive lyttet til. Det får konsekvenser,
hvis du som talsmand for attraktionen får udtalt noget,
som kan tolkes i en anden hensigt end tiltænkt. Skal du
sige noget til journalisten af privat karakter, kan du sige
”off the record”, men jeg fraråder det.
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Skabelo

Nyheder tikker ind på landets medieredaktioner som skidt
fra spædekalve i form af e-mails, breve og brochurer. Kun
en lille del bruges, fordi kvaliteten ikke lever op til redaktionernes standard. På landets redaktioner har de et stille
håb om, at pressemedarbejderne sætter overliggeren lidt
højere, bliver mere professionelle samt får en mere ydmyg
adfærd i forhold til betydningen af attraktionens historier.

Kunsten at begrænse sig
Alt for mange skriver for langt, knudret og indforstået.
“Don’t tell it, show it” er mange skrivendes mantra.
Skriver du, at alt er fantastisk spændende i stedet for, at
du som læser oplever det som spændende, kvæler du jo
historien. Ønsker journalister mere tyngde og dybde, så
kontakter de dig, før du får stavet til Ib.
Differentier og skriv flere versioner
Du skal som pressemedarbejder have fokus på, hvilket
medie der kommunikeres til. Der er forskel på, hvad en
regionalavis, en landsdækkende formiddagsavis eller et
elektronisk medie skal have af materiale, før de omtaler en
attraktion. Det handler om nyhedsværdi, længde, billedmateriale m.m. Du vinder ved at skrive målrettede pressemeddelelser som f.eks. ”Udstilling Y skal friste fynboer
til Djævleøen”, og, med stort set samme indhold men ny
rubrik, ”Udstilling Y skal friste jyder til Djævleøen” osv.

Bubber skyder løbet i gang

Fængende rubrik
En god pressemeddelelse indeholder en fængende rubrik,
dato samt en opsigtsvækkende nyhed. Den skal være
kort, forsynet med kontaktinfo og have et layout, der gør
den spiselig hos redaktionssekretæren.
Pressemeddelelsens opgave er at fungere som øjenåbner
for journalisten. Det nytter ikke, at teksten er plastret til
med 99 detaljer, som skærmer for selve nyheden. Journalister behøver kun 30 sekunder til at overveje, om de går
videre med historien, eller om delete-tasten skal i brug.

De bedste presseresultater opnås, når du kender avisernes og de elektroniske mediers redaktionelle linier. Du
kan være hjælpsom og minde journalisterne om, hvorfor
denne nyhed er interessant for netop deres medie. Endelig skal du huske, at medier lever af historietips, og at de i
bund og grund har brug for pressemedarbejdere som dig.
Drop skabeloner
Løsningen er ikke, at alle landets attraktioner fremover
udsender skabelon pressemeddelelser. Det handler heller
ikke om at have skrevet 2820 anslag på guldrandet papir
og få den bragt til redaktionen i en hestetrukken karet.
Skabelonen kan bruges som inspiration.

Husk det er

indholdet

i historien, som er afgørende
for nyhedens

gennemslagskraft
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Når pressemeddelelsen gør en forskel
Når pressemeddelelsen er klar til at gøre en forskel, skal
den udsendes via e-mail, nyhedsbrev, fax eller med bud.
Vær omhyggelig med, at pressemeddelelsen ikke ligner
en reklamesag for et hårprodukt eller et tiggerbrev fra en
humanitær organisation. Minder den om en reklamesag,
smides den ud eller fanges i Outlooks spamprogram. Det
er ok at peppe indpakningen op, men balancen er hårfin.
Der findes PR- og kommunikationsbureauer, der udsender pressemeddelelser for attraktioner. Mange af dem er
dygtige og professionelle, men tager sig godt betalt. Fordelen er, at de hele tiden er opdateret på redaktionernes
mailadresser, og at de ifølge dem selv har et omfangsrigt
kontaktnet blandt journalister.

De pågældende firmaer kan findes på nettet, hvis de ikke
allerede har kontaktet dig. De er professionelle, men uanset hvad, så brænder de ikke på samme autentiske måde,
som du selv gør det for din egen historie. Det er din
historie, og de har derfor ikke det samme engagement,
som du har for at få historien ud over rampen.

og fortælle, at lørdag arrangerer museet en ekspedition
til Mols Bjerge, hvis avisen havde deadline fredag. Helt
galt går det, hvis du kontakter Familie Journalen og Alt
for Damerne, der ofte har en 8 ugers deadline. Jeg har
oplevet, at de laver artikler til julenumrene et år før print.

Brug ikke ordet gratis
Når pressemeddelelser sendes elektronisk, så vær opmærksom på, at mange modtagere har intelligente virusprogrammer, der afviser PDF-filer. Det gælder også, hvis
ordet ”gratis” indgår i teksten. Når du sender e-mails med
vedhæftede filer, så placer dele af teksten i e-mailen, så læser
modtageren hovedbudskabet i Outlookruden. Det er fremmende for din nyhed at vedlægge links til pressebilleder og
uddybende tekster, som modtageren kan downloade.
Når du banker på
Inden du henvender dig til medierne, så overvej om timingen er optimal. Hvis du f.eks. får udsendt din nyhed
samme dag, som der udskrives folketingsvalg, så drukner
nyheden. Rent praktisk kontakter du redaktionen, der
lytter interesseret, og beder om at få tilsendt en mail med
beskrivelse. Tal hverken for længe eller for hurtigt og
vær oprigtig. Journalister hader kilder, der oversælger og
snakker som maskingeværer.
Vælg selv om du først vil udsende din nyhed og derefter
følge op på den på redaktionen. Du kan også kontakte
redaktionen fra begyndelsen for derefter at sende den til
jourhavende. Alt efter historiens tyngde kan du vælge at
”sælge” din historie, så f.eks. Jyllands Posten får eksklusiv
ret til at bringe den først. Du kan også lade Ritzau som de
første udsende den til alle de øvrige medier. Endelig skal
du selv sprede historien ud til dit eget kontaktnet. Det er
benhårdt salgsarbejde at få historien i spil i medierne.
I god tid
Du skal kende pågældende mediers rutiner og vide, hvornår de f.eks. har redaktionsmøder og deadlines. De fleste
lokale aviser har deadline 2 - 3 dage før, fordi aviserne
skal i trykken. Det er ikke en god idé at ringe mandag

Hvordan kommer attraktionen i de landsdækkende
medier?
Det gør du ved at være innovativ og ved at evne at præstere den unikke historie på dagen. Desværre kan man
ikke komme med en entydig opskrift med mindre nyheden indeholder noget royalt, sex eller et provokerende
element. Hvem sagde guldfisk i en blender?
Hvis du skal igennem med en landsdækkende historie,
så skal det være begivenheder, der skiller sig ud og taler
til følelserne. Tænk på isbjørnen Knut, kunstneren Uwe
Max Hansen, der tissede op ad en gavl i Brande, eller at
Kvickly har sat Tivoli til salg. Alle tre historier fik læserne
til at stoppe op og undre sig.
Aktiviteter for børn, Ebeltoft Glas

Aktuelt på dagen
Mht. radio, tv, landsdækkende aviser og regionale
dagblade er sagen en anden. De skal have historierne tæt
på dagen, hvor eventen eller nyheden eksekveres. Men
derfor kan du godt sende dem pressemeddelelsen nogle
dage før og så følge op på det på dagen.
Opbyg et professionelt forhold til journalister. Via
brugbare historier får du som pressemedarbejder etableret
dig som én, der ”er god for en historie”. Når folk først
kender dig og ved, at du leverer varen, begynder de også
at kontakte dig for at høre, om der er nyt på vej. Det
er en god idé ikke altid at sende alle medier den samme
historie på en og samme tid. Udvælg medier, personer og
lav målrettede pressemeddelelser. Attraktionen behøver
ikke at være i alle medier på en og samme tid.

