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Og så mødes vi igen

På næste redaktionsmøde taler vi om indsatsens 
succes. Hvem har læst hvilke nyheder i nyheds
brevet? Hvor meget omtale har pressemedde
lelserne givet? Og har webnyhederne givet den 
ønskede trafik på websitet? Herefter planlægger 
vi sammen nyhederne til næste kvartal.

Først mødes vi
 
På kvartalsvise redaktionsmøder hos jer 
finder vi sammen frem til det mix af nyheder og 
pressehistorier, der skal skrives i de næste tre 
måneder. Emnerne kan være alt fra produkt
nyheder over tips og tricks til interviews med 
brancheeksperter. Vi står for den redaktionelle 
sparring – og garanterer, at I aldrig løber tør for 
gode historier.

Så producerer
og publicerer Publico

Publicos konsulenter researcher, interviewer og 
skriver løbende jeres pressemeddelelser, debat
indlæg, artikler osv. Alle historierne publiceres i 
den valgte medieform – det kan være jeres web
site, et nyhedsbrev eller udsendt til journalister 
på de medier, der er relevante for jer.
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Få din egen 
PR-pakke for 
14.900 kr. per 
måned

Et PRabonnement fra Publico garanterer, at din virksomhed 
altid får sine nyheder ud over rampen. For eksempel med friske 
nyheder på hjemmesiden, periodiske nyhedsbreve til kunderne 
eller aktuelle pressemeddelelser til relevante medier.
 
 

Et PR-abonnement koster 14.900 kr. per måned, og du kan 
skræddersy dit abonnement, som det passer dig bedst. Et 
abonnement kan for eksempel indeholde:

— 2 pressemeddelelser hvert kvartal 
— 2 månedlige nyhedshistorier på jeres hjemmeside 
— 1 redaktionsmøde hvert kvartal 
— Redaktionel sparring året rundt 
— Abonnement på medieovervågning ekskl. klip
— Opsætning og udsendelse af et enyhedsbrev hvert kvartal 
— Statistik over modtagernes klikadfærd

Eller:
— 3 pressemeddelelser hvert kvartal 
— 1 debatindlæg hvert kvartal 
— Telefonisk opfølgning på pressemeddelelser
— 1 redaktionsmøde hvert kvartal 
— Redaktionel sparring året rundt 
— Abonnement på medieovervågning ekskl. klip

Brug for et strategisk afsæt?
De første par måneders tiltag kan eventuelt veksles til: 
— Holdningsanalyse blandt dine interessenter
— PRstrategi og plan

Betingelser Udvalgte referencer

Et PRabonnement koster 14.900 kr. om måneden. Ønsker du et nyheds
brev, kommer en opstartsudgift på 9.500 kr. til design og programmering 
af htmltemplate. I forpligter jer til minimum seks måneders abonnement 
og kan derefter opsige aftalen med en måneds varsel.


