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«et oppslagsverk om
hvordan du lykkes med Pr»
Arve Sjølstad, kommunikasjonssjef i Norsk Tipping

Arve Sjølstad, informasjonssjef i Norsk Tipping

25 % att
ab
r
t
t
ne

«Fengsler deg Fullstendig!»
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PR-stunts, og er et must for alle som vil
Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge
bli pensum for alle bedriftsledere.»
bruke PR i markedsføringen.»
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Erik Windahl-Olsen, gründer,
Webhuset AS

Per Morten Hoff, generalsekretær
i IKT-Norge

sliK KJØPer du BOKen – se siste side →

OVERSIKT OVER SENTRALE DELER AV
INNHOLDET I MEDIEKUPPET
Formulering av hovedbudskap – oppskriften Vollvik
og Haakon B. Schrøder fulgte, og som førte til at pressen
gjenga Chess-budskapene nesten ordrett (kap. 22 og 30)
Personlige pressekontakter – Idar Vollviks
fremgangsmåter for å etablere personlige relasjoner og bli
venn med journalistene
(kap. 9, 20 og 35)
Medieomtale av kundeinformasjon,
salgstall og teknologi – slik brukte Chess egen drift til
å generere flere hundre verdifulle medieoppslag (kap. 7,
13, 17, 21, 25 og 33)

Innsalgsmetoder – slik selger du inn en leder eller en
sak til Dagens Næringsliv, VG, Dagbladet, Aftenposten, de
store regionavisene, og til Dagsrevyen og TV 2 Nyhetene
(kap. 21 og 39)
Bransjetalsmannsposisjonen – Vollviks metoder for
å bli medienes mest brukte kilde
i generelle saker om egen bransje (kap. 14, 17,
25 og 29)
Pressemeldinger som fastnøkkel
i PR-arbeidet – Haakon B. Schrøders teknikker for å få
alle norske medier til å omtale meldingene han skriver
(kap. 12 og 13)

Mediekuppet beskriver i detalj hvordan Chess på tre år får over 7000
medieoppslag og blir landets tredje største mobilselskap,
nesten uten å bruke betalt reklame. Dette er innsidehistorien
om Norges største PR-suksess.
PRopulisme – grepene Vollvik og Schrøder benyttet for
å hekte seg på folkelige saker i mediene og gjøre dem til
PR-suksesser for Chess (kap. 7 og 45)

Polariseringsgrepet – hvordan Chess spilte på
motsetninger i markedet og mellom aktørene for å trigge
medienes interesse (kap. 10, 15, 16, 22, 29)

Event-PR – slik fikk Chess store mengder positiv
medieomtale av publikumsvennlige arrangementer og
andre PR-stunts (kap. 34)

Føljetong-PR – teknikkene Chess brukte for å
porsjonere ut saker og spinne dem videre i nye retninger
for å maksimere den totale medieomtalen (kap. 17, 45,
46 og 47)

Co-branding – slik bygget Chess merkevare ved å
profilere egen toppleder (kap. 9 og 35)
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MED DENNE BOKEN LÆRER DU ALT OM:
■

hvordan du blir en A-kilde for journalistene

■

■

hvordan du tilpasser deg underholdningsjournalistikkens formater og får inn saker i
tabloidmediene

hvordan du utnytter underdog- og
utfordrerposisjonen for å få pressens
oppmerksomhet

■

hvordan du bruker lavpris som PR-våpen

■

hvordan du bruker nettmediene for å påvirke de
andre medienes dekning av en sak

■

hvordan du bruker lekkasjer strategisk
i PR-arbeidet

■

hvordan du spiller etikkortet for å bygge
troverdighet og styrke eget omdømme

■

hvordan du kan bruke humor når du markedsfører
virksomheten din

Mediekuppet er den eventyrlige historien om hvordan fiskersønnen Idar
Vollvik kjøper mobilselskapet Chess for fire millioner kroner i 2002, selger
for to milliarder i 2005 og blir (for en kort stund!) milliardær.
«En underholdende bok fra begynnelse til slutt. Den fungerer
godt som en håndbok i publisitetsmakeri.» Philip Synnestvedt,
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«Drivende godt skrevet om et PR-geni og en mobilpredikant.
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Om forfatteren
Haakon B. Schrøder (født i 1966) har vært PR-rådgiver for Chess siden 2002, og har
flere av landets mest medieeksponerte virksomheter som sine klienter. Etter å ha vært
nyhetsjournalist i Bergensavisen og Bergens Tidende i 10 år, begynte Schrøder i 1998
som PR-rådgiver i Geelmuyden.Kiese, og leder i dag idé- og konseptselskapet Playground. Han var i mange år gjesteforeleser i markeds-PR ved Handelshøyskolen BI.

«En skikkelig informasjonsthriller med masse fart og spenning!»
«Denne boka er helt vill, totalt åpen og svært lesbar.
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«Boken gir innsikt i hvordan mediebildet skapes når

SPESIALTILBUD
Bestill Bruk Pressen 3.0 og Mediekuppet samtidig, og få Mediekuppet
for kun kr. 95,- (bokhandelpris kr. 595,-)
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Mediekuppet

her
Les bokbrosjyre for
Bruk pressen 3.0

her
HURTIGSVARPREMIE!

Bestill Bruk Pressen 3.0 og
Mediekuppet

her

Slik bestiller du Mediekuppet
raskt:
”Boka er meget underholdende, men fremfor alt har den svært mye

Sagt om Mediekuppet:

å lære bort når det gjelder strategisk bruk av PR. Bør bli pensum for
Send en e-post til post@kommunikasjonsforlaget.no
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Produktdetaljer:

”Driver du en bedrift eller jobber med media eller PR, er dette
boken du absolutt MÅ skaffe deg. Så godt skrevet og så stappet med
Bestiller du Mediekuppet
matnyttige PR-tips at boken burde være pensum der markedsføring
innen 10 dager, får du gratis
undervises.”
håndboken PR-tips (82 sider,
Gunnar Andreassen, anmeldelse i Aftenmagasinet
veil. utsalgspris kr 175). Dette

Antall sider: 416
Utstyr: Innbundet, rikt illustrert – over hundre
er et presist og effektivt verkfargebilder
tøydetaljerte
som vil hjelpe deg å jobbe
”Glem dyre kommunikasjonsstrategier og
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for din
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Bokhandelpris: kr. 595,-. Du får nå 25 %informasjonsplaner!
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Her
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”Sterkt og godt fortalt om hvor enkelt det kan være å selge inn saker
markeds-PR er bedre og mye mer lønnsomt enn overprisede en
Frakt: A-post kr. 70,-. Leveringstid: 2–3 dager.
samling effektive og verdifulle
”En fantastisk historie, spekket med inside information om effektive
PR-stunts. Et must for alle som vil bruke PR som virkemiddel i
markedsføringen!”
Erik Windahl-Olsen, gründer, Webhuset AS

til media.”
Elin Floberghagen, adm. direktør i Fagpressen, tidligere leder i
Norsk Journalistlagi

markedskampanjer. Med Mediekuppet får du en skikkelig
stalltips om PR.
informasjonsthriller med masse fart og spenning!”Arve Sjølstad,
kommunikasjonssjef i Norsk Tipping

