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PR-akademiet er et kurs i hvordan man jobber systematisk og
effektivt med medierelasjoner og PR som virkemiddel i bredere
forstand. Akademiet retter seg mot deg som har en viss erfaring
med PR-faget, men ønsker å spisse og oppdatere din kunnskap.
Ved å jobbe enda mer målrettet og effektivt med PR får du lettere
den oppmerksomheten du fortjener.
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HVA ER PR?

				

PRs rolle i markedsmiksen inkludert mål og måling
Stian Lyberg og Hanne Kjærnes
Markeds-PR kan gjennom ulike kanaler og midler være et effektivt verktøy
for å spre budskapet om en tjeneste eller et produkt. Gjennom andre
kreative tilnærminger enn tradisjonell markedsføring, kan resultatet ofte bli
en mye større eksponering enn samme investering i reklamemidler ville gitt.
I tillegg har fortjent oppmerksomhet en helt annen troverdighet enn den du har betalt for – rett og
slett fordi noen, eksempelvis en blogger eller journalist, har vurdert ditt budskap og funnet det verdt
å fortelle videre. Med det som utgangspunkt, er også det brede publikum mer innstilt på å lytte.
På kurset går vi gjennom hvordan du optimaliserer prosess, ressurser og virkemiddelmiksen for å få
mer ut av PR-arbeidet.

På kurset lærer du blant annet om følgende:
* Hvorfor og hvordan du kan bruke markeds-PR
* Nyhetspyramiden
* Nyhetskriteriene
* Barrierer og muligheter
* Rammebetingelsene
* En god PR-prosess
* Relevante måleverktøy
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DET VAR EN GANG

Den gode historien

				

Stian Lyberg og Marius Meltvedt
Er merkevaren eller forbrukeren helten? I nesten 100 år har 		

				

annonsører fremstilt seg selv som redningsmenn for hjelpeløse,

			

usikre kunder. Men sosiale mediers kritiske skråblikk på negativ

				

kommunikasjon og krav til gjennomsiktighet, tvinger frem en endring.

Vi ser en bevegelse fra mad-mennenes publikumspiskende enveiskommunikasjon til morgendagens
mer ærlige dialog og positive selvmobilisering. Empowerment marketing omfavnes av merkevarer
som Dove, Nike og Ben & Jerry’s, som nå går i bresjen for å gjøre kunder til helter og merkevarer til
tilretteleggere. Er også norske kunder og annonsører klare for denne endringen – og er det noen som
allerede leder an? Dette er bakteppet for en presentasjon av hvordan du utvikler sterke historier
som beveger forbrukeren, og en gjennomgang av dramaturgi, rollefordeling og grunnleggenede, evige
historieprinsipper.

På kurset lærer du blant annet om følgende:
* Hvilke kommunikasjonstrender påvirker oss nå?
* Dramaturgi og formidling i ulike kanaler
* Utvikling av «den uendelige historien»
* Rollegalleri
* Vertikal og horisontal historiefortelling
* Engasjementspyramiden
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HÅNDTER VAKTBIKKJA

Mediekontakten
Hanne Kjærnes og Nils Johan Halvorsen
Du kan sitte på en god historie, du kan være forberedt på
å fortelle den på en overbevisende måte. Men kommer
du ikke gjennom til journalisten, er alt forarbeidet
forgjeves. Hvordan skal du egentlig gå
fram når du har en sak du vil at media skal gripe fatt i?
Et profesjonelt innspill handler både om å finne sin historie og å bygge den opp på
en måte som appellerer til mediene. Det krever at du kjenner de ulike kanalene i
medielandskapet og rollene i redaksjonene, og vet hvordan du skal møte journalisten.
Kurset vil gi en innføring i mediekontakt samt praktisk trening i grupper med caser.

På kurset lærer du blant annet om følgende:
* Grunnleggende medieforståelse
* Det nye medielandskapet
* De ulike redaksjonene og roller i redaksjonen
* Slik jobber journalistene
* Hva kjennetegner en god sak?
* Identifisere historien
* Nyhetskriterier
* Oppbygging og tilrettelegging av en sak
* Forberedelse av innspillet
* Finn din kanal
* Aktiv mediekontakt
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ORDET ER DITT – SI DET

Budskapsutforming og intervjutrening
Nils Johan Halvorsen og Marius Meltvedt
Uansett om du frykter å snakke i forsamlinger eller elsker å holde foredrag,
om du skal direkte på Dagsnytt eller presentere i et internmøte – du må
vite hva du vil si, hvordan du skal si det og, ikke minst, møte tilhørernes
forventninger i forhold til hva de vil høre. Vi starter medbudskapsutforming
– spissing og avgrensing av dine viktigste budskap – før vi går over til presentasjonstrening og avslutter
med intervjutrening, slik at du kan bli en enda sterkere formidler.

