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a. Korzyści – dlaczego warto współpracować z mediami? 

b. wybrane Zasady i narzędzia – co się sprawdza we 
współpracy z mediami? 

c. Komunikat prasowy – co zwiększa szanse na publikację? 
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Dlaczego warto współpracować  

z mediami? 
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3 korzyści ze współpracy z mediami 

• ZWIĘKSZASZ ZASIĘG: skutecznie docierasz  
z informacją do swoich potencjalnych odbiorców 

     … bo więcej osób przeczyta tekst w gazecie/lokalnym portalu niż znajdzie go na Twojej stronie. 

 

• ZMNIEJSZASZ KOSZTY: nie płacisz za 
zamieszczenie informacji 

      … bo dobrą informację media opublikują, a reklama sporo kosztuje i ludzie jej mniej ufają. 

 

• ZYSKUJESZ WIARYGODNOŚĆ: budujesz 
wizerunek i zwiększasz rozpoznawalność  

       … bo ludzie zaufają Twoim działaniom, o których przeczytali w mediach. 
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Co się sprawdza we współpracy  

z mediami? 
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Organizator 

PRZEKAZ INFORMACJI 

Uczestnik/czka zajęć 

Dziennikarz/ka 
(pośrednik) 

Czytelnik/czka 

DOBRA 
INFORMACJA 

WYKORZYSTANIE  
INFORMACJI 

Nie chodzi o to, żeby 
dotrzeć do mediów. 

Chodzi o to, żeby 
dotrzeć do ich 
czytelników! Z dziennikarzem 

zawierasz transakcję: 
informacja za 

publikację! 

Sprawdza się to co 
lokalne: blisko ludzi i 

ich spraw! 

Nie wszystko co 
robisz, jest ciekawe 

dla mediów! 



zawiera nową informację (news)– coś, czego wcześniej nie 

wiedział/a 

zawiera informację o czymś, co dzieje się teraz lub stanie się w przyszłości 

ma wpływ na życie jego czytelników (w pracy lub w domu) 

dotyczy jego sfery działań/zasięgu (lokalnego, krajowego; 

danej branży lub tematu) 

zawiera coś mocnego lub dramatycznego, co przemówi do 

czytelników 

dotyczy znanych osobistości lub innych osób znanych czytelnikom 

 spełnia formalne cechy dobrej informacji prasowej 

 
 
na podstawie: Anita Zdrojewska, agencja Publink; rady z miesięcznika BRIEF 

 
 

 Dziennikarz/ka potrzebuje DOBREJ INFORMACJI,  

czyli takiej, która:  



NADAJ INFORMACJI TWARZ 
 

Siedmioletnia Kasia z Koszalina nie 
może się doczekać zajęć: wreszcie dowiem się, 
dlaczego morze nie zamarza!  

 

Czy moja informacja to DOBRA INFORMACJA? 
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CZY TO JEST NEWS? 
 
W październiku rusza pierwszy w województwie 
Uniwersytet Dziecięcy. Rozpoczęły się zapisy dzieci  
w wieku 5-10 lat. 

ZRÓB TEST „I CO Z TEGO?” 
 
100 najmłodszych mieszkańców 
regionu zwiększy bezpłatnie swoje 
szanse edukacyjne, ucząc się od 
profesorów z najlepszych uczelni regionu.  



Narzędzia media relations 

MATERIAŁY PRASOWE SPOTKANIA BEZPOŚREDNIE 

• komunikat prasowy 
(+zdjęcia) 

• artykuł ekspercki 

• artykuł w portalach (np. ngo.pl) 

• wywiad e-mailowy 

• oficjalne stanowisko (holding 
statement) 

• lista ekspertów/ekspertek 

• zakładka dla mediów na stronie www 
• blog, film w internecie (YouTube, MySpace) 

• newsletter 

 

• wizyta referencyjna 
(w siedzibie, miejscu 
działań) 

• spotkanie jeden-na-jeden 

• wywiad (prasowy, radiowy, 
telewizyjny) 

• nieformalne spotkania 
• śniadanie prasowe 

• konferencja prasowa 
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PRZYKŁAD. 
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Uniwersytet dla dzieci w Smardzewicach działa od 2 lat. 80 uczniów miejscowych szkół podstawowych 
uczestniczy w wykładach m.in. o astronomii, ekologii, medycynie, filozofii. - Syn jest bardzo ciekawy 
świata – mówi Małgorzata, mama 7-letniego Michała  – Zadaje mi bardzo dużo pytań, pomyślałam więc, 
żeby w taki sposób rozwijał zainteresowania. Niech skorzysta z wiedzy profesorów – tłumaczy. Kolejna 

edycja zajęć rozpocznie się w październiku  w lokalnym Domu Kultury. 

Jak mogą współpracować z mediami? 

