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[1. Pressearbejde]

Værktøjskassen til pressearbejde 

• Et opkald/en mail til journalist
• Invitation til lokalredaktion
• Pressemeddelelse 
• Et godt billede 
• En kontakt  

- rækkefølgen afhænger af situationen

Pressemeddelelse
Pressemeddelelsen er et godt redskab til kort at beskrive je-
res initiativ eller arrangement. 

Husk at: 
• Sige det vigtigste først 
• Have et klart budskab – skal fremgå af overskriften 
• Fortælle hovedbudskab i første afsnit 
• Skrive tydeligt hvor og hvornår, hvis det handler om et arrangement 
• Komme med forslag til handling/forbedringer – brug gerne citater 
• Skrive kontaktpersoner og kontaktnumre nederst  

(Måske formanden, uddeler eller en anden talsperson)
• evt. link til web eller Facebookgruppe 

Guide til presse og sociale medier
- få butikkens og bestyrelsens arbejde i pressen og på sociale medier

FØR EFTER

[1. Pressearbejde]

Pressemeddelelse 

Ny, stor bestyrelse til Kvickly Strandlodsvej 
Med undtagelse af seks butikker på landsplan har alle Coops Brugser og Kvicklyer en medlemsvalgt bestyrelse, men i over et år har 
Kvickly Strandlodsvej været uden bestyrelse, hvilket har undret varehuschefen; 

”Amager er jo så fyldt med engagerede mennesker,” siger Allan Pihlman, der startede som varehuschef forrige år. Det er vigtigt for 
ham, at kunderne har repræsentanter i butikken, der kan holde ham orienteret om, hvad områdets beboere ønsker. 

 ”Det er jo en området i spændende forandring og jeg vil gerne sikre mig, at vi imødekommer så mange om muligt, lige fra indfødte 
amagerkanere til de, der flytter ind i alt det nye,” fortæller varehuschefen. 

I god tid inden årsmødet udarbejdede varehuschefen i samarbejde med Coop foreningssekretariat en beskrivelse af, hvilken slags 
opgaver og mennesker Kvickly Strandlodsvej har brug for i bestyrelsen. Dette opslag blev delt i butikken og på butikkens 
facebookside.  

”Uanset hvor vigtigt medlemsdemokratiet er i den gamle andelsbevægelse, så er det altså nemmere at opfordre gode medlemmer 
til at stille op til en butiksbestyrelse, hvis man kan give dem en idé om, hvad de kan bidrage med og hvad de har af muligheder,” 
forklarer foreningskonsulent Signe Mie Jensen.  

Heldigvis viste det sig mere end muligt at få folk til at stille op til bestyrelsen. En tidligere medarbejder, der bor i samme bygning 
som varehuset meldte sig på banen allerede inden årsmødet. Det samme gjorde en operasanger fra den tidligere bestyrelse, en ung 
socialdemokrat og til sidst en kok og madblogger.  

På selve årsmødet stillede yderligere tre personer op, så butikken endte med en flot bestyrelse på syv personer, der alle stillede op 
af forskellige grunde. Dertil kommer to medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen konstituerede sig med Allan Føns som formand og 
Morten Mikkelsen som næstformand. Bestyrelsen glæder sig nu til at komme i gang med at lave aktiviteter for medlemmerne og få 
gang i lokale samarbejder og engagement.  

 

Bestyrelsen fra venstre til højre; Torben Demstrup, Susan Pedersen (med.rep.), Morten Mikkelsen, Mark Hammershøj 
(med.rep.), Lidiya Georgieva, Allan Føns, Naila Akram, Tommy Riis, Gry Sara Windelev (billede i baggrunden) og 
varehuschef Allan Pihlman.  
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[1. Pressearbejde]

Nyhedskriterierne – hvilke lever din historie op til?

• Aktualitet: er det noget aktuelt eller oppe i tiden? – det vigtigste kriterium 
• Væsentlighed: Har historien grundlæggende betydning eller konsekvens for  

mange mennesker? 
• Identifikation: Er der noget, modtageren kan genkende sig selv i? 
• Sensation: Er der sket noget usædvanligt, fascinerende eller uventet? 
• Konflikt: Er der en strid mellem personer eller interesser? 

Fem overvejelser, før du går i gang:

1. Hvad du vil opnå? 
2. Hvilket nyhedskriterium lever din historie op til? 
3. Hvilke medier egner din historie sig til? 
4. Hvordan passer din timing ind i mediets deadlines? 
5. Har du materiale (fx billeder) og fakta klar om historien/arrangementet? 

Mangler du skabeloner, billeder eller andet Coopmateriale?
 

