
Sådan skriver man en pressemeddelelse

Overskrift (1 linje)
Kort og præcis beskrivelse som giver journalisten lyst til at åbne mailen.

Underoverskrift (1½-3 linjer)
Giv en kort beskrivelse af arrangementet på et par linjer og markér den med fed. 
Underoverskriften skal give den vigtigste information- også hvis man ikke læser resten 
af teksten (brødteksten).

Brødtekst (2-5 små afsnit)
Uddyb med alle de gode grunde til at komme til arrangementet. Gør det let for 
journalisten; hvis de bare kan kopiere en god tekst ind i avisen, forøger det chancerne 
for, at de udgiver den. Indsæt gerne et citat, hvor en af tovholderne på arrangementet 
udtaler sig, og skriv telefonnummer så journalisten kan ringe til vedkommende for at få 
uddybet citatet.
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Brødtekst (fortsat)
Skriv de vigtigste informationer samlet: tid, sted og evt. turlederens navn og 
telefonnummer. Det kan sagtens opstilles som punkter i slutningen af 
pressemeddelelsen – også selvom det fremgår af teksten.

Kontaktoplysninger
Skriv mail og telefonnummer så journalisterne kan ringe og stille spørgsmål.

Foto
Vedlæg gerne et foto i høj opløsning, enten af en fugl eller af jer selv i naturen. Husk at 
man skal have lov til at bruge andres billeder. Og husk altid tydeligt angive fotografens 
navn.
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Overskrift eksempel
Kom til Fuglenes Dag i Rold Skov – kend din fugl!

Underoverskrift eksempel
Lær at kende forskel på forårets fugle, når Dansk Ornitologisk Forening inviterer til 
Fuglenes Dag i Rold Skov søndag den 28. maj.

Brødtekst eksempel
Hvordan kender man de forskellige arter fra hinanden? Hvordan lærer man at kende de 
forskellige fuglestemmer fra hinanden? De erfarne fuglekiggere fra DOF står klar til dele 
ud af deres viden og oplevelser fra området, hvor man kan opleve viben, lærkens sang 
og gøgens kukken. Fuglene opleves bedst i denne tid, hvor de har travlt med at lægge 
æg og opfostre nye unger. På Fuglenes Dag søndag den 28. maj kan du blandt andet 
nyde de mange fugle, der har været syd for Sahara hele vinteren og nu er hjemme igen 
for at yngle. 
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Brødtekst eksempel forsat

• Oplev og lær om fuglenes sang og nyd de forskellige arter i Rold Skov.

• Der vil være sjove aktiviteter for hele familien

• Arrangementet er gratis og åbent for alle. 

• Alle børn kan deltage i den landsdækkende tegnekonkurrence om billetter til 

Givskud Zoo til hele familien. Læs mere på fuglenesdag.dk.

Børn og barnlige sjæle får et emblem med hjem, der viser at de har været fuglekiggere 

for en dag. 

Arrangementet er fra 10-14 og det er åbent for alle. Adresse: Vibevej 1, Vibestrup. 

Kontakt eksempel

Jens Jensen: Tlf.: 12345678 

Mail: xxx@mail.dk