Ridder, Ribe VikingeCenter
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Når du gennem en periode har haft kontakt til pressen, så lærer du, hvem der er de gode, og hvem der er de
mindre brugbare kontakter. Send attraktionens nyheder
direkte til de journalister, du har opbygget en relation til,
men glem ikke at sende til redaktionen. Opbygningen af
et bredt og trofast kontaktnet er vigtigt. Min grundholdning er dog, at de pressekontakter du ikke har, får du ved
at løfte røret og opsøge de rette personer.

Naturama
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Du kan også, som f.eks. Experimentarium i København
har gjort det tilbudt sig som leverandør af artikler til
medierne om f.eks. stjerneskudssværme over Danmark
osv. Mulighederne er mange og langt de fleste aviser, ugeblade, livsstilsmagasiner og tv-programmer er glade for at
få historier, de selv kan arbejde videre med.

UDMS

NCD
F

M
D


DMO

S
NORJQHE

kkhmf
ncenqs½
f
m
d
hk
s
m
udmsd
admcd0- F¾qd dchcdmshsdsrrj`
dql
 nfc
hjs+
dsgdkstm
f
n
m
l
n
`kd
ms`fdr-
j`ku½qds
1- Cdqr dm¾cudmchfuhrfd
jj
 rnlh
khfsnudq d
hf
r
c
t
q
n
e
mc
dmnfdst jdmcdroenqg
u
`
g
k
`
j
2- Cdmr qqdrtks`sdshjjd
un
 rhf+g
ds
qmdju`khs
id
s
r
f
n
hr
3- Jdmc
dmsdm
jdkodu
hm
u
k
`
x
n
4- Dmq
dmgdcdq
hu
f
d
a
d
j
dk-
qghrsnqhr
nfnoe¾ dldc`jstdkuhmj
a
`
j
r
m
d
5- F
-Fdqm
cds`kidm
h
c
d
m

cdq
mkhfdahkkd
d
u
hd
c
d
xcnfl
6- Fnck
lgdc
noehmcrn
f
n
c
d
g
q
nq+rj¾
7- Gtl
fd
dkkdqaqt
.
f
n
d
q
d
j
`soqnun
8- U½kf dmsdsoqn`jshuskdl
 rdwd
tk½qs
srodjs`j
x
m
-
r
j
-d
e
qhmfdq`e
0/-@erk¾ +oqhruhmcdq
js
 oqnid
d-
dkushk--rsh`mG`u
cdmBgqh
m
`
00-E¾ir
l
,
Q
eq`O

Når en event bliver til landsdækkende nyheder
Jeg har selv positiv erfaring med at udvikle attraktionens
egne og unikke events, der baner vejen til national omtale. Fælles for dem alle er, at de ikke kan opleves andre
steder end i ”min attraktion”.
F.eks. kom BonBon-Land igennem til de nationale
medier, da vi på en fødselsdag bød gæsterne på kakao og
lagkage. Det var ikke kagen på 40 m2 i omkreds, som
fik opmærksomhed. Det var verdens største marcipanhund på 800 kilo, som blev placeret ovenpå kagen, der
som planlagt løb med opmærksomheden. Parken kom
også flot igennem til medierne, da vi i anledning af
Kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllupsdag
bød alle gæster på røde pølser og sodavand.
Hvad skal der til, før en presseevent baner sig vej til
national omtale? En god presseevent og begivenhed skal
helst indeholde en og gerne flere af følgende elementer på
listen for at bryde igennem mediemuren. Brug opskriften
på næste side til inspiration.

Aktiviteter for børn, Ebeltoft Glas

f

snok½
dqds`ed

eqhshmrohq
Khrsdmdq


Vildsvinet, BonBon-Land

Munk, Esrum Kloster & Møllegård
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Eksempel 2
Danmarksnyhed i Fårup Sommerland

Ferrari gør det. Porsche gør det. Fårup Sommerland gør det også. Bare hurtigere. De hurtigste
gadebiler i verden accelererer fra 0 til 80 km/t på cirka tre sekunder, men får stadig baghjul af den
højteknologiske rutsjebane FårupLynet, der gør det på to.

Følgende fire pressemeddelelser er eksempler på, hvor
forskellige historierne og layout kan være og alligevel
komme i de landsdækkende medier.

I sommeren 2008 byder Fårup Sommerland på en vaskeægte Danmarksnyhed: FårupLynet. FårupLynet
tilhører en helt ny type af højteknologiske rutsjebaner, hvor det ikke er kædetræk og tyngdekraft, der
driver værket. I stedet er det kæmpemæssige magneter, der sætter rutsjebanen i bevægelse.
”I en traditionel rutsjebane bliver vognen trukket højt op og så sendt nedad. Dermed er det
tyngdekraften, der giver rutsjebanen fart,” forklarer Fårup-direktør Søren Kragelund. ”I FårupLynet er
der masser af fart på lige fra starten, fordi magneternes træk er konstant. Det betyder på godt dansk,
at du ryger af sted som skudt ud af en kanon! Du skal faktisk være jagerpilot eller køre Formel 1 for at
opleve noget, der ligner.”

Så får I ikke mere for den millionudskrivning
FårupLynet er den største enkeltinvestering i hele sommerlandets historie.
På prisskiltet står der 35 millioner kroner. Helt ude i skoven?
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”Ja, selvfølgelig!” siger Søren Kragelund. ”Vi er jo et sommerland helt ude i skoven.
Og nu kan man få den vildeste skovtur nogensinde.” Han fortsætter:

y
Kvickl

or

gere f
i
og billi telsespark.
e
r
g
e
l
t
t
det le
forlys
til sa
ce gøre mest kendte
n
ia
ll
a
Tivoli
s
y
nmark
d en n
huse

e Da
vare
il me
vickly
t besøg
Tivoli v
K
a
g
2
t
illet til
o
8
e
d
e
ly
n
i all
entré-b , 12
le la
e
Kvick
r
e
n
e
h
r
e
r
ld
d
e
o
ov
indeh
-billet
an kun
kunder
2007 k r voksne. De ene, og entre e voksne.
il
r
p
a
.
o
til d
en f
børn
n 10
otdog
h
dag de r for børn og sk hotdog til
k
n
s
a
n
a
m
Fra
el. fr
-tu
fran
risen,
, fadøl
nd og
n Tivoli
ormalp
n
il
t
købe e rpas, sodava em sodavand
ly og
old
tu
e i forh vel er i Kvick et
mell
g
lg
n
e
a
Tivoli,
v
p
e
k
er
tter og
de allig r. pakke, hvil
ls spar
turbille
t de de letterne, når
p
a
.
r
,
r
k
e
er 199
derne
be bil
Prisen
for kun di de kan kø
(
.
n
n
le
e
e
ø
d
For
, for
illetk
arer tid
n om b
t).
007 er
dels sp e i Tivoli ude a 15 procen
anno 2 arer tid
r
e
g
u
t
k
r
k
ir
åde sp
ne forb
gå dire parelse på c
moder , hvor man b n pakke med
s
n
e
e
b
d
n
il
e
e
t
er
solgt e
nde
n måd
tilbud
es på e r har Kvickly n overvælde
raktive
t
b
t
ø
a
k
t
n
s
e
e
r
de me elser, der ka
blevet
måned
hed fo
”Et af
v
ste 15 rafer. Det er unikke mulig kly.
le
e
p
n
o
e
s
å
p
e
, Kvic
s biog
tilbud
nem d
denne
emann
e. Gen
isk Film t vi har fået
in
g
d
e
r
n
o
H
e
p
N
n
og
r, a
f Joh
er til
en, og
fbillett er vi glade fo nonfoodche
for Hav ede
n
biogra
r
e
r
e
d
o
f
u
ig
li,” s
. Der
akker
ddersy
succes jde med Tivo
Tivoli-p d ’den skræ
e
lg
e
æ
er
o
b
s
at
samar
godt im er har alt” sig
e
prøvet
g
i
a
v
t
t
il
d
a
v
til en,
gang,
æster
aveidé
r første kommende g
g
e
d
t
o
e
g
D
”
ig
usene.
en rigt
r, at de
li.
i vareh
vi håbe ’ - goså som isgaard, Tivo
e
n
e
d
u
h
ur
ingstilb .dk
Tivoli-t ktør Anette T
rholdn
ly
e
k
d
e
ic
n
ir
v
u
d
w.k
ide
salgs
at udv kerne på ww
e
r
e
n
ter se
li-pak
forven
m Tivo
Kvickly læse mere o
901
n
159 4
Man ka
5
,
y
l
:
k
ic
3 31
tion
nn, Kv oli, 33 75 0
a
forma
n
m
i
e
e
n
r
iv
ei
ge
ohn H hisgaard, T
Yderli
chef J
T
d
e
o
t
o
t
f
Non
r Ane
irektø
Salgsd

