VERTALINGEN

TRAININGEN

TEKSTREDACTIE

Training

Omgaan met de
media

/ Sanne / Eric / Daphne / Anouk / Marijke / Rob laat woorden werken.

Training

Omgaan met de media
Wie met de media communiceert, zal dat helder en strategisch moeten doen. Het
is zaak om te overtuigen, te zorgen dat je kernboodschap overkomt. Maar hoe
reageer je op lastige vragen, en hoe houd zelf de regie in handen?

Wat leer je?

Data & locatie

Je doet vaardigheden op om slim met de pers

Omgaan met de media kun je incompany orga-

om te gaan. Na de training voel je je zekerder

niseren of volgen als privé- of duotraining. De

in je contact met de media. Je hebt een uit-

data en locatie bepalen we in overleg.

gebreid repertoire om je verhaal overtuigend
te brengen en bent goed voorbereid om in te
gaan op moeilijke vragen.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining

Onderwerpen die aan de orde komen:

Omgaan met de media zijn afhankelijk van je

• Verschillen in mediabenadering tussen radio,

wensen en de grootte van de groep. Meer we-

tv, schrijvende pers en nieuwe media
• Do’s and don’ts in mediacontacten aan de

ten? Bel naar 020 - 598 64 20. We komen graag
langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

hand van korte filmfragmenten van politici en
andere publieke figuren
• Zelf oefenen: we beginnen met observaties
en individuele feedback, we eindigen met
microfoons en camera
• Inhoud geven aan een proactief persbeleid
• Persoonlijke plannen formuleren

Voor wie
Deze mediatraining is geschikt voor wie beroepsmatig de pers te woord staat en daarbij
de regie in eigen hand wil houden. Voor wie

‘De trainers hebben op zeer professionele

wil leren om via de media met relevant nieuws

en persoonlijke manier een sfeer gecre-

helder naar buiten te treden. Of het nu gaat

ëerd waarbij iedereen zijn ervaringen kon

om een lastige boodschap of een commerciële

delen.’

boodschap, een praatprogramma of een krant.
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