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every difficulty”
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Er det Børsen,
Jyllands-Posten,
Nordjyske,
eller måske TV?
- eller i virkeligheden
snarere den lokale
ugeavis - der er den
rigtige platform at
få din nyhed sendt
effektivt ud på?
Måske et sted midt i mellem? Eller i kombination?…og hvad
med fagmedierne? stenstrup PR rådgiver og gennemfører presseprojekter for din virksomhed eller organisation. Uanset om
det er et produkt, et projekt eller evt. en politisk beslutning,
som du ønsker fremmet.
Med udgangspunkt i sin 20-årige karriere som dagbladsjournalist, heraf de sidste 11 år på Jyllands-Posten, styrer Mads Stenstrup din sag sikkert og velovervejet mod positiv presseomtale i
forhold til dine kunder og samarbejdspartnere. Med sin unikke
erfaring fra den anden side af bordet ved han bedre end de
fleste, hvordan en nyhed skal serveres og perspektiveres for
at vinde gehør hos mediernes kritiske redaktører. Han har selv
bestridt posterne og har tillige sit netværk i medieverdenen i
orden. Arbejdsmæssigt er basen Aalborg og Nordjylland
- udsynet landsdækkende.

Pressehenvendelsens ABCD!
Vi tilbyder en indledende, uforpligtende samtale i din virksomhed. En drøftelse, der afdækker, hvorvidt og hvordan dit
produkt, dit byggeri, din begivenhed, din problemstilling
etc. kan præsenteres med virkeligt nyhedspotentiale. Eller
hvad der ellers skal til.

A Vi researcher, interviewer og tekstformulerer til en pressemeddelelse, der lever op til de journalistiske krav for nyheder,
som mediernes redaktører stiller og udvælger fra.

B Vi pakker, versionerer og introducerer din pressemeddelelse
med illustrationsmateriale som let tilgængelig email tll de
relevante redaktører i vores altid opdaterede mediedatabase
– faktisk ofte til ganske mange nøje udvalgte redaktører.

C Vi pitcher selvfølgelig også din gode historie – og kontakter
redaktørerne personligt, når det vurderes at kunne fremme din
nyheds offentliggørelse.
D Og vil tilbagemelder til dig gennem vores udklipsservice, der
dokumenterer, hvilken medieomtale indsatsen så skabte.

Public affairs og damage control
Pressehåndteringen og pressemeddelelsen er stenstrup PR’s
kerneydelser. Men de kan ind imellem med fordel sammenkobles med vores public affair-service (lobbyisme), hvor vi søger at
fremme din virksomheds interesser direkte i forhold til eksempelvis myndigheder og besluttende politikere. 47-årige Mads
Stenstrups journalistiske erfaring med sagsgangen i Folketinget,
stat og kommuner gør en forskel. Efter grundig research og
forberedelse gør vi kort sagt din sag til de relevante beslutningstageres egen sag.
På samme måde trækker vi også på stor erfaring og et bredt
netværk på nyhedsredaktionerne, når du har behov for hurtig
og effektiv assistance og bedst mulig damage control i forhold
til pressens ind i mellem pinefulde historier og kampagner.

Ord, der betaler sig:
Som bekendt er det bundlinien, der tæller - og her skal stenstrup PRs indsats kunne gøre en positiv forskel. Men vellykket
PR betyder også synlighed i forhold til dine leverandører og
samarbejdspartnere, og har derudover betydning for medarbejderstoltheden og arbejdsglæden i din organisation. Og når
du skal finde og tiltrække dine fremtidige medarbejdere.

Samarbejdsformer

Eksempel på effektiv pressehenvendelse

…Du bestemmer. Nogle virksomheder og organisationer har
kun sjældent og uregelmæssigt behov for presseomtale. Mens
mange andre adskillige gange om året vil rumme nyheder,
der forudset og planlagt i tide og serveret rigtigt, bør kunne
skabe omtale i pressen. Uanset hvad skræddersyr stenstrup PR
gerne et tilbud, der passer til dit behov. Fra one shot’et, over
rabatklippekortet for flere udsendelser, til den faste aftale,
måske på månedsbasis, der for mange vil være nyttig i længden, og hvor PR implementeres og forankres grundigt i din
marketingstrategi med løbende delprojekter.