Side 30

En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere

”Vi ønskede simpelthen at prøve noget nyt og skabe en rutsjebane, der skulle være
den eneste af sin slags i Danmark. Gennem de seneste år har man bygget de
traditionelle rutsjebaner større og større og højere og højere. Men det her er en
fuldstændigt ny måde at lave en rutsjebane på og dermed en fuldstændigt ny
oplevelse. Og den slags skal vi simpelthen kunne tilbyde vores gæster. Vi er trods alt
en af de få femstjernede attraktioner herhjemme, og det forpligter. Med FårupLynet
har vi nu ikke mindre end fem sjove rutsjebaner i Fårup – det giver både mere at
vælge imellem og mindre ventetid ved den enkelte rutsjebane.”

Anbefalet af international ekspert

De fem rutsjebaner i Fårup Sommerland spænder fra den lille stålrutsjebane Lille Lyn, den mellemstore
stålrutsjebane Mine-Expressen, den originale trærutsjebane Falken, den roterende rutsjebane
Flagermusen og til sidst prikken over i’et: FårupLynet.
Når sommerlandet har valgt at investere i FårupLynet, skyldes det også, at en af Europas førende
eksperter i rutsjebaner har anbefalet netop denne rutsjebane. Formanden for European Coaster Club,
Justin Garvanovic, udtaler:
”Til 2008 sæsonen får Fårup Sommerland (Saltum, Denmark) nu en Gerstlauer rutschebane. ”Launch
Coaster 540” som den hedder, har enkelte vogne, som bliver skudt af sted ved hjælp af LSM (Lniear
Synchronous Motors) og den har to loops udover et proptrækker loop. Det første, man kommer til, efter
at være blevet skudt af sted, er en tophat lignende forhindring, den som der også er i Intamin Rock
rutschebanen.
Dette års tur til parken, viste os, at Fårup Sommerland simpelthen er en vidunderlig familiepark og at
denne attraktion vil passe rigtig godt ind. Den er ikke for ekstrem og skulle derfor være en forlystelse,
som kan nydes af næsten alle, også selvom der er to loops. Bakkerne er holdt lave og skulle give rigelig
med svævefornemmelser, selvom man selvfølgelig er nødt til at lade det komme an på en prøve.”
Fakta om Fårup Sommerland
•
•
•
•
•
•
•
•

åbner den 1/5
FårupLynet står klar d. 5/6 2008
ligger tæt ved Blokhus og 35 kilometer fra Aalborg
Fårup er den forlystelsespark i Danmark, der har flest rutsjebaner.
Rutsjebanen Falken kostede 28 mio. kroner, mens FårupLynet har koster 35 mio.
sommerhus ved Vesterhavet i en uge for 4 personer og fri adgang til Fårup fra 3.527,- kroner
du kan bestille en luksus-skovturskurv på nettet og nyde den i Fårup
et sæsonkort koster fra 375,- - 425,- kroner (afhængig af købstidspunktet) og giver også gratis
entré til Tivoli i København
• når entreen er betalt, kan du tage alle de ture, du vil
• se mere på www.faarupsommerland.dk
Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller maile til direktør Søren Kragelund
på 2488 5770 eller sk@faarup.as

fortsættes...
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Langsigtet presse- og kommunikationsstrategi
En ting er at få en enkeltstående event ud og arbejde og
skabe støj i medierne, så flere gæster fristes til at besøge
attraktionen. Noget andet er at arbejde mod et mål over
en længere periode.
Her kan det anbefales, at du tager udgangspunkt i den
største glæde af alle: Forventningens glæde! Du behøver
en begivenhed og et forløb af en vis størrelse, der har flere
højdepunkter undervejs mod målet.
Salami metoden
I et sådant forløb skal du evne at se og skrive flere
historier over samme begivenhed. Populært sagt kan du
kalde det for salamimetoden, hvor du løbende skærer en
slice af gangen og fodrer pressen med nye sidehistorier,
mens f.eks. byggeprocessen er i gang. På den måde får
du genfortalt om den kommende åbning af f.eks. en ny
udstillingshal eller en teaterforestilling.
Klumpfisk og skibakke
Det kan være Nordsømuseet i Hirtshals eller Vandlandet
Lalandia, som skal udvides. Først fortæller du, at I nu
søger om tilladelse til udvidelse, så informerer du om, at
nu er tilladelsen kommet i hus. Herefter beretter du om
første spadestik, rejsegildet, udstillingsplaner osv. frem
til åbningen af det nye akvarium med klumpfisk eller
indvielsen af en kæmpe skibakke i Billund.

Shunkhroqdrrdok`mdqds
djrdlodko+gunqc`mctjnfdq
udkrl`fdmcdrtoododmmxrodjs`jtk½q
enqkxrsdkrd-Mdcs½kkhmfdmshkamhmfdm`e
C½lnmdmrs`qsdcddsqe¾qhmcuhdkrdm
nfetkfsdhrsnqdsq½j
e¾kfdmcdok`m9

Lancering af Dæmonen
Tivolis vicedirektør, HR & Kommunikation Stine Lolk,
har været så venlig at give andre attraktioner et indblik
i, hvordan de lancerede rutsjebanen Dæmonen tilbage i
2003/4. Du får her et indblik i pressestrategien for, hvordan Tivoli i København på forhånd planlagde, hvordan
de via alle presse- og kommunikationsplatforme ville
fortælle Danmark, at de åbnede en ny rutsjebane. Planen
blev lagt et år før, den nye rutsjebane skulle åbne, og
det var en dynamisk proces, hvor ikke mange af planens
elementer blev gennemført helt som planlagt.
En del af pressetiltagene blev gennemført, nogle blev
droppet, og helt nye ideer og muligheder kom til undervejs. Bestemt en udfordrende opgave, men med det rette
miks af opfindsomhed og sjove ideer fik Stine Lolk og
hendes hold sat Tivoli i København på rutsjebanelandkortet i Danmark med et flot pressestrategisk forløb.
Side historier
Fra starten af byggeriet kom der løbende sidehistorier,
og det er netop, hvad der sker, når du har planlagt et
presseforløb i detaljen. Du får ting forærende. Brug presseplanen fra Tivoli som inspiration og hvem ved, om din
attraktion kan lave noget, der minder om det. Mit bedste
råd er dog at finde på noget nyt!
fortsættes...

