Společná vzdělávací
platforma PROJEKTY
OPVK, v rámci projektu
PROFIN, zve zájemce
z řad odborné veřejnosti
na seminář

Jak psát správně tiskové zprávy
29. srpna 2012 od 9:00 do 16:00
učebna VÚTS, a. s., Jezu 4, Liberec
pod vedením lektora Mgr. Martina Maruniaka
Tisková zpráva je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak oslovit média. Pokud
chcete upoutat zprávou o svém projektu nebo výsledcích výzkumu, je důležité, aby
zpráva zaujala a vynikla mezi ostatními průměrnými tiskovými zprávami, kterých
média dostávají denně stovky. Jak nejlépe oslovit média Vám na našem kurzu
poradí špičkový odborník s dlouholetými zkušenostmi v oblasti mediální a
marketingové komunikace Martin Maruniak.
Seminář bude rozdělen do čtyř bloků. V úvodu se zaměříme na to, jak „fungují“
současná média a český mediální trh. Dále budou probrána základní pravidla při
psaní tiskové zprávy (např. jak správně napsat titulek, první odstavec a tělo zprávy,
kdy vůbec tiskovou zprávu použít, jak ji správně doručit novinářům, kdy a jak
zprávu publikovat). Následně se účastníci dozví, jak vytvořit úderné sdělení, jak
zaujmout a jak docílit toho, aby byla zpráva pro čtenáře přitažlivá. Na závěr
semináře vyhodnotíme příklady reálných tiskových zpráv a lektor se s účastníky
podělí o tipy, triky a nejčastější chyby při jejich psaní.
Profil lektora:
Martin Maruniak v oblasti mediální a marketingové komunikace působí více než 18 let,
získal několik novinářských cen a ocenění v oblasti komunikace. V současné době
pracuje jako editor Rádia Impuls a korespondent TV Markíza, kde také dříve působil
jako reportér/moderátor.

Registrace na kurz je možná zaslání přihlášky na e-mail
profin@projektprofin.cz,
nebo
on-line
registrací
na
webu
www.sympoziumsychrov.cz nejpozději do 23. srpna 2012. Vaše registrace
bude potvrzena 24. srpna 2012.

Účast na kurzu je BEZPLATNÁ. V rámci kurzu není zajištěno občerstvení.
Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Bližší informace o kurzu, přihlášky a
profil lektora
jsou ke stažení na stránkách projektu
www.projektprofin.cz

