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Publico

Publico er et PR-bureau, der styrker virksomheders relationer
med kommunikation. Vi er specialister i at omsætte forretningsmål
til strategisk kommunikation, der skaber mening, opbygger loyalitet,
fremkalder smil, flytter holdninger og ændrer adfærd.
Publico har fem specialer:
Analyse og strategi
Fundamentet for god kommunikation er
et grundigt analyse- og strategiarbejde,
der munder ud i klare valg, fravalg og
kernebudskaber. Publico er leveringsdygtig i kvalitative og kvantitative
interessentanalyser, workshops samt
kommunikationsstrategier og -planer,
der understøtter forretningsmål.

Pressekommunikation
Vores kendskab til mediernes kriterier
og arbejdsmetoder er et godt afsæt til
at udtænke, vinkle og placere historier,
der skaber redaktionel omtale af vores
kunder. Vi har desuden solid erfaring
med medie- og budskabstræning af
talspersoner og klargøring af bered
skaber til potentielt kritiske mediesager.

Content marketing
Med vores journalistiske profil er vi eksperter i at udvælge, vinkle og forklare
ofte komplekse emner. Vi omsætter
de områder, hvor I har en unik viden,
til nyhedsbreve, magasiner, videoer,
seminarer, whitepapers eller noget helt
sjette, der bidrager med ny og brugbar
viden i jeres målgruppers hverdag.

Intern kommunikation
Vækst, fusioner, fyringsrunder, ny strategi eller nye arbejdsmetoder. Publico
hjælper med forandringskommunikation
i øjenhøjde.

Publico Kommunikation tæller 12 medarbejdere
med titler som kommunikationsrådgiver,
kommunikationskonsulent, journalist og
marketingkonsulent. Publico er stiftet i 2001
af Uffe Lyngaae, der fortsat er direktør.
Publico er eksklusivt dansk medlem af PR World
Alliance, der er et internationalt netværk af stærke
kommunikationsbureauer i Europa, USA og Afrika.
Publico er desuden medlem af Dansk Erhverv
samt Public Relations Branchen, hvor direktør
Uffe Lyngaae sidder i bestyrelsen.

Kampagner
For blandt andet ministerier og styrelser
planlægger og udfører vi kampagner,
der skaber viden og flytter holdninger.

Publico leverer:
Bosætningsstrategi
Content marketing
CSR-kommunikation
Direct mail
Faktaark
Film og web-tv
Fokusgrupper og interviews
Forandringskommunikation
Intern kommunikation
Journalistik
Kampagner
Kommunikationsstrategi
Kommunikationstjek
Kronikker og debatindlæg
Kunde-cases
Magasiner

Medietræning
Medieundersøgelser
Nyhedsbreve
Pressemeddelelser
Pressestrategi
Seminarer
Skrivekurser
Sociale medier
Spørgeskemaundersøgelser
Tekstforfatning
Video
Websider
Webtjek
Whitepapers
Workshops
Årsrapporter
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