SHCROK@M1//2
Berlingske interview med projektchef Jørgen Juhl Jørgensen, der skal bygge
rutsjebanen – og har bygget Warner Bros. Movie World i Madrid. Interview
udsendes efter 15. august.
14. august
Udsendelse af engelsk pressemeddelelse og 3 gode fotos/illustrationer til parkblade, forlystelses- websites.
15. august kl. 11.00 Offentliggørelse til pressen (Tivolis 160 års fødselsdag)
Formiddagspressemøde med fødselsdagslagkage, hvor budskabet er, at Tivoli
har givet sig selv og gæsterne en fødselsdagsgave: Danmarks højeste og hurtigste
rutsjebane.
Formand for European Coaster Club Justin Garvanovich udtaler sig positivt
om projektet på videobånd.
Pressen præsenteres for kommende rutsjebaneområde
Her sidder en del af en søjle med vogn på. På søjlen informeres om rutsjebanen med facts a la Banens højeste punkt er 32 m. hvilket svarer til toppen af
rundetårn, g-påvirkningen svarer til 4 x den påvirkning en Formel 1-kører
oplever ved løbsstart mm. Markering af banens højeste punkt med kran. Det
lille rutsjebanehjørne bliver stående sæsonen ud som en teaser.
På www.tivoli.dk lanceres et særligt subsite, der handler om rutsjebanen med
computerfotos, film hvor man kører turen, facts, et webcam og andre sjove ting.
Uge 39/40 Forlystelsen Slangen rives ned
Pressemeddelelse: Kom og sig farvel til Slangen – Tivoli giver en gratis tur i
lukkeweekenden.
Uge 45 Tivolimagasinet
Tivolimagasinet sendes til Tivoliklubbens medlemmer. Ud over at skrive om
jul i Tivoli, så fortælles der om rutsjebanen, og om de fordele Klubmedlemmer får (f.eks. for at prøve den først). Og om hvorfor et Klubkort i julegave er
noget særligt i år for dem, som tør prøve den.
Uge 46/47 – Jul i Tivoli, søjlerne begynder at blive sat op
Jul i Tivoli åbner. Der laves dekorativt plankeværk med kighuller. På plankeværket informeres om projektet. Sponsorlogo og information. Søjler pyntes
med stjerner på toppen. Julemanden med kane på skinnerne, Pressefotografering foregår løbende.
Tivolis Gule Julekort. Havekort sponseret af De Gule Sider. Info om årskort i
julegave og fordelen, at Klubmedlemmer kan prøve rutsjebanen før alle andre.
En julegaveidé til den ’modige og frygtløse’ nevø? Havekort som viser boder,
restauranter og forlystelser – og som viser, hvad næste års store begivenhed
bliver.
December
Rutsjebanen er temaet for årets julekort fra Tivoli i København.

Januar/februar
Navn findes ved offentlig navnekonkurrence i samarbejde med avis og radio.
Efter navnet er besluttet, arrangeres der dåb med champagne osv. Pressefotografering.
Ultimo januar
Loopet på plads. Pressefoto. Reklamefilmen er færdigproduceret og vedlægges
pressemapperne, så TV, Internetmedier etc. kan bringe billeder fra turen på
banen – som den kommer til at se ud i Tivoli! Tivolis egen hjemmeside følger
byggeriets gang og giver mulighed for at ’tage en virtuel tur’.
Midt februar
Sidste baneelement sættes i med guldskrue. God mulighed for pressefoto.
Marts
Hele marts testes banen.
Første tur med mennesker. Presseevent med en kendt første-kører og European
Coaster Club. Der udsendes en ’gentegnings-mail’ til dem, som havde Årskort
i 2003. Her fortælles om sæsonens begivenheder, og hvorfor Haven i år er helt
specielt pga. rutsjebanen.
Marts/april
The Voice og POP FM begynder deres optakt.
April
Nedtællingsdage, timer, sek. på Det gyldne Tårn? Pressemøde med ture,
fotomuligheder i Dæmonen osv.
Medietrykket øges, så alle kan se, at dette her er noget, vi mener!
Banen SKAL prøves!
Markedsføringen går on air. TV, biograf, Outdoor, magasiner, radio, dagsblade go-cards etc. Samarbejdspartnere inddrages i markedsføringen. Konkurrencer i McDonald’s, Brugsen, mælkekartoner etc. spreder nyheden og giver
vinderne mulighed for at være blandt de første.
I ugen op til åbning har The Voice/POP FM et studie under banen, hvorfra
de sender med de første test-ture, værterne tester, Coaster-freaks tester, TV
Danmark og Metroxpress er med.
15. april
Lysfest. Rutsjebanefest under banen for journalisterne, der også prøver.
16. april Officiel indvielse
The Voice-fest 8.00-10.00 med band + 2000 lyttere (med MetroXpress)
11.30 officiel åbning med tale, musik, sponsor tilstedeværelse i selskab med
European Coaster Club og nogle vindere fra Klub-konkurrence.
Udsendelse af pressemeddelelse til pressen:
Åbning gik perfekt med gode billeder

Ultimo december
Det højeste punkt på rutsjebanen er på plads. Gode pressefoto-muligheder.
Klumpfisken Anton, Nordsøen Oceanarium
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Tivoli i København blev belønnet for det forarbejde,
de lagde for dagen, før de udsendte deres nyheder og
historier om Dæmonen. Mediemæssigt kom de flot ud
over rampen og fik rekord mange gæster til Haven for
at se, prøve og opleve årets rutsjebane 2004.
Nogen vil hævde, at grunden til den megen omtale
var, at det var en ekstraordinær dyr rutsjebane, som lå i
København. Men prisen og beliggenheden gør det ikke
alene. Historien, magien, fascinationen og forventningerne skal være i orden. Arbejdet skal gøres, og det skal
udføres timet og innovativt.

L`mhot
kdq`kcq
ldcah
hf
kkdcdqh
og
nfr¾qf
enq`s nsnrgno
ju
dqhnqc `khsdsdm
dmBrug af foto
Når du udsender en pressemeddelelse er det en god idé
at vedhæfte et digitalt foto, som redaktionen frit kan
bruge. Selv om historien er det bærende, så underkend
ikke, at fotografier ofte fortæller langt mere end ord i
avisen. Et godt fotografi er et nyttigt redskab til at få
mindre noter i avisen til at blive til meget mere. Udover
historien får mediet et gratis foto, der liver op på siden.
Det er et godt bytte for alle.

Rhcdk¾admcdoqnidjsdqhenqahmcdkrd
ldcshkakhudkrdm`eC½lnmdm
, Vdab`loaxffdok`crdm+rl`mj`m
 e¾kfdldcgdkdshcdm
, AdqkhmfrjdShcdmcde¾kfdqoqnidjsds
, J`ldq`oCdsfxkcmdSqm
, E`fak`cdsHmfdmh¾qdme¾kfdqaxffdqhds

Det er hurtigt, billigt og sjovt at tage egne digitale billeder, og med et photoshop-program til hjælp går det
relativt nemt. Hvis du ikke er så god til at tage billeder,
så meld dig til et grundlæggende photoshop-kursus,
hvor du får indsigt i og forståelse for den digitale billedbehandling. Du bliver ikke uddannet som photoshopekspert, men du får en praktisk og anvendelig indgang
til digital billedbehandling. Du får også kendskab til,
hvad pixels, farverum og filformater er for noget.

Foto af skildpadden i Odense Zoo kom i Fyens Stiftstidende m.m
Fotograf: Lars Skåning

Dæmonen, Tivoli
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Begrænsninger og muligheder
I forbindelse med et kursus lærer du dine egne begrænsninger at kende, og det er vigtigt at vide. Skal du lave
professionelle portrætter og reportagebilleder, så hyr en
fotograf til de krævende opgaver. Kvaliteten skal være i
orden, og der er en grund til, at en professionel fotograf
har gennemført en lang krævende uddannelse. Danmarks Journalist Højskoles efteruddannelse har flere
kurser, hvor du for en billig penge får en basisviden om
brugen af photoshop.
Undgå sure modtagere
Pas på med at sende vedhæftede JPEG billeder via mail
til medier, der ikke har spurgt om fotos, der fylder mere
end 1 MB. Er JPEG billeder for tunge, risikerer du, at
de blokerer modtagernes mailbokse. Selv om journalister er et flinkt folkefærd, så kan en tilstoppet indbakke
få dem op i det røde felt. Det har den stik modsatte
virkning end den tiltænkte.
fortsættes...