* Budskapsutforming
* Intervjuteknikk
* Praktisk budskapstrening
* Fremføring

5

GÅTEN SOSIALE MEDIER

Egne og sosiale medier
Eivind Hammer og Hanne Kjærnes

I den nye mediehverdagen er det å lykkes i virksomhetens egne og delte kanaler, det
være seg nettsted, sosiale medier eller arrangementer, et viktig suksesskriterium.
Men hva skal du formidle, hvordan og i hvilke kanaler - og ikke minst - hvordan skal
omverdenen få muligheten til å oppdage det du deler?
For hva hjelper det å dele interessant innhold – dag ut og dag inn – hvis ingen
oppdager det? Forstå hvordan du kan finne de interessante historiene og de riktige
kanalene, samt skaffe virksomheten din et stort, engasjert og relevant publikum.

På kurset lærer du blant annet om følgende:
MODUL 1 (INKL. SØK)

MODUL 2 (INKL. SØK)

Eivind Hammer og Hanne Kjærnes

Eivind Hammer og Hanne Kjærnes

* Kanal- og innholdsanalyse

* Utvikling av trafikkart

* Utvikling av redaksjonsplaner

* Spredningsstrategier

* Organisering

* Trafikkbygging

* Optimalisering av tekst, bilde og film

* SEO
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DET ER JO HELT KRISE

Forebygge og håndtere mediekrise

				

Nils Johan Halvorsen og Stian Lyberg
Ofte er publikums endelige dom etter en mediekrise like mye preget

				

av din håndtering underveis som av selve krisen som inntraff. 		

				

Mediekriser kan skje alle virksomheter, og mye er utenfor vår kontroll.

				

Men når din virksomhet blir utsatt for negativ oppmerksomhet, er det

avgjørende at du reagerer raskt og åpent samt viser handlekraft – og for å være i stand til dette, må
du være godt forberedt før det blir kritisk.

På kurset lærer du blant annet om følgende:
* Forebygging av mediekriser
* Utvikling av krisekommunikasjonsplan
* Organisering og håndtering under mediekriser
* Klassiske utviklingstrekk for kriser i tradisjonelle
og sosiale medier
* Bruk av egne kanaler under mediekriser
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ALLTID BEREDT

Real-time og newsjacking
Nils Johan Halvorsen og Hanne Kjærnes

I PR-bransjen er “Real-time” kanskje et nyere begrep, men samtidig en gammel
arbeidsform. Tidligere satte dagsmediene agendaen, og aktualitetsknagg var
en forutsetning for å få oppmerksomhet. Dette er fortsatt en sannhet, men
med sosiale medier og egne kanaler har mulighetene eksplodert – og samtidig
implodert.
For mens en sak kan leve i ukevis på NRK Debatt, kan samme tema være dødt etter femten minutter
på Twitter. I dette foredraget får du konkrete tips og råd for hvordan du rigger deg for å agere real
time i fortjente og egne kanaler, samt inspirasjon fra både norske og internasjonale aktører.

På kurset lærer du blant annet om følgende:
* Forutse, identifisere og gripe muligheter
* Utvikling av redaksjonsplaner og årskalender
* Ressursbehov og organisering for real-time marketing
* Community management
* Real-time planlagt, spontant og i krise
* Responstid og utviklingstrekk for ulike medier

Hanne Kjærnes
Hanne er rådgiver og partner i PR-operatørene og jobber mye
med kunder innen teknologi, reise og livsstil.
Hanne er den som strekker det mulige enda litt lenger. Hun utfordrer alltid
sine egne (og andres) grenser, noe som gjør at hun gang på gang gjør det
umulige mulig for kundene. Hennes livsmotto kunne like gjerne vært
«Dette får vi i mål!» Hannes brede erfaring med ulike typer medier gjør
at hun vet hvilke saker som fungerer hvor, og hun leker seg ofte med
forskjellige formater slik at man kommer frem til innovative løsninger som
sikrer gjennomslag.
Gjennom årene Hanne har vært i PR-operatørene, har hun jobbet mye med
reise, næringsmidler, livsstil, teknologi og ikke minst sosiale medier, i tillegg
til at hun har vært gjesteforeleser på BI ved flere anledninger og vært brukt
som ekspertkilde av NTB, NRK og TV2.

