
SUGESTIJE ZA OBELEŽAVANJE PROSLAVE

PLANIRANJE DOGAĐAJA

Koraci

• Planirati sastanke sa ključnim ljudima;
• Identifikovati ”šta”, „kada”, „gde”, i „zašto” u Vašoj proslavi, događajima i 

aktivnostuima;
• Identifikovati ”ko” – buduće govornike, saradnike, kontakt osobe, itd;
• Sačiniti kalendar i utvrditi događaje koji će biti postavljeni na 2010 IYN 

kalendar i web sajt;
• Promovisati te doogađaje na lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima;
• Uživati i pozvati prijetelje, porodicu i saradnike  da i oni uživaju u tim 

događajaima;
• Fotografisati, napisti priču i dostaviti materijal na sajt 2010 IYN kako bi bio 

dostupan svetu;

Saveti za uspešan javni nastup

• Dobro poznavanje materijala. 
• Izaberi temu koja te interesuje.
• Vežbaj, vežbaj, vežbaj.
• Upoznaj publiku.
• Upoznaj prostor i opremu.
• Opusti se. 
• Počni sa obraćanjem publici.
• Vizualiziraj sebe kako govoriš i publiku koja ti tapše da radi podizanja 

samopouzdanja.
• Shvati da ljudi žele da uspeš. Publika želi da budeš interesantan, stimulativan, 

informativan i zabavan. Ona je iz tebe.
• Ne izvinjavaj se za bilo kakvu nervozu ili problem.
• Koncentriši se na poruku, a ne na publiku.
• Doživi iskustvo. To gradi samopouzdanje  koje je ključ za efektivni nastup.

Koraci za pisanje saopštenja za javnost

• Odluči zašto pišeš saopštenje i odredi fokus;
• Budi kratak i jasan. Uobičajeno, saopštenja za javnost su na jednoj strani.
• Ukucaj reči „Odmah za javnost” u grnjem levom uglu velikim slovima.  Uz ovo 

treba da sledi ime, naziv, adresa, broj telefona i e-mail.
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• Napravi naslov i centriraj ga u boldu odmah ispod prve linije tela saopštenja 
za javnost. Naslovi obično naglašavaju najvažnije, najznačajnije ili 
najšokantnije podatke iz saopštenja.

• Napravi plan aktivnosti – na prvoj liniji tela saopštenja – koja uključuje grad i 
datum za koji je vezano saopštenje;

• Postaraj se da prvi pasus sadrži ključne informacije - ko, šta, kad, gde i 
zašto;

• Uključi i neke druge detalje ili činjenice da probude radoznalost za sledeće 
pasuse. Dobro saopštenje za javnost daje informacije, ali i intrigira;

• Završi poslednji pasus sa "za dodatne informacije, obratite se ili možete naći 
na ... ". Internet sajt može biti odličan izbor;

• Upotrebi ove znake na centru  / # # # ili —30— na kraju strane da označiš 
kraj saopštenja.

• Odštampaj saopštenje na visoko kvalitetnom papiru koristeći dobar štampač. 
Imaćeš samo jednu šansu da ostvariš dobar prvi utisak.

Pisanje saopštenja za upotrebu na internetu

Pre pisanja razmotriti:

• Zašto se piše saopštenje: da se pošalje informacija, da se poveća posao, da 
se odredi ciljna publika?

• Ko je publika?
• Da li saopštenje sadrži dragocene informacije ili korisne da se objave za ciljnu 

publiku?
• Da li postoji razlog da objavite samo podatke koje želite da se emituju?
• Šta želte da primalac informacije preduzme povodom saopštenja?

Ton i struktura saopštenja:

• Sadržaj - Proverite gramatičku i pravopisnu ispravnost, da li  izvori korektno 
citirani, da nema grešaka u kucanju;

• Sažeto - Izbegavati nepotrebne, stereotipne izraze;
• Činjenice - Informacija treba da je istinita, korektna; 
• Objektivnost je važna. Ne koristiti pristrasne izvore.

_________________________________________________________

Preuzeto iz Press Release Writing Considerations Before You Start 
(http://www.pressbox.co.uk/contpr1.htm)

Za razmenu informacija i primera dobre prakse iz oblasti promocije sestrinstva 
upućujemo Vas na sledeće URL adrese:

www.nursingsociety.org

www.2010iynurse.net
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http://www.ehow.com/how_8793_write-press-release.html