Verdens største hundeprut af marcipan kom på bagsiden af Politiken
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Hvordan måles effekten af pressearbejdet?
En ting er at komme ud over rampen med attraktionens
budskaber, men hvordan måler du som pressemedarbejder effekten af din arbejdsindsats?

Når negativ presse banker på
Det er sjældent, at den gode historie om seværdigheden giver dig sved på panden. Det er let at cykle ned af
bakke i medvind. Det udfordrende er, når bjerget skal
forceres i modvind. Det er i kriserne, du som pressemedarbejder skal træde i karakter og vise, hvad du duer til.

virker!

Du kan vælge at holde øjne og ører åbne. Læse aviser
og høre masser af radio og holde regnskab med, hvor
mange omtaler I får pr. måned. Du kan også tælle, hvor
mange folk der kommer til åbningen af en ny udstilling,
eller om gæsteantallet stiger. Det er dog ikke særligt
videnskabeligt og brugbart i længden.
Synliggør pressearbejdet
Det er en god øvelse at kunne fremvise og dokumentere presseresultater for ledelse og direktion. De skal
på dokumenteret vis se effekten af en solid kommunikationsindsats. Synliggør at pressearbejdet nytter, at I
som attraktion kommer ud i de medier, hvor I gerne
vil omtales. Samtidig kan du via analyser se værdien af,
hvad skriverierne ville have kostet, hvis attraktionen selv
skulle have betalt for det.

Overvågning af medierne
Du kan f.eks. få Infomedia til at overvåge medierne for
dig og bede dem analyse og evaluere attraktionens medieomtaler. Det giver dig nyttig viden. Du kan også kontakte
en række andre firmaer, der overvåger og indsamler artikler, netklik, tv- og radioindslag, hvor attraktionen bliver
omtalt. Vælg efter pengepung, tillid og behov.
Det er en bekostelig affære, men pengene er fornuftigt
givet ud, da det er vigtigt at se, hvordan ens nyheder
og attraktion bliver omtalt i medierne. I forbindelse
med overvågningen kan du samtidig bede dem om at
analysere resultaterne. Du kan bl.a. få oplysninger om
følgende:

¤HguhkjdldchdqdqHakdudsnls`ks>
¤@ms`k`qshjkdq>
¤@ms`kk½rdqd>
¤Nok`frrs¾qqdkrd>
¤Drshldqdcdu½qch`enls`kdqmd>
¤Gunqc`mkhffdqchm`ssq`jshnm
r`lldmkhfmdsldc`mcqd>
¤Dqnls`kdmonrhshudkkdqmdf`shu>
Du får dermed overblik over, hvilke medier der omtaler
jer, og I får kendskab til, hvem der ikke gør det. På den
måde kan du bruge analyserne proaktivt til at se, hvilke
medier du skal sætte ekstra ind på.

Fjord&bælt
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Flerstreget satsning
En god lokal omtale i en af oplandets ugeaviser kan
have større effekt, end hvis du omtales i Berlingske
Tidendes kulturredaktion. Sats derfor ikke ensidigt på
medier med et stort antal brugere, men få doceret til
alle og udvælg medier til specielle historier osv.
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attraktioner

Negativ presse kan være fatalt for attraktionen, og det
tager lang tid at genopbygge sit image. Jeg har hørt erfarne erhvervsfolk udtale, at der skal mindst 12 succeshistorier i medierne, før én negativ omtale er udlignet.
Krisen kommer en dag
Spørgsmålet er ikke, om du vil opleve en mediekrise.
Spørgsmålet er, hvornår du oplever en negativ mediestorm. Attraktioner, der får besøg af mange gæster,
kan ikke undgå, at der sker uheld, så man bringer sig
i pressens kritiske søgelys. Det gælder overfald, tyveri,
utilfredse gæster, drukneulykker, sure Smileys, myndigheder, der opdager fejl i virksomheden osv.
Den forudseende pressemedarbejder har for øje, at der i
en eller anden form kan opstå situationer i attraktionen,
som kan rejse tvivl, om I har handlet korrekt. Der er
flere måder, hvorpå du kan gribe kommende kriser an.
Hav et vågent øje
Som pressemedarbejder har du pligt til at arbejde med
rettidig krisekommunikation. Jo tidligere du får øje på
ændringer og ting, der kan udvikle sig til negative sager,
jo bedre. Her skal du på forhånd spotte små sager, før
de vokser sig store, men som endnu ikke har udviklet
sig til kriser. Læs selv mere om Issue management.
Når den potentielle krise er identificeret af dig eller af
andre medarbejdere, kan ledelsen reagere og forhindre, at
krisen aldrig opstår. Hvis løbet er kørt og nyheden er nået
ud i medierne, så handler det i stedet om damage control.
Bekymringsbarometre
Jeg har hørt, at en kendt spindoktor i forbindelse med en
ministeropgave opfandt et såkaldt bekymringsbarometer.
Et bekymringsbarometer er som det fremgår noget, der
En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere

Nordsøen Oceanarium efter brand

går op og ned. Hvad der var oppe for 10 dage siden kan
være væk i dag. Ideen er hele tiden at spørge sig selv om,
hvad der netop nu bekymrer gæsterne i attraktionen.
Måske er det sikkerhed, som optager medierne, eller
pigebander der huserer m.m.
fortsættes...
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attraktioner

Som attraktion kan du bruge tanken om barometret til
at vurdere, om der skulle være noget aktuelt at bekymre
sig om. Ting, der kan skuffe gæsterne eller give anledning til kritik. Hav en liste liggende på bordet og noter
ned, hvis der er ting, du bør bekymre dig om – og få det
rettet om nødvendigt.
Tabel for risikogruppe og beredskabsniveau
Du kan også lave en selvundersøgelse på, hvor følsom
din attraktion er. Det kan gøres ved hjælp af en tabel,
som journalist Jens Otto Kjær Hansen, der er direktør
for UPDATE – Center for journalistisk kompetenceudvikling, har udviklet.
Han har lavet en tabel for risikogruppe og beredskabsniveau, hvor du beregner dig frem og får indblik i, hvor
mediefølsom virksomheden er. Tabellen er beregnet til
alle slags virksomheder, og er et nyttigt redskab til at
gøre sig bevidst om, hvor meget du skal forberede dig
mht. beredskabsplaner m.m.
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attraktioner

Giv din attraktion point fra 0 – 4, hvor 4 point er det
højeste. Læg tallene sammen og få en vurdering, om I skal
have et kriseberedskab klar. Læs mere om Jens Otto Kjær
Hansens tabel i den fremragende bog ”I andres brød”.

Kendt ansigt
Hvis I samtidig har en karismatisk leder, hvor produkt
og person er hængt meget op på hinanden, og er ejet af
en multinational virksomhed, så er der virkelig grund til
seriøs overvejelse mht. presseberedskabet.

JQHSDQHDQ+RNL@SSQ@JSHNMDM
EQONHMSDESDQ9
¤ Adq¾qhmfrek`cd+chqdjsdnfhcdmshehj`shnm
 ldc`ssq`jshnmdm
¤ E¾krnlatrhmdrr+lhki¾+ldmmdrjdq+cxq
¤ Jdmcrj`aÏgunqjdmcsddqHrnl`ssq`jshnm
 ok`mcrok`m>
¤ A`ck`adk+dqHdids`ee-djr-dmltkshm`shnm`k
 jnmbdqm>
¤ Jdmcsodqrnmdeedjs+dq`ssq`jshnmdmrdidq
 dkkdqkdcdmcdldc`qadicdqdhe`qdenqjqhshj+
 cdqrlhssdq`eo`ssq`jshnmdm>

Hvis I er i højfølsomhedsgruppen
Hvis attraktionen opnår mellem 15 - 20 point, bør
attraktionen få et beredskab, før en krise opstår ud af
det blå. De mange point betyder, at I som attraktion
befinder jer i højfølsomhedsgruppen, der er ensbetydende med, at I permanent er i det offentliges søgelys.
Dels fordi I er kendte og gør meget for at være synlige,
dels fordi I er i kontakt med mange besøgende.






I kan som attraktion selv gøre meget for at undgå
mediekriser som de, jeg har beskrevet tidligere. I enhver
attraktion er der ting, som kan give anledning til kritik
blandt jeres gæster og i medierne.
Fiktiv Zoo
Som illustration har jeg lavet en ikke prioriteret liste
for et fiktivt Zoo. Jeg skal gøre opmærksom på, at
enhver sammenligning med virkelighedens zoologiske
haver er tilfældig.
Listen er til inspiration!
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Adq¾qhmfrek`cdÏchqdjsd
nfudchcdmshehj`shnm
E¾krnlenqqdsmhmfÏ
lhki¾+ldmmdrjdq+cxq
Jdmcrj`aÏ
Òe½kkdrdidmcnlÒ
ÒA`ck`adkÒÏ
e-djr-fkna`kd
ÒJdmcsodqrnmÒÏdeedjs
Skildpadde, Odense Zoo
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CASE
Når attraktionen har brug
for en følsomhedsanalyse
Når Fiktiv Zoo har gennemgået forskellige krisescenarier, skal du lave en intern følsomhedsanalyse for
seværdigheden. Den vil synliggøre alvoren i tilfælde af, at attraktionen bliver hjemsted for begivenheder,
der medfører negativ presse. Følgende analyse er 100 % fiktiv, men kan bruges som inspiration.

Eksistensgrundlaget for Fiktiv Zoo er at tilbyde vilde
dyr og sjove oplevelser for børn og voksne i trygge
rammer. Det er vigtigt at undgå kritik, der viser det
modsatte.
Fiktiv Zoo er altid i højt beredskab for at forhindre fejl,
ulykker og svigt. Der er ikke plads til kompromis mht.
sikkerhed og dyrenes trivsel. Der arbejdes konstant på
opdatering af sikkerhed og dyrenes velfærd, så negativ
presse forhindres.
Jo flere gæster desto større risiko...
Når det er sommer, og danskerne skal ud og opleve, så
er der mediefokus på zoologiske haver og safariparker.
Mange vælger at bruge en del af deres fritid i Fiktiv
Zoo. Når der er mange gæster samlet på et sted, er der
risiko for fejl, svigt, rygter og dårlige oplevelser. Ingen
kan undgå, at der opstår større eller mindre uheld. Et
uheld i en Fiktiv Zoo smitter negativt af på andre zoologiske haver i den øvrige del af landet.
Let at sælge i medierne
Det er let at identificere sig med de klagende parter,
der har besøgt Fiktiv Zoo, da det kunne være en selv,
der oplevede det. Et besøg i et Zoo er noget ”alle gør”
på et eller andet tidspunkt. Mange har derfor en fælles
referenceramme. På samme måde som ”alle” ved, hvad
der er galt i folkeskolen, fordi vi selv har gået der.
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Det er ikke sjovt at befinde sig i orkanens øje, når
medierne med 180 km i timen ønsker at afdække
”skandalen” i attraktionen. Det kan være en lammende
oplevelse at se sig selv udsat for kritik i alle medier.
Hvad gør du konkret, når krisen banker på, og journalisterne tripper for at høre mere om sagen, de er blevet
tippet om? Du kan vælge at være åben og gå i dialog
med pressen i en krisesituation. Du kan også vælge, som
flere attraktioner har skrevet til mig: ”Sid stille, når du
bliver barberet!”.

Altid vidner
Det er også blevet svært at sidde en skandale af i en tidsalder, hvor negativ omtale på få minutter er nyheder på
TV 2 News, DR Update eller på hjemmesider. Der er
altid en gæst, der har taget dramatiske billeder med mobiltelefonen og gerne giver dem fra sig i sagens tjeneste.
Det er ubehageligt at blive udsat for et kritisk interview.
Men uanset hvor fristende det er at nægte at medvirke,
så kan det i sidste ende skade sagen, hvis I som attraktion
ikke får jeres version med. Er der en skandale, skriver de

Attraktioner bliver fremover kigget mere i sømmene
Undervurder ikke det faktum, at oplevelsesøkonomien
er i vækst i Danmark. Det giver medierne anledning til
at kigge kritisk på landets zoologiske haver, men også
ud fra devisen om, at har de ikke noget at skrive om,
så sæt et Zoo på prøve. Til enhver tid kan de skrive en
artikelrække, om hvordan dyrenes trivsel er i en zoo.
Der er altid en dyreværnsaktivist, der kan kritisere dyrs
forhold i fiktiv Zoo.
15 - 20 sek. til at forklare sig
Hvis et Fiktiv Zoo har handlet forkert og må påtage sig
et skyldsansvar, får det konsekvenser. Af erfaring ved vi,
at man max får 15 - 20 sekunder til at forklare sig i de
elektroniske medier. En uigennemtænkt udtalelse koster
dyrt mht. image og besøgstal. Beredskabsplaner og presseberedskab er et nødvendigt redskab.
Beredskab
Presseberedskabet i Fiktiv Zoo består af direktør, ejer
samt pressechef. Herudover inddrages relevante medarbejdere fra organisationen under krisen. Alle kender deres plads under en krise, hvor kun X personer må udtale
sig på vegne af parken. Man kan ikke være forberedt på
alt, men Fiktiv Zoo har nogle grundprincipper mht.,
man holder sig til uanset omfanget af negativ omtale.

En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere

Anderledes krisehåndtering - Den flotte, men glubske gedde åd ”Helt’en”, NaturBornholm

Rådet med at sidde en krise af er ikke den værste damage
control. Hver gang du stiller op i pressen, så gentages den
dårlige historie. Du kan komme langt med strategien om
at holde mund eller komme med en kort erklæring om,
at I ændrer tingenes tilstand til det bedre, og at I i øvrigt
undskylder. Man behøver ganske enkelt ikke altid at stille
op i medierne. Men tier du, samtykker du! Det er en
defensiv presse- og kommunikationsstrategi i forhold til
håndtering af pressen.
En basisbog for presse- og kommunikationsmedarbejdere

om den med eller uden din kommentar. Omvendt er
”ingen kommentar” taktikken med henvisning til, at vi
afventer undersøgende instansers konklusion bedre end,
at du skråsikkert udtaler dig om noget, som senere må
trækkes i land! Ikke mindst hvis det viser sig, at ansvaret
ligger hos en selv.

fortsættes...
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Når toget er kørt
Attraktionen har pga. mediernes pres ikke tid til at vente
på myndighedernes dom. Når en evt. afgørelse er stadfæstet, er krisen for længst kulmineret. Hvis en sådan ”frifindelse” er til ens egen fordel, får afgørelsen næppe opmærksomhed i medierne. På det tidspunkt har journalisterne
fået nye skandaler at fortælle om. Din attraktion er skadet,
og mistænkeliggørelsens tåger hænger over jer.
Skal skal ikke...
Faktum er, at når krisen kommer, så kommer den med
et brag så hårdt, at selv de stærkeste bøgetræer ryster.
Det er, som det fremgår, ikke klokkeklart, om man
under en krise skal udtale sig eller ej. Det kommer helt
an på situationen.

tigst muligt, og image- skaderne mindskes mest muligt.
Der findes ikke nemme råd for, hvordan du håndterer kritiske journalister. Det handler om at holde hovedet koldt
og skaffe sig det fornødne overblik fra de rette personer i
attraktionen. Det er skidt, når journalisten i mobilen ved
mere om skandalen end en selv.
Det vigtigste først
Når du har fået overblik over krisens omfang, kan det
anbefales at håndtere pressen på samme måde, som var
det en positiv nyhed. Fortæl det vigtigste først. I skal som
attraktion vise, at I har kontrol over situationen uanset
katastrofens omfang. I skal signalere handlekraft, empati
og autoritet. Forvirring er roden til alt ondt i en krise.

