
                                             

 

 

Pressemeddelelse - sådan gør du! 
 
Her er Vild med Vand's GUIDE til udformning af lokale pressemeddelelser. 
 
GUIDEN knytter sig til dokuemntet "Pressemeddelelse - Vild med Vand", som I også 
finder på Vild med Vand-hjemmesiden under vidensdeling.  
 
Skabelonen er bygget op, så den kan bruges af alle udvalg i hele landet - og til alle 
typer af medier. Dog skal indholdet naturligvis tilpasses, så det fortæller jeres lokale 
historie.  
 
Rubrik, manchet, brødtekst og fakta  
Pressemeddelelsen har fire elementer:  

• Rubrik - overskriften, der fortæller det vigtigste (fx Kom til Havnens Dag) 
• Manchetten - den uddybende sætning med fed skrift, hvor rubrikken bliver 

uddybet 
• Brødteksten - selve artiklen, hvor historien bliver foldet ud 
• Fakta - baggrundsoplysninger om Havnens Dag plus kontaktinformation  

 
Hvordan bruger I skabelonen?  
Pressemeddelelsen er jeres, og I bestemmer derfor HELT selv, om I vil beholde, tilføje, 
ændre eller fjerne informationer fra skabelonen.  
 
Alt med RØDT skal ændres. Skabelonen har en række røde tekster, hvor I skal 
indsætte jeres egen havn og jeres egen talsperson. Ligesom der også er "røde 
aktiviteter", som I kan tilpasse, så de afspejler aktiviteterne i netop jeres havn.  
Teksten rettes naturligvis til sort i jeres egen, tilpassede version.   
  
Billeder  
Det er en rigtig god idé at vedhæfte et lokalt foto, fx fra Havnens Dag 2018, når I 
sender en e-mail med pressemeddelelsen til lokalpressen.  
 
Husk at tage personlig kontakt   
Det er en god idé at ringe til jeres lokale medie(r) allerede før, I sender 
pressemeddelelsen. På den måde får I skabt den personlige kontakt - og I får en 
dialog, hvor I har mulighed for at spore jer ind på, hvilken del af historien, som 
journalisten er mest interesseret i.  
 
Vær til rådighed for yderligere spørgsmål og tilbyd flere billeder i høj opløsning.  
 
Tilbyd evt. journalisten (og fotografen) en sejltur, kajaktur, SUP-tur eller andet - det 
kan tilføje et ekstra lag til historien.   
 
Anbefal journalisten at følge jeres lokale Vild med Vand-side på Facebook.  



                                             

 
 
Efterfølgende kontakt 
Brug dialogen med journalisten til at aftale mulighed for at kontakte hende/ham igen 
på et senere tidspunkt, når der igen sker noget nyt i jeres Vild med Vand-havn.  
 
Send gerne al presseomtale til Vild med Vand-sekretariatet - det kan inspirere til at 
skabe yderligere omtale 

 
Se også... Vild med Vands "GUIDE til pressen - de 5 vigtigste råd" - hvor I får flere råd 
om kontakt og metoder i relationerne til jeres lokale presse.  
 
 
Spørgsmål - kontakt  
Flemming Ø. Pedersen, presseansvarlig Vild med Vand, tlf. 8820 7007,  
e-mail, flemming@vildmedvand.dk  
 
 
 