Yderligere assistance:
Inden for ekspertsamarbejdet ”Keine Hexerei” kan stenstrup
PR hente yderligere kompetent assistance blandt mangeårige
samarbejdspartnere. Her igennem får du adgang til seniorrådgivere med yderligere, relevante spidskompetencer inde for
kommunikation - online, grafisk samt markedsstrategisk.

No Cure, no pay:

stenstrup PR løser opgaver for bl.a.:
Arla
Beierholm

Kærsgaard & Andersen

BMS

Nielsen & Christensen

Censec

Nordjysk Fødevare
Netværk

C. Flauenskjold

NECAS

Dansk Varmepumpe
Industri

Nørresundby Bank

DTF Group

Smyril Line

Garant

Telenor

Aalborg Universitetshospitals Ideklinik havde stor glæde af
stenstrup PR’s indsats: Afdelingen, der arbejder med medarbejdernes opfindelser, fik mere end 7 minutter på TV2’s
Go’Morgen Danmark, to sider plus en kronik i Jyllands-Posten
samt solid omtale på både P3 Nyheder, P4 Nordjylland og i
Nordjyske Stiftstidende. Sammen med stenstrup PR’s direkte
henvendelse til centrale politikere var denne indsats med til
at sikre klinikkens fortsatte drift, da EU-tilskuddet faldt væk.
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Som udgangspunkt påtager stenstrup PR sig alene opgaver, som vi vurderer at kunne løse med stor sandsynlighed
for succes og dermed et tilfredsstillende medieresultat for
dig som kunde. Derfor tilbyder vi også gerne ”no cure, no
pay”- løsninger!
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Det interessante ved SSF-planen ”Fair Løsning” er, at den vil
bekæmpe dansk økonomis hovedproblemer – det offentlige
forbrug er for stort, det private for lille – ved at forstørre dem.

Claes Kastholm Hansen, debattør – i Berlingske

Chefredaktion: Jørn Mikkelsen (ansvarshavende) og Henrik Thomsen
Direktion: Lars Henrik Munch (administrerende)
Udgiver og tryk: JP/Politikens Hus A/S
Grøndalsvej 3, 8260 Viby J. Telefon 87 38 38 38. Se også side 2

Scan og se seneste pressenyhed fra Stenstrup PR.

Vild med coke
I begyndelsen af juli kunne Morgenavisen Jyllands-Posten
med afsæt i en intern konsulentrapport fra Den Kongelige
Ballet fortælle historierne om, hvordan balletten er præget
af dybe samarbejdsvanskeligheder og mistillid mellem dansere og ledelse. Rapporten peger på, at en afgørende kilde til
de store problemer er et eskalerende kokainmisbrug over de
seneste par år blandt en række af danserne, heriblandt ballettens chef, den tidligere stjernedanser Nikolai Hübbe. Han
tilskrives desuden en kolerisk, uforudsigelig og arrogant adfærd, der har skabt stor usikkerhed blandt mange af danserne. Danseglæden er lav, og mange dansere har til rapporten
sagt, at de vil søge væk og ikke ville kunne anbefale udenlandske kolleger at søge arbejde ved den ellers så hæderkronede danske balletscene. Endelig fastslår rapporten, som er
udarbejdet af en ekstern konsulent på bestilling af balletten
selv, at kompagniets og dermed Det kongelige Teaters øverste ledelse ikke har lyttet til dansernes kritik endsige handlet
mod de åbenlyse ledelsesproblemer.

Stenstrup PR tilbyder...
+ PR / Strategisk PR
+ Pressehåndtering
+ Journalistik
+ Kommunikation
+ Medietræning
+ CSR-rådgivning
+ Public Affairs
+ Damagecontrol

Jeg giver en time - du
gi’r en kop kaffe.
Sammen finder vi din
virksomheds PR-potentiale og presseegnede
historier.
Ring 22 14 13 00 og aftal