Det bedste du kan gøre er, at I har gjort jer nogle tanker
og overvejelser og på forhånd har forberedt handle- og
nødplaner om, hvad I udtaler jer om og gør, når uheldet er
ude. Rettidig omhu kalder nogen det. Andre vil sige kynisk
forudseenhed. Sandheden ligger et sted midt i mellem.

Pårørende og 3.parter
Det er vigtig at tænke på de udsatte og pårørende til
dem, der er blevet udsat for en ulykke, madforgiftning,
overfald m.m. Det er ofte en relevant ting at rose 3.
part som f.eks. brandfolk, der har udført professionelt
redningsarbejde.

Du kan som pressemedarbejder og udvalgt af ledelsen
på forhånd have deltaget i kommunikationskurser, hvor
professionelle undervisere forbereder jer på, hvad I kan
gøre, og hvad I kan lære af andre, der har været igennem en mediekrise. Danmarks Journalist Højskole har
flere af slagsen, og de kan anbefales.

5 punkter
Tager I udgangspunkt i følgende 5 punkter, når pressen
kontakter jer under en krise, går det ikke galt. Med
mindre det viser sig, at I omgår sandheden og tilbageholder informationer, eller I har skylden i forbindelsen
med krisen pga. lemfældig sikkerhedsberedskab.

I en krisesituation er det vigtigt at vinde tid til at få
overblik, så der gives relevante og gennemtænkte udtalelser. Forhastede og følelsesbetonede erklæringer er
ikke til ens fordel. Husker du Naser Khaders, ”Han er
et svin…” udtalelse i forbindelse med beskyldninger om
sort arbejde til Se og Hør under folketingsvalget 2007?

4FNCDQC

Der skal handles
Sandheden er, at du sjældent har det fulde overblik, når
krisen raser. Det er let at sidde en dag med blå himmel og
høj sol og beslutte, at I først udtaler jer, når alle aspekter
i en sag er undersøgt. Det er fornuftigt, og det ser flot ud
på papiret, men det holder ikke i virkeligheden. I en krise
skal der handling og beslutning til, så sagen lukkes hur-

2-Huhkg`udknushk`stmcdqr¾fd+
 e¾qHjnmjktcdqdqmnfds

Side 44

0-Dqjdmc+`scdqdqdmr`f

Det er vigtigt, at I som attraktion forholder jer til kritik og
informerer internt om kriser. Forsøg at undgå, at medarbejderne først hører om hændelsen/krisen i medierne.
Skrot pressemeddelelsen
Det kan være relevant at skrotte den traditionelle pressemeddelelse. I en alvorlig krise skal der ansigter på af
kød og blod, som viser empati og autoritet. Hvis det er
rigtigt alvorligt, skal det være direktøren, som udtaler
sig, for at signalere at I tager situationen seriøst og har
kontrol over begivenhederne.
Det nytter ikke at gemme sig bag 11 linier, hvoraf de 3
af linierne handler om, at I er kede af det på de pårørendes vegne. Man kan diskutere, hvornår chefen, ejeren
eller bestyrelsesformanden skal optræde i medierne.
Det er min opfattelse, at det er dig som pressemedarbejder, der står for udtalelserne. De øverste i organisationen skal i den slags situationer skånes, da de måske kort
efter skal være den, der åbner nye udstillinger m.m.
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Taktisk joker
Men skulle situationen blive mere alvorligt end først
antaget, har du en person mere, du kan trække på. En
taktisk joker du kan hive frem. Det kan være, at I lige
lovligt hurtigt fik lukket sagen. Med direktørkortet på
hånden kan I pressemæssigt lave en kovending om nødvendigt, hvis I er blevet klogere på sagen, fordi situationen har udviklet sig i yderligere negativ retning.
Ingen kriser er ens. Hvis situationen kræver en pressemeddelelse, så brug følgende skabelon:

1-Tcuhr½qkhfdlo`shenqcd
 tcr`ssdnfoq¾qdmcd

3-Hg`mckdq+guhrcdsdqm¾cudmchfs
4-Htcs`kdqidqhfdm+mqHudcldqd
fortsættes...
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Pressemeddelelsen udsendes til medierne og lægges
på jeres hjemmeside, hvor mange søger hen i tilfælde
af, at I bliver ramt af krise/skandale. Overvej hvad du
som pressemedarbejder lægger på nettet under en krise.
Hvert et ord, du offentliggør, kan blive brugt imod attraktionen. Det skrevne ord står isoleret og kan tolkes i
flere retninger, da betoninger og mimik ikke er med.
Send i PDF format
Pressemeddelelsen sendes i PDF-format og ikke i Word,
hvor selv små computernørder kan se de rettelser, du
har lavet undervejs! Det er rettidig omhu, hvis du på
forhånd har tjekket, hvor mange unikke besøgende jeres
hjemmeside kan holde til, før den går ned.
Du kan i tilfælde af kriser erstatte hjemmesiden med
særlige opsætninger, hvor I kun har enkelte sider på
nettet, og derfor kan holde til et massivt antal besøg.
Det kan du tage en snak med jeres webmaster om.
Husk følgende
I en situation, hvor I under en krise bliver kimet ned
af journalister, eller når de uanmeldt møder op i jeres
attraktion, så husk følgende:

MA
Nokxrdqdmintqm`khrshjjdmdcdm,
rsdmcd+rcqnocdks`fdkrdmh
hmcrk`fds-Huhkhre`kchjjd`md+
gunqc`mHakhudqeqdlrshkkds-
Gdmuhrhrsdcdsshkidqdrneehbhdkkd
rs`sdldmsogidlldrhcdm-

Journalisten Jens Otto Kjær Hansen har beskrevet og
lavet en model for, hvordan en krise starter og topper
for til sidst at flade ud. Han har ladet sig inspirere af
botanikkens verden. Jeg anbefaler, at du læser mere om
modellen i bogen ”I andres brød.”

CTJ@MHJJDJQUD
¤ @seknushk`sfncjdmcd`qshjkdm.
 hmcrk`fds
¤ @ssq½jjddfmdtcs`kdkrdqshka`fd
¤ @sadrsdlld+guhkjdbhs`sdqcdqaqhmfdr
¤ @se`suhcd+gudlcdqdkkdqrdq`js¾qh
 `qshjkdm.hmcrk`fds
¤ @se`suhcd+gudlcdqdqjhkcd+nfnl
 cdsdqdm,jhkcd,ghrsnqhd
¤ @sadrsdlldhguhkjdsnle`mfct
 bhsdqdr

CTG@QJQ@UO@SE@SUHCD
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤


En krises forløb
Selvom en krise i en attraktion virker øredøvende overvældende, mens den raser, så er der et naturligt forløb i
en krise, som er et betryggende holdepunkt. Du bidrager selv til, at krisen aftager for til sidst at lægge sig, så
genopbygning af attraktionens image kan begynde.