• poinformowanie o ofercie i zapisach 
• dotarcie do rodziców, nauczycieli 

Komunikat prasowy 

• zachęcenie nauczycieli do współpracy 
• przedstawienie korzyści dla dzieci 

Artykuł o wczesnej 
edukacji w piśmie 

branżowym 

• unikalna oferta i dostęp do słuchaczy 
• ciekawe materiały promocyjne 

Zaproszenie mediów na 
wykład 

• zainteresowanie dzieci ofertą  
• pokazanie przykładu rówieśników  

Wywiad ze studentami 
w lokalnym portalu i na 

www młodzieżowych 



Komunikat prasowy 
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5 pytań Kiplinga 

 

What – Co? 

Who – Kto? 

When – Kiedy? 

Where – Gdzie? 

Why – Dlaczego? 

 

Komunikat prasowy – zawartość  



• Co się konkretnie wydarzyło 
lub wydarzy? Co 

• Kto bierze w tym udział, kto 
jest bohaterem tej historii? Kto 

• Kiedy się to wydarzyło lub 
wydarzy? Kiedy 

• Gdzie będzie to miało 
miejsce? Gdzie 

• Jakie są powody lub 
przyczyny, że to się wydarzy? Dlaczego 



Piramida Pulitzera 

 
NAGŁÓWEK (lead) – 

odpowiedź na 
najważniejsze pytania 

ROZWINIĘCIE 
(body) 
+ cytat 

TŁO 
(background) 

News – esencja informacji 

Treść kompletna,  
odpowiadająca na wszystkie pytania 

Treść uzupełniająca, dodatkowa 
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Informacja prasowa 
 

miejscowość, data 
Nadawca:  
pełna nazwa instytucji 
ew. logo 
  

TYTUŁ 
  

Nagłówek (lead): pogrubiony 
 
  

Rozwinięcie informacji (body): uporządkowana 
 
  

Tło o problemie, organizacji (background): oddzielone 
  
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji: 
Imię i nazwisko, e-mail, telefon 

przeznaczenie dokumentu 

kompletne dane 



Komunikat prasowy – zasady  

TYTUŁ: informacyjny, unikalny, przyciągający, krótki 

 
 
 
 

 
 
NAGŁÓWEK: 
• 2-3 zdania 

 
 

 
TREŚĆ:  
• podzielona na akapity, ze śródtytułami 
• minimum 1 wypowiedź/cytat 
• informacje o organizatorze na końcu 
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DOBRZE! 

Otwieramy małą szkołę  

Cały Toruń biega 

Edukacyjna trampolina dla gimnazjalistów 

Największe warsztaty garncarskie w regionie 
 

ŹLE! 

Rozpoczęcie projektu dla dzieci 

Kolejny sukces w mieście 

Wspaniały przykład współpracy 

Białe szaleństwo tylko u nas 
 

FORMALNOŚCI: 
• obowiązkowo dane osoby do kontaktu (telefon!) 
• komunikat gotowy do opublikowania w całości 
• 1 strona  A4 
• otwarty plik (nie PDF!) 
• wysłany e-mailem do konkretnej osoby 
• follow-up 

W październiku w Smardzewicach rusza pierwszy Uniwersytet dziecięcy. 
Studentami będą dzieci w wieku 7-12 lat. Na wykładach dowiedzą się m.in. co 
to jest czarna dziura i skąd się biorą pieniądze. Można się zapisać w Domu 
Kultury.  



Komunikat prasowy – język informacji  

1. Pisz w trzeciej osobie – odbędzie się, zamiast zorganizujemy  

2. Pisz krótkimi zdaniami – unikaj przecinków, wtrętów, wstępów 

3. Posługuj się konkretem – ponad połowa, a nie liczne, wiele 

4. Używaj potocznego języka – pieniądze, a nie środki finansowe 

5. Unikaj żargonu zawodowego, branżowego – nie beneficjenci 

PO KL, a uczestnicy spotkania 

6. Nadawaj liczbom znaczenie 

7. Pisz obrazowo 



Kilka słów podsumowania 
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4 najczęstsze błędy we współpracy z mediami 

oczekiwanie, 
że sami się 
dowiedzą  
o tym, co 
fajnego 
robimy 

założenie, że 
dobro samo 
się sprzeda 

strzelanie 
na oślep: 

może kogoś 
trafimy 

informacją 

jakoś 
zamiast 
jakość 
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Czynniki sukcesu 3xZ 

ZIDENTYFIKUJ: 

- medium 

- temat 

- dziennikarz/ka 

- potrzeby 

 

ZAINTERESUJ: 

- test I co z tego? 

- wybierz formę 

- przestrzegaj zasad 

ZAISTNIEJESZ! 

- monitoruj 

- dziękuj 

- rozwijaj, korzystaj 
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Korzystałam z: 

Borowska M., Dembicka-Starska I., Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych 

serwisy internetowe: poradnik.ngo.pl, proto.pl  
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