• Ny, fælles branding med stil, billeder og ”Det gi’r mening”-logo
• Giver et professionelt og fælles udtryk 
• Alle redskaber ligger på brandportalen www.brand.coop.dk 
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[1. Pressearbejde]

Det er godt at vide at: 

• lokalavisen skal fyldes hver uge – journalisten har brug for jeres input 
• der er stor medieinteresse for bæredygtigheds-, sundheds- og forbrugsstof 
• velgørende vinkler har det nemmere end kommercielle 
• sæsonnyheder er gode: juleaktiviteter, fastelavn, årsmøde/generalforsamling, Sankt 

Hans osv.
• du kan skrive et debatindlæg, hvis du har mere på hjerte 

Det med småt 

• Få en anden til at læse korrektur og tjek, at alle detaljer er korrekte 
• Find lokalaviser på Mediavejviseren.dk og find regional radio/tv på Google 
• Ring gerne først medierne op, fortæl om din nyhed og inviter evt. journalisten til begi-

venhed – spørg gerne til deadlines (ofte lange på lokalmedier) 
• Send pressemeddelelsen til journalisten/mediet og evt. fotos – sender du til flere på en 

gang, så brug Bcc-feltet til mailadresserne 
• Ring igen for at følge op og spørge til status. Hvis en lokalavis ikke har mulighed for at 

dække et arrangement, så foreslå, at I sender en kort tekst og fotos efterfølgende, som 
avisen må bruge.  

• Tag ikke afslag personligt 

Mangler du fakta? 

• Tjek ansvarlighed.coop.dk 

Mangler du inspiration til at engagere medlemmerne? 

• Tjek coopforum.dk 

Brug de koncepter, der virker:

• Vores madfællesskab – styrk din by med samvær om 
mad og måltider:  
https://coopforum.dk/voresmadfællesskab 

• Butikken som byens scene – forbrugeroplysning om  
fødevarer og forbrug: 
https://coopforum.dk/scene 

• Danmark taler sammen – dialog for lokale borgere om 
et lokalt emne:  
https://coopforum.dk/danmarktalersammen 

• GoCook –  aktiviteter for børn, som skaber madglæde:  
https://coopforum.dk/madglaede 

• Medlemskurser – vis jeres medlemmer, at butikken er 
mere end et indkøbssted:  
https://coopforum.dk/medlemskursus 
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[2. Coop app]

Brug sociale medier  
Hvordan kan din bestyrelse bruge sociale medier til at fremme jeres arbejde?
Opdateringer skal helst indeholde: Et spørgsmål, et interessant faktum og en opfordring til 
handling.

Vælg hvad du vil have folk til at gøre - og hvad de skal føle.  
Ikke det hele på en gang.

[3. SoMe]

 

Lav lokale nyheder i Coop app
En unik mulighed for at komme ud til lokalområdet og  
butikkens egne medlemmer –  
mere end 100 bestyrelser bruger det allerede.

• Mere end 1 million danskere har hentet Coop  
appen, og der er høj daglig aktivitet. 

• Brug evt. skabeloner og billeder i systemet  
– det er nemt

• Få hjælp og vejledning her: coopforum.dk/nyheder

Som bestyrelse kan I via Coop app’en komme direkte i kon-
takt med jeres lokale medlemmer via funktionerne: 

• Lokale foreningsnyheder 
• Lokale afstemninger 
• Lokale arrangementer

Det foregår via QuickCoop, hvor du kan oprette lokale for-
eningsnyheder, lokale afstemninger og lokale arrangemen-
ter med mulighed for direkte tilmelding. Det hele sendes ud 
via Coop app’en, til de medlemmer der tilhører jeres butik. 
På den måde kan du nå ud til de lokale medlemmer med 
alle de spændende ting, der sker i butikken og i jeres for-
ening.

Mere info og vejledning på coopforum.dk/nyheder 

• Skal de læse? 
• Dele? 
• Deltage? 
• Købe? 

• Skal de blive glade? 
• Oprørte? 
• Håbefulde? 
• Overraskede? 

OG...
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[3. SoMe]

Kvickly Albertslund  

• Antal indbyggere i Albertslund: 27.780 
• Antal følgere af Kvickly på Facebook: 28.586 
• Giver folk en oplevelse 
• Svarer hurtigt og ærligt 
• Tager imod ordrer på Facebook  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk at gøre jeres opslag målrettet 
og nært for jeres kunder/medlem-
mer – tilpas altid tilsendt materiale

Brug billeder som effektivt blik-
fang 
- og gerne af personer, hvis de har god-
kendt  
(persondatalovgivning/GDPR)

Tænk også gerne i video - og ’stjæl’ 
fx fra Coops øvrige sider, dvs.  
del videoopslag fra jeres kæde eller 
andre dele af Coop.

Kontakt og rådgivning
Har du spørgsmål til, hvordan I bedst synliggør bestyrelsens og butikkens initiativer  

og kommunikerer med medlemmerne?

Kontakt kommunikationskonsulent i foreningssekretariatet,  
June Scheibel på june.scheibel@coop.dk / 22 53 68 75.


