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Så får du media att skriva om dig
Hur får du journalister att göra reportage
om dig? Hur får du människor att dela din
nyhet? Hur gör du för att vara intressant
utan att låta som en gapig annons?

Nu ska då få massor med idéer på hur
du kan synas i media:

Du måste förstå nyhetsvärde! Samma
likgiltighet du känner när du scrollar
genom tusentals uppdateringar, annonser
och artiklar- samma känner de som du vill
nå ut till.

Du behöver något som får en bloggare
att tänka "Va!? Är det sant...!?". Det här
beror på din målgrupp - vilka riktar du dig
till? Vilka vill du ska få kaffet i
vrångstrupen?

Hjälp journalisten att sticka ut - vilka är
den personens läsare? Vad berör och
engagerar dem? Vad får dem att hajja till?

Hur får du media att skriva om dig?

Du ska inte luras - du ska hjälpa journalister och bloggare att göra sitt jobb och skapa
rubriker som gör folk så nyfkna att de inte kan låta bli!  Börja se media som partners - de
vill ju också ha rubriker, och de vill att du ska hjälpa dem! 

Jämför om du berättar om din nya, fräcka och innovativa träningsmetod, eller om du
berättar att 90 % av alla par säger att de har bättre sex om de är i bra form... Är du med?

Om du säljer cyklar kan du ordna en cykeltävling. Femkamp i att såga och spika om du är
snickare, sångtävling om du är musikproducent. Vad som helst funkar så länge det finns
en koppling till ditt företag!

Gör något för välgörande ändamål: skänk din produkt till unga eller andra som behöver
eller var själv ett pris i en tävling.

Stå för något - om politiken är helt åt skogen så kan du på allvar nominera din hund till
nästa val (om du har en kennel). Eller vid en större händelse, berätta om konsekvenserna
för dig som företagare! Exempel: Avdragsrätten för friskvård har utökats, nu kan du spela
golf på arbetstid! (om du driver en golfbutik).

Och så vidare. Kreativitet är gratis och ett nystartat företags bästa
konkurrensmedel - glöm aldrig det :-)
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Vill du ha en mentor?
Ibland kanske man behöver någon mer
erfaren att prata med. Du är alltid
välkommen på rådgivning hos
NyföretagarCentrum så klart, men du
kanske söker någon med expertkunskap i
din bransch? Eller om något särskilt
ämne?

Flera utav våra partnerföretag erbjuder sig
också som mentorer för dig som just
startat eget. De personerna ingår i vårt
nätverk. Vill du bli ihopkopplad med en
mentor? Mejla och berätta om hur du vill
ha det

Juridik för nyföretagare
Juridik är inte altid så lätt. Det är
avtalsrätt, upphovsrätt, huvudrätt... Skämt
åsido så kan det ibland vara svårt att veta
vad som är viktigt för en när man driver
eget. 

Advokatfirman VICI håller gratis
evenemang hela våren för
företagare. Spana in deras event för att
hitta det som intresserar dig, du hittar
datum, ämne och anmälan i deras
kalender.

>> Mer tips när du startar eget...

PS. Du får det här brevet för att du registrerat dig på NyföretagarCentrum
Hässleholm. Brevet ska inspirera och motivera dig i din vardag och riktar sig i första
hand till dig som just har startat företag. Brevet ger dig tips på försäljning, ekonomi,
marknadsföring och nyheter. Dessutom får du inbjudningar till event och träffar.Det

är helt enkelt till för att hjälpa dig att lyckas som företagare. D.S.

Sveriges ledande kraft för nyföretagande
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