Publicering
TIPS FÖR FRAMGÅNG

Definiera dina målgrupper

Vilka vill du kommunicera med via ditt nyhetsrum? Är det journalister, bloggare,
styrelsemedlemmar, samarbetspartners, anställda inom företaget? Definiera dessa
målgrupper och gör en plan för hur du via nyhetsrummet ska kommunicera med dem
utifrån de olika materialkategorierna du kan välja mellan. Det finns tre huvudtyper:
Pressmeddelande: skickas när din främsta målgrupp är journalister/press.
Nyheter: publicera en nyhet när du vill prata med andra målgrupper än journalister
t.ex. om ditt företag blivit citerade eller omnämnda i media, om företaget fått en ny
viktig samarbetspartner, om ni ska ha ett kundevent, delta vid en mässa etc. Allt som
stärker ditt företags varumärke är en nyhet.
Blogginlägg: använd blogginlägg för mer personliga publiceringar och/eller publiceringar som skapar ett riktigt värde för läsaren, t.ex. debattartiklar, intervjuer med medarbetare eller branschkunskap. Material som publiceras som blogginlägg är oftast
det vi kallar content marketing eller innehållsmarknadsföring.

Publicera frekvent

Sätt en realistisk målsättning från början – exempelvis att du ska publicera något
varannan vecka. Gör en enkel publiceringsplan där du fyller i vad som kommer att
hända närmaste tiden och vilken vecka publiceringen ska göras, vem som gör den
och vilken materialtyp den ska gå ut som. Ett uppdaterat nyhetsrum är ett bra nyhetsrum.

Publicera det som har ett nyhetsvärde

Varje gång du publicerar, ställ dig själv frågan “vad får mottagaren ut av att läsa det
jag publicerar?”. Är det en vinkel till en spännande artikel? Är det en artikel som tipsar
läsarna på hur de kan bli bättre på det som du och ditt företag har kunskap om?

Sätt en tydlig rubrik och sammanfattning

För att nå ut i mediabruset behöver du väcka uppmärksamhet och du har cirka en
sekund på dig att göra det. I rubriken ska det klart framgå vad man får om man klickar
sig in på din nyhet såsom “X lanserar ny ekologisk hudvårsserie” eller “Y deltar på
fastighetsmässan i Stockholm”. Läsaren ska inte behöva gissa sig till vad din nyhet
handlar om.

Välj relevanta kategorier

Vilka branschkategorier du väljer avgör inom vilka kategorier du syns i på Mynewsdesk. Branschkategorin avgör också vilka mottagare som får mail utifrån de kategorier de valt att prenumerera på. Du kan välja upp till tio kategorier varje gång du
publicerar. Tänk på att se över och ändra dina kategorier varje gång du publicerar
så att ditt material når rätt mottagare.

Lista nyckelpersoner och använd dem vid publicering

Vilka personer vill du säkerställa att får din information? Dina medarbetare? Utvalda
journalister? Dina kunder? Skapa listorna i “Network” och koppla sedan på valda
listor när du publicerar (under distribution i publiceringsformuläret).

Publicera ut på sociala medier

Är ditt företag aktivt på sociala medier? Varför inte automatisera publicering till dina
kanaler via Mynewsdesk? Du gör detta genom att klicka på “Newsroom” och “kanaler” och “aktivera”. Du kan antingen välja att ha kanalen ibockad så att din publicerng
automatiskt går ut i dina sociala kanaler eller så väljer du manuellt när och var du vill
att ditt material ska publiceras.