Eivind Hammer
Eivind Hammer er rådgiver i PR-operatørene og jobber med rådgivning,
tekst og mediekontakt for mange av våre kunder.
Eivind har studert PR- og Kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI hvor
han var svært aktiv i studentorganisasjonen. Under studietiden fordypet han seg
i sosiale medier, etikk og kampanjeplanlegging.
Før han begynte hos PR-operatørene var Eivind med å starte opp en
casekonkurranse for kommunikasjonsstudenter i hele landet. En til to helger
i måneden kan du høre stemmen hans på Eurosports amerikansk fotballsendinger, der han jobber som kommentator. Han har tidligere jobbet med
kommunikasjon i både StartupLab og Nucleus ved siden
av studiene.

Stian Lyberg
Stian er rådgiver og partner i PR-operatørene og jobber med strategi,
konseptutvikling og medierådgivning, i tillegg til å være en god
tekstforfatter.
Stian er en kreativ rådgiver med lang erfaring og kompetanse, og er vår
ekspert innen retail. Han liker å tenke høyt, tegne og forklare, og har alltid en
suksesshistorie for hånden. Stian bruker også mye tid på å holde foredrag om
kommunikasjon over hele landet, og sender e-poster, tweeter og legger kanskje
ut et instagrambilde mens han er på farten.
Stian er svært opptatt av god PR i samspill med andre markedsaktiviteter, og
viser på PR-akademiet hvordan dette er mulig å få til i praksis. Tidligere har han
vært administrerende direktør i mediebyrået Vizeum, konsulent i reklamebyrået
BBDO Oslo, markedssjef i Expert Norge og reklamesjef i IKEA Norge.

Nils Johan Halvorsen
Nils Johan er tekstforfatter og mediekontakt i
PR-operatørene, og har lang fartstid som journalist.
Han har vært utegående reporter i Østlandssendingen, og skrevet
nettsaker til samme, jobbet med både underholdning og nyheter i P4
samt ledet debatter og intervjuet smått og stort.
Han er ekspert på å levere gode vinklinger kjapt og effektivt, men liker
også å jobbe mer i dybden for å få frem de virkelig gode historiene. Med
lang erfaring fra «andre siden av bordet», er han i tillegg en uvurderlig
ressurs for å kvalitetssikre leveranser og stille de gode spørsmålene som
gjør at vi dekker kundenes utfordringer både på kort og lang sikt.

Marius Meltvedt
Marius er rådgiver og partner i PR-operatørene og jobber med
strategi og rådgivning primært for kunder innen teknologi og
samferdsel.
Marius har lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen, og er også en
erfaren medietrener med et bredt nettverk. Han er opptatt av service sent
og tidlig, og er praktisk talt alltid tilgjengelig for kundene våre. Det første
han gjør når han går av flyet på en flyplass, er å ringe kontoret for å si at han
har landet og er å treffe
Marius har studert markedsføring og kommunikasjon i Skottland og har
bakgrunn fra Burson-Marsteller både i Oslo og London.
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Hver kursmodul er på 3 timer, og følger oppsatt kursplan.
Kursavgift er 24.900,-, og inkluderer nødvendig kursmateriell
fra hver av kursmodulene. Deltakelse kan kun skje ved innbetalt
kursavgift. Egen faktura vil bli sendt per post
Hvert kurs består av både forelesning og gruppearbeid, samt
konkrete verktøy til respektive tema. Etter endt kurs vil du få
inntil tre timers personlig rådgivning fra våre konsulenter, på de
problemstillingen du selv ønsker.
Kurset arrangeres i Møllergata 8, 3. etg.
For praktiske spørsmål, vennligst kontakt Siw Klingsholm,
tlf. 482 12 640 eller sk@pr-o.no.

Vi skreddersyr gjerne et eget kursopplegg til din virksomhet om
ønskelig. Ta kontakt med kursansvarlig for mer informasjon.