M`umdsointqm`khrsnfldchd
Gu`cghrsnqhdmg`mckdqnl
Gu`cchmdtcs`kdkrdqrj`kaqtfdrshk
Rj`kctbhsdqdrdkkdqdqcdsshkqdrd`qbg
@sadcdnlads½mjmhmfrshc+e¾qctru`qdq
@sfncjdmcddfmdbhs`sdqodqsdkdenm
@sintqm`khrsdmqdssdqe`jstdkkdedikh
chmdbhs`sdq

JNQSADRJQDUDSJ@MDSJQHRDENQK®ATCUHJKDRHFE®KFDMCD9
Jqhrdmrohqdq
Cdltkhfdjqhrdsdfmuhrdqrhf-Ldchdqmdrshkkdqjqhshrjdro¾qfrlk-
Lrjdg`qdmlncrohkkdqgdmudmcsrhfshkoqdrrdmJqhrdmenkcdqrhftc
Ldchdqmdrj`adqjnmeqnms`shnm-Dmdus-lncrohkkdqg½kcdqadmyhmoakds-
Djrodqsdqhmccq`fdrhr`fdmEtkcnoaknlrsqhmf
Cdsonkhshrjdrxrsdlaqhmfdroa`mdm-Cdqdqetkcnol½qjrnlgdchneedmskhfgdcdm-
G`mckhmfadfxmcdqÏe-djr-chrs`mbdqhmfnfanxjns`euhqjrnlgdcJqhrdmadfxmcdq`se`kld
Rdkudrsqhcrotmjsdsehmcdqdm`ejk`qhmfÏoqdrrdssuhmfdqk¾rmhmfeqdl-
Cde¾qrsdsdfmo`ecq`l`shrdqhmfuhrdqrhf-
Jqhshrjdjnlldms`qdqe`kcdqh`ms`knfrsxqjdJqhrdmaknlrsdq`e
Ghrsnqhdmenqruhmcdqtc`eldchdqmd-Noe`ssdkrdmhneedmskhfgdcdmakhudqshka`fd-
UhqjrnlgdcdmrkhjjdqrhmdrqnfnudqudidqeqdlshcdmJhkcd9ÒH`mcqdraq¾cÒ+IdmrNssnJi½qG`mrdm
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CASE

For at illustrere en krise ifølge den omtalte model
kan du forestille dig følgende krisescenarium. Jeg
understreger, at forløbet og casen er 100 % opdigtet og udtænkt på papiret, men kan anvendes som
model og inspiration.

En dreng og en pige har under et besøg spist i attraktionens restaurant. Efter et par timer er de blevet syge og
bliver herefter indlagt på hospital. Der er ifølge en læge
sandsynligvis tale om en alvorlig madforgiftning. Flere
andre gæster er også blevet syge. Forældre har kontaktet
jeres attraktion.
Pigen mister bevidstheden. Pigens far har taget kontakt til
en formiddagsavis, der lægger nyheden på nettet. Herefter
bliver I kontaktet af andre medier. Mediemøllen raser.
Undersøgelse af maden viser 6 dage efter, at der blev
fundet salmonella i kylling leveret af en leverandør, der
havde garanteret salmonella frit kød. Alle bliver senere
erklæret for raske.

Lncdk9IdmrNssnJi½qG`mrdm

Jqhrdmrohqdq
Rrm`qsk½fdm
e`rsrkq+`scdqdqs`kd
nll`cenqfhesmhmf+nf
e`qdmjnms`jsdq
`ssq`jshnmdm-
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Mqohfdmhjjdk½mfdqd
dqhjnl`+e`kldqjqhrdm-
Mqnqcnfg`mckhmfuhrdq+`s
l`mg`qtce¾qsm¾cudmchfd
shks`f+os`fdsrhfds`mru`q
nfe¾cdu`qdrsxqdkrdmrhfdq+
`sadqdcrj`ag`q
etmfdqds-

Når du befinder dig i en mediekrise i højeste gear, så
tror du, at hele verdenen kun handler om din attraktion. Sådan er det ikke. Du må ikke tage det personligt,
hvis en journalist er kritisk over for dig. De fleste journalister er professionelle, og de lever som dig af at sælge
historier. Journalister har også en moralkodeks, selvom
det kan være svært at få øje på
Samarbejde og samspil
Ofte er der et samspil mellem journalist og attraktion i
forbindelse med kriser. Du kommer langt med samarbejde. F.eks. kan du forsikre dem om, at du skaffer
hurtige svar på spørgsmål, hvis de lover at give dig lidt
tid og retten til at godkende egne udtalelser.
Krise på få minutter
Kriserne er ikke dagligdag, men som kommunikationsrådgiver og kriseekspert Anders Krarup anbefaler
det; man skal være forberedt. Det er nemlig dramaet
og sensationen, som alle mennesker fortæller om først
og får størst publikum på. Det ved journalisterne bedre
end nogen, og nye medieplatforme på nettet gør det
ikke lettere at være pressemedarbejder, når dramatiske
billeder kan lægges på nettet i løbet af få minutter.

Etkcaknlrsqhmf
E¾cdu`qdrsxqdkrdm
jnmrs`sdqdq+`scdqdqs`kdnl
r`klnmdkk`-Ohfdmdqhjnl`+nf
ldchdqmdhmccq`fdq`mcqd+cdqdq
akdudsrxfd-Qhfshfsjqhshrjakhudqcds+
c`dmshckhfdqdldc`qadicdqdrshkkdq
rhfnonfjqhshrdqdqenqgnkcdmde¾q
nfmt-Onkhshjdqdjq½udqldqd
jnmsqnkJqhrdmenkcdqrhftc
Ohfdmfqhjnl`+
ldchdqmdrshkkdqjqhshrjd
ro¾qfrlk+e`lhkhdmdq
a`mfdnfuqdcd-@mcqd
f½rsdq+cdqnfrdq
akdudsrxfd+rsqeqdl-

Nedlæg
Kravet om hurtig krisekommunikation og håndtering
er vigtigere end nogensinde, da journalister med få ord,
dramatiske billeder og lyd kan sende enhver attraktion
til tælling.

Jqhrdmaknlrsdq`e
Ghrsnqhdme`cdqk`mfrnls
tcof`-mxdghrsnqhdqh
ldchdl¾kkdm-Hrhccdq
shka`fdldccdsrsnqd
fdmnoqdsmhmfr,
`qadicd-
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Afregning ved kasse 1
Oplevelsesøkonomien er i vækst, så der kommer fremover mere fokus på, hvad attraktioner gør mht. håndtering af begivenheder, der kan bringe attraktioner i
miskredit i pressen og hos potentielle gæster. Attraktionernes kerneværdier er at sælge oplevelser i trygge rammer, og kan varen ikke leveres, afregnes der ved kasse 1.
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En trøst at vide
Hvis du ikke tager negativ presse alvorlig, så kommer I til
at bøde for det. En krise kan dog vendes til noget positivt,
når I som attraktion vælger at gå klogere ud af den ved at
drage erfaringer, så I fremover gør tingene bedre.
Det er en trøst, at minde sig selv om, at fiskehandleren
stadig bruger gårsdagens aviser til at pakke fisk ind i. Og
normalt går det jo nok – især efter, at du har sovet på det…
Venligst
Torben Plank
Maj 2008
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Om bogens

SNQADMOK@MJ

forfatter
Torben Plank, 45 år, journalist og erfaring med pressehåndtering fra offentlig medievirksomhed, frivillig
humanitær organisation og forlystelsesparker. I en
undersøgelse, foretaget af Institut for konjunkturanalyse
i 2006, blev han stemt ind blandt Danmarks 20 bedste
presse- og informationschefer.
Bogens forfatter har solid og dokumenteret erfaring
med, hvordan man planlægger strategisk og får nyheder
ud over rampen. Samtidig har opgaven været at være på
forkant med et beredskab ved sager, der kan forhindre
negativ presse.
Torben Plank har arbejdet proaktivt ud fra en overordnet strategi om at få positiv presse i forbindelse med
bl.a. nyheder, events, udstillinger eller personer. Målet
har været at fortælle den gode historie for at øge organisationens image og opnå redaktionel omtale som et
solidt supplement til markedsføringen.
I dag er han ansat som koncernpressechef i forlystelsesparken BonBon-Land og Fantasy World. Tidligere har
han arbejdet for Lalandia, SOS-Børnebyerne samt for
Danmarks Radio. I DR har han primært beskæftiget
sig med programvirksomhed og udvikling af koncepter
inden for kultur- og fritidsaktiviteter. En række foredrag
og bøger er det også blevet til.
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