guide
Tips och råd om hur du själv
kan arbeta för att få medial
uppmärksamhet i samband
med medaljvinsten i SM
i Mathantverk.

M

athantverk är något som intresserar människor. Det
berör människor. Intresset har ökat enormt under de
senaste 5 åren. Matfrågan är mer aktuell än någonsin i
Sverige och konsumenter vill veta vad maten innehåller,
hur den är tillverkad och dom väljer själva med kräsen
omsorg vad dom ska handla. Inte alla, men fler och fler.
Det här ökar också möjligheterna för alla livsmedelsföretag att
profilerar sig på marknaden i förhållande till denna starka trend. Många
väljer att möta det ökade konsumentkravet genom att prata om innehåll och
tillverkningsmetoder. Ord som hemmagjort, familjeföretag, tradition och
gamla recept förekommer i allt större utstreckning.
Storytelling är en väl beprövad metod inom alla branscher, inte minst
vad gäller mat. Det finns inga regelverk för storytelling, egentligen… Det
viktiga är oftast att det är en bra story. Men det är här det börjar bli intressant
för dig som är mathantverkare. Du har nämligen en helt unik möjlighet som
företagare i matbranschen att berätta en alldeles ärlig, uppriktig och sann
berättelse och det är den berättelsen som konsumenterna letar efter. En
mathantverkares story är på riktigt och den känslan och kunskapen är viktig
att du bär med sig när du vill skapa ett medialt intresse kring ditt företag och
dina produkter.
Ett utmärkt tillfälle att skapa medialt intresse för dig är nu, när du
vunnit medalj i SM i Mathantverk.

Grattis!

-VILKEN ÄR DIN STORY?
Det du vill uppnå är att få redaktionellt utrymme i media.

beroende på vem den vänder sig
till. En större dagstidning har ofta
flera olika redaktioner och mindre dagstidningar har skribenter
inom olika områden som till exempel nyheter, ekonomi och arbete, mat och nöje, resor. Därför
är det bra att kontakta flera journalister på samma tidning.
Ditt företags utveckling är intressant ur ekonomiskt perspektiv, det är kanske ett spännande
besöksmål, din produkt är ett givet ämne för matskribenten och
givetvis är medaljen från SM i
Mathantverk intressant för nyhetsredaktionen.
Det du vill uppnå är att få redaktionellt utrymme i media. Där
är genomslagskraften störst. Fler
människor läser redaktionell text
än annonser. Att få redaktionellt
utrymme kostar dig ingenting
mer än den tid du lägger på ditt
pr-arbete.

METODEN

Konsumenter vill gärna känna att
de har en relation till det företag
de handlar av eller till den produkt de köper. De lyssnar gärna
på någon som de har en relation
till och köper produkter som de
blivit rekommenderade eller tipsade om.
Storytelling har länge varit ett
framgångsrikt sätt att skapa relationer på. Din berättelse ger kunden möjlighet att lära känna ditt
företag och dina produkter.
Din berättelse kan bidra till att
öka din kunds positiva upplevelse
när han eller hon handlar av dig.
Vilken är din story?
Hur går den att knyta till att du
precis vunnit en medalj i SM i
Mathantverk?
Egentligen är storytelling en
gammal tradition av att berätta i
ord, bilder, symboler och känslor.
En berättelse kan dessutom med
fördel vinklas åt lite olika håll

VAD DU BEHÖVER

MATERIALET

Innan du kontaktar pressen, se till att du vet vilka du ska kontakta och
att du har ditt material färdigt och redo att skickas. Här kommer en
sammanställning av vad du behöver:

•

En medialista. Skapa en sammanställning över de journalister och
redaktioner på tidningar, radio, tv och andra aktörer inom sociala
medier som bloggar och twittrar som du vill kontakta. Du kan avgränsa dig och välja att endast fokusera på lokala medier eller välja
att kontakta nationell press. Kom ihåg att i första hand lista kontakter med kort pressläggning när du snabbt vill nå ut med nyheten
att du vunnit en medalj på SM i Mathantverk.

•

Din story. En beskrivning av dig, ditt företag och om den produkt
du vunnit medalj med.

•

Bild på dig, på din produkt eller från företaget.

•

Bild på dig med medaljen från SM i Mathantverk.

•

Kort information om SM i Mathantverk. Det som är viktigast
är att informera pressen om vilken typ av tävling du har vunnit
medalj i. Informationen finns på eldrimner.com.

•

Kort information om arrangörerna Eldrimner – nationellt resurscentrum för mathantverk samt en beskrivning av vad mathantverk
innebär. Informationen finns på eldrimner.com.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Här följer två olika alternativ av tillvägagångssätt. Alternativ A är den
snabbaste vägen. Alternativ B är lite mer tidskrävande, men leder oftast
till större medialt utrymme.

Alternativ A
Skriv din story/ditt pressmeddelande. Skriv ner den korta versionen av din story. Tänk dig att du skriver ett pressmeddelande.
B örja med det viktigaste – vem du är och att du har vunnit en
medalj på SM i Mathantverk.

•

Berätta sedan om det som är unikt med dig och din produkt, om
bakgrunden till ditt företag och hur din verksamhet ser ut. Skriv
dina kontaktuppgifter.

•

Samtal med journalisten. Titta på din medialista och börja med det
viktigaste – samtalet! Ring gärna journalisten innan du mailar informationen. En personlig kontakt med journalisten kommer garanterat att öka träffsäkerheten i ditt arbete och hjälpa till att skapa
medialt intresse kring din nyvunna medalj och ditt mathantverk.

•

Maila information. Summera samtalet i ett mail och skicka information till journalisten.

VÄGEN

•

Alternativ B
•

•
•

•
•

Skapa överblick – skriv din story i några olika vinklar. Titta på
dig själv och ditt mathantverksföretag. Vilka olika vinklar kan din
story skrivas på? Själva nyheten är given – du har vunnit medalj i
SM i Mathantverk. Börja varje story med det. Vad finns mer? På
vilket sätt är din produkt speciell? Har du egna djur som ger dig
råvaran? Har du egna odlingar? Fyller ditt företag någon viktig
funktion för andra? Har du till exempel anställt människor på
landsbygden? Erbjuder du några andra upplevelser på gården
eller i kombination med ditt företag? Är det ett unikt besöksmål?
Lyft gärna sådant som som känns alldeles vardagligt och självklart
för dig i ditt företagande. Det vanliga är garanterat det som konsumenter och pressen tycker är intressant och jättespännande. Tänk
på att din vardag som mathantverkare är unik för de allra flesta.
Skapa en ”spel-plan” – var och när och vilken information ska
skickas.
Efter att ha skapat överblick och samlat alla berättelser om dig och
ditt företag är det dags att börja rikta informationen någonstans.
Vilka stories passar bäst för vilken typ av medier och redaktioner
och när ska de användas? Tänk på att även titta på medier med
lång pressläggning. Till exempel magasin som kommer ut en gång
per månad eller ännu mer sällan.
Samtal med journalisten – skapar träffsäkerhet.
En spel-plan är bara en plan. Allt kan ändras under denna punkt.
Träffsäkerheten för dina stories ökas under samtalet med journalisten. Genom samtalet har du möjlighet att ta reda på vad som
intresserar dem och vad de har på gång just nu. Du kan också passa
på och fråga om de vill ha bilder. Försök gärna presentera något
nytt som de inte har tänkt på.

•
•

•

Du har möjlighet att prata med journalisten utifrån en särskild kategori/vinkel som du väljer. Det är dock viktigt att vara flexibel i
samtalen så att du både kan leda journalisten till viktiga punkter,
men även låta sig ledas till det som journalisten är intresserad av.
Maila journalisten – summera samtalet ni nyss haft och maila
information. Författa ett mejl som summerar samtalet inriktat på
den vinkel eller de vinklar som var aktuella. Bifoga all information
som journalisten behöver eller efterfrågade, till exempel ett pressmeddelande, bild, storyn om dig och ditt företag.
Viktigt! Kom ihåg att vara tillgänglig på telefonen efter att du
mejlat media.

Betrakta inte dig själv som en f örsäljare
när du kontaktar journalister. Du har en
positiv nyhet att förmedla. Du ringer för
att du vill berätta om något du älskar
och brinner för! Du hjälper journalisterna att få information om något som
är viktigt och ligger rätt i tiden! Hitta
den platsen inom dig och det här arbetet
blir genast mycket lättare och roligare.

Lycka till!

Önskar Eldrimner

e l d r i m n e r. c o m

