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Učinkoviti

odnosi s

javnošću



“
Što nisu odnosi s javnošću?

▫
▫
▫
▫
▫

Marketing
Oglašavanje
Propaganda
Publicitet
Novinarstvo
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MEDIJI
▫ Mediji su ključni za postojanje odnosa s javnošću.
▫ Mediji su ovisni  o odnosima s javnošću.
▫ Mediji nisu jedina svrha postojanja odnosa s javnošću?
▫ Tko na koga utječe?
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Proaktivno,

reaktivno i

krizno

komuniciranje

Stvaramo  li priče i nudimo ih medijima, ili čekamo da nas mediji sami
kontaktiraju? 4



1.
Upravljanje

komuniciranjem
•
•

Informacija je moć ako ju se pametno upotrijebi…
Komunikacija donosi rezultate  ako je učinkovita…



Informiranje

Imidž

Razumijevanje

▫ Četiri modela odnosa s javnošću

▫ Tiskovni agenti
▫ Javno informiranje
▫ Dvosmjerni asimetrični model
▫ Dvosmjeni simetrični model
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Koji model odnosa s

javnošću primjenjujemo?
Tiskovni agenti Javno informiranje Dvosmjerni asimetrični model

Važno je da se piše, a nije važno kako!
Publicitet je jedino ishodište
djelovanja odnosa s javnošću.
Istina  nije nužna.

Dobri odnosi s medijima  generiraju
pozitivan publicitet. U odnosima s
medijima  treba biti proaktivan,
iskren, otvoren i transparentan.
Komunikacija je jednosmjerna.
.

Osluškujemo i istražujemo što od nas
žele naše ciljne javnosti. Testiramo
naše poruke i aktivnosti prije
djelovanja, a zatim  korigiramo i
prilagođavamo našu komunikaciju…

Dvosmjerni simetrični model

Osluškujemo i istražujemo mišljenja,
stajališta  i želje naših javnosti  te
radimo na međusobnom
razumijevanju i prilagodbi.
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Upravljanje odnosima

s javnošću

1. Analiza / Istraživanje
2.  Planiranje
3.  Realizacija
4.  Vrednovanje
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Što je naš problem?
Kakav  je naš imidž  u javnosti?

Kako mediji izvještavaju o nama?
Je li javnost upoznata s našim aktivnostima?

Što o nama misli  javnost?
Provodimo  li uopće istraživanja
javnog mnijenja
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?

Što je naš cilj?

Što želimo postići?
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Tko su naše javnosti?

 O kojim društvenim
skupinama i institucijama
ovisimo?

 Na koga želimo utjecati?

 Tko nam je važan?
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Što je naša

poruka?
AIDA model

▫ Privući pozornost
▫ Pobuditi  interes
▫ Izazvati želju
▫ Potaknuti na akciju
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Strategije i taktike  u

odnosima s javnošću
Strategije Taktike

-
-
-
-

Jačanje informiranosti.
Promjena mišljenja  i stajališta.
Promjena ponašanja.
Upravljanje  identitetom  i
imidžom
Dugoročne  kampanje i
aktivnosti

-
-
-
-
-
-
-

Priopćenja.
Izjave za medije.
Konferencije za novinare.
Intervjui.
Novinarska mapa.
Novinarska adrema.
Press cliping.

-
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Komunikacijski

kanali i mediji

Što naša ciljana
javnost gleda,
sluša, čita?

Kakav je format
poruke?

Koji je medij
najprikladniji?

14



Akcija

Oživotvorenje strategije kroz
pojedinačne korake (taktike)…
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Strateški odnosi s

javnošću su

proces…

VREDNOVANJE /

EVALUACIJA 

ANALIZA 

MEDIJSKOG 

IZVJEŠTAVANJA,

POVRATNE 

INFORMACIJE 

CILJNIH 

JAVNOSTI…

DEFINIRANJE

CILJEVA, JAVNOSTI, 

PORUKA, 

STRATEGIJE, 

TAKTIKA, 

KOMUNIKACIJSKIH 

KANALA I TERMINA…

ANALIZA /

ISTRAŽIVANJA / 

RAZUMIJEVANJ E

SITUACIJE I  

PROBLEMA

KOMUNICIRANJE,

ODNOSI S 

MEDIJIMA, 

ORGANIZIRANJE 

DOGAĐAJA…
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EVALUACIJA
Koliko  vrijede rezultati našeg djelovanja?
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Rezultat  učinkovitih

odnosa s javnošću

1.
Poznavanje

2.
Razumijevanje

3.
Prihvaćanje
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A vlastiti mediji?

www Facebook i sl. Vlastita izdanja, portali i sl.

Kako upravljamo vlastitom
slikom  na Internetu?

Jesmo li prisutni i aktivni
na društvenim mrežama?

Koliki je doseg našeg medija
i kojoj se ciljnoj skupini
obraćamo?
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Ne zaboravimo našu vlastitu

društvenu mrežu i

odnose s javnošću

“od usta do usta”…
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