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Hvordan skriver jeg en god 
pressemeddelelse?

En god pressetekst besvarer føl-
gende vigtige spørgsmål:
Hvem er arrangør?
Hvad kan man se/høre?
Hvornår finder begivenheden 
sted?
Hvor finder den sted?
Hvordan er projektet kommet i 
stand?
Hvorfor skal læseren tage derhen?

Det vigtigste først

I starten af pressemeddelelsen 
skal der stå, hvad der er nyt, 
spændende eller interessant. På 
den måde vækker man læserens 
interesse, og vedkommende får 
lyst til at læse videre.

Kort og præcist

Brug korte sætninger. Begræns dig 
til det væsentlige. Skriv til læseren.

Hvem sender jeg en presse-
meddelelse til?

Dan dig et overblik over medierne. 
Hvad skriver aviserne om? Hvilke 
indslag bringes i radio og tv?
Her er der forskel mellem regiona-
le, landsdækkende og f.eks. græn-
seoverskridende medier.

Vurdér herefter dit eget projekt. 
Hvem er det relevant for? 

Redaktionernes kontaktdata finder 
du på vores hjemmeside (se linket 
på bagsiden).

På hvilket sprog?

Til projekter og arrangementer i 
Kulturregion Sønderjylland- Sch-
leswig bør der altid formuleres en 
tekst på dansk og tysk. Ofte får 
man et bedre resultat, når man til-

passer tekstens indhold i stedet for 
at oversætte ordret.
Dårlige oversættelser efterlader 
desuden et uprofessionelt indtryk 
af projektet.

Hvis dit projekt også kunne være 
af interesse for gæster fra andre 
lande, så husk at lave en engelsk 
version også.

Hvilken form skal presse-
meddelelsen udsendes i?

De fleste redaktioner foretrækker 
at få tilsendt pressemeddelelser 
som vedhæft til en e-mail. Det er 
vigtigt at benytte et format som 
Word eller Adobe PDF. Ud over 
overskrifterne bør teksten ikke in-
deholde formateringer. 

HVORDAN SKRIVER JEG EN GOD PRESSEMEDDELELSE?

www.kulturfokus.dk|.de
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Billeder skal medsendes i en sepa-
rat fil.

En teaser, eller hvis der er tale om 
korte pressemeddelelser hele tek-
sten, kan også med fordel sendes i 
den egentlige e-mail.

Husk at angive kontaktoplysninger 
(tlf./e-mail) i tilfælde af spørgsmål! 
Oplys også hjemmesideadressen, 
hvis I har en.

Et godt foto

Billeder til printmedier bør måle 
mindst 2.000 px i bredden og have 
en opløsning på 300 dpi.

Billeder til onlinemedier (f.eks. Kul-
turfokus.de) bør måle mindst 800 

px i bredden, og her er en opløs-
ning på 72 dpi tilstrækkelig.

Du skal være helt sikker på, at bil-
lederne må offentliggøres.

Du kan læse mere om, hvordan 
man tager gode billeder, på vores 
hjemmeside (se linket på bagsi-
den).

Hvilke medier kan jeg 
benytte?

• Dagspressen (print)
• Ugeaviser (print) - vær op-

mærksom på deadline!
• Magasiner (print) - vær op-

mærksom på deadline!
• Kulturkalender (print/online) - 

Her bør man kun sende en 
kortfattet udgave af teksten!

• Tv og radio (lokal, regional, 
landsdækkende)

Hvilke pr-muligheder kan 
jeg ellers benytte mig af?

Pressekonferencer:
Det er kun ved store arrangemen-
ter, at pressekonferencer giver 
mening. Man bruger oftere presse-
konferencer på tysk side.

Annoncer:
Det er mere udbredt at tegne an-
noncer i Danmark, hvor annonce-
priserne også er betydelig lavere.

Flyers/løbesedler: 
Farvetryk og ukonventionelle for-
mater vækker mere opsigt, men 
er også dyrere. Overvej, hvor og 
hvordan de skal distribueres/læg-
ges frem. Postkort kan være at-
traktive alternativer til flyers.

Postere/plakater: 
Store formater springer mere i øj-
nene, men kan være svære at få 
afsat. Tit kan man kun komme af 
med plakater i A4- eller A3-format.

www.kulturfokus.dk|.de

ANDRE TING MAN SKAL HUSKE PÅ
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NYE MEDIER/KONTAKT

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 

KulturDialog

Regionskontor & Infocenter
Lyren 1

DK-6360 Padborg
Tel.: +45 74 67 05 01

kulturdialog@region.dk

www.kulturfokus.dk|.de

KulturDialog fi nansieres med støtte 
fra de regionale partnere, det danske 
kulturministerium, Ministerium für 
Justiz, Kultur und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein samt fra EU’s 
INTERREG 4A program Syddan-
mark-Schleswig-K.E.R.N.

Hvad fi nder jeg på
www.kulturfokus.dk 

Tips og gode råd for arrangører og 
kulturaktører fi nder du i området  
Faginfo:

Udførlige tips for kulturel interesse-
rede

Hvordan man skriver en god pres-
semeddelelse

Det lille fotokurs - en videovejled-
ning til hvordan man tager gode 
billeder

Presseadresser i Danmark
Presseadresser i Tyskland

Kulturkalender
I den digitale Kulturkalender kan 
du danne dig et overblik over alle 
arrangementer i regionen, samt 
indtaste dine egne arrangementer.

Derudover kan man læse kultur-
nyheder og se videos fra kultur-
projekter. 

Nye medier

Facebook er en bredt accepteret 
social platform, hvor det er let at 
dele nyheder og billeder. Se f.eks. 
facebook.com/kulturfokus.

Twitter er velegnet til opdateringer 
i telegramstil (140 karakterer). Der 
skal dog først opbygges et publi-
kum i form af followers.

Instagram kan kombineres med 
Facebook og/eller Twitter. Ved 
hjælp af fi ltre kan billeder taget 
med mobilen redigeres på en kre-
ativ måde.

LinkedIn/XING er overvejende er-
hvervsnetværk. På begge platfor-
me fi nder man dog også grupper 
for fritidsinteresser. 
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