
S KRATKIM govorom
selekcijo objave delate sami

Pogosto slišim: »Jutri imam no-
vinarsko konferenco, na kaj naj
bom pozoren?« Konec leta, in ob
začetku leta pravtako.so novinar-
ske konference, sploh zaradi pred-
stavljanja rezultatov, zelo pogosto
orodje srečevanja z novinarji in
dobra priložnost grajenja odnosa
z njimi. So tudi priložnost, da se
novinarjem predstavijo načrt de-
lovanja podjetja za celo Leto, mo-
rebitni izzivi in tudi večji dogodki,
ki jih podjetje namerava izvesti.
Ena od ključnih stvari je, da novi-
narsko vedno poudarimo vsebino,
ki je močna, in da v strnjeni obliki
omenimo čim več rezultatov. Naj-
bolj zaželeno je, da novinarske
konference trajajo 15 minut, v
skrajni sili oziroma, če je res ve-
liko sogovornikov, nikakor pa več
kot pol ure. Zavedati se je treba,
da novinarji nimajo časa za novi-
narske konference. Vsi naenkrat

dobijo enake informacije in moje
mnenje je, da se še vedno dogaja
preveč konferenc. Naj se zgodijo
takrat, ko imamo res nekaj udar-
nega, zanimivega.

kaj boste povedali in bodite na te-
kočem glede tega, kaj bodo govo-
rili drugi. Ključno je, da je nastop
treba vaditi, da se govori spontano,

Vedno, ko se pred novinarskimi
konferencami pogovarjam z direk-
torji, jim svetujem naslednje: nekaj
dni prej preglejte vsebino, vadite,

Velikokrat me kdo vpraša:
»Kaj naj se z novinarji
sploh pogovarjam?« Vedno
odgovorim, da naj se z njimi
pogovarjajo o temah, ki jih
imajo. Sicer pa bo novinar
vedno sam pristopil in
vprašal, kar ga še zanima.
Zavedajte se, da morate biti
v odgovorih vedno kratki.
Tako kot je čas za vas ena
največjih vrednot v vašem
poslu, je pri novinarskem
poslu enako.

jasno, razločno in s poudarki. Na
koncu imajo novinarji navado, da
posnamejo izjavo, torej nekaj krat-
kega v dolžini od 6 do 18 sekund.
V vsakem primeru bodo naredili
selekcijo, ne glede na to, kako dol-
ga bo vaša izjava. Če boste govorili
na dolgo in široko, bo to selekcijo
pač naredil novinar sam. Sicer pa
radio zahteva veliko večjo razloč-
nost in nežnost glasu, na televiziji
pričakujemo samozavesten in to-
pel nastop. Časopis dovoljuje več
prostora, portali pa kratke udarne
novice.

Novinarska konferenca je prav
tako idealna priložnost za
predstavitev novih akcij, sploh če
so udarne in posebne, ter izvrsten
način za spoznavanje in grajenje
odnosa z novinarjem. Velikokrat
me kdo vpraša: »Kaj naj se z no-
vinarji sploh pogovarjam?« Vedno

odgovorim, da naj se
z njimi pogovarjajo
o temah, ki jih imajo.
Sicer pa bo novinar
vedno sam pristopil
in vprašal, kar ga še
zanima. Zavedajte se,
da morate biti v od-
govorih vedno kratki.
Tako kot je čas za vas
ena največjih vre-
dnot v vašem poslu,
je pri novinarskem
poslu enako.
Ker so na novinarski
konferenci prisotne
tudi kamere in fo-
tografi, sta zelo po-
membna tudi sama
drža in nastop. Od
nebesedne komuni-
kacije, uporabe rok
do načina gledanja.
Za dobro, učinkovito
in prepričljivo kon-
ferenco toplo pri-
poročam vajo. Velja
vedeti, da so vsi dobri

govorci vedno prej vadili. V resnici
je to vrlina, ki se je zavedajo in jo
prakticirajo uspešni poslovneži.

Franc Skufca, župan
občine Žužemberk:

»Novinarske konference
naredimo predvsem takrat, ko
bi radi novinarjem predstavili
ključne, večje stvari, ali jim tudi
kaj pokazali na terenu.Z leti smo
z novinarji vzpostavili odnos,
marsikaj smo se tudi naučili od
njih, saj nismo dovolj poznali
novinarskega dela. Predvsem
zdaj vemo, da vsak potrebuje
svojo novico, na svoj način, glede
na medij, za katerega poroča.
Sploh je pomembno, da smo
kratki. Na novinarske konference
se vedno pripravim in tudi prej
vadim, kaj bom povedaL«

Toni Pugelj, Citypark:
»Novinarske konference ali
druge oblike srečevanj z mediji
so del menedžerskega dela, kar
me spremlja že daljše obdobje.
VCityparku imamo običajno
srečanje z novinarji dvakrat
letno. Eno je, ko predstavljamo
rezultate in plane dela, drugo
ob kakšnem večjem dogodku.
Predvsem se zavedam, da
novinarjev ne obremenjujem po
nepotrebnem, da se bistvo strne
na kratko, vsebinsko se je treba
pripraviti, vedno bolj pa sem
pozoren tudi na to, kako bom
povedaL«

PIŠE: Mag. Andreja Jernejčič, Lin&Nil, PR, javno nastopanje in komuniciranje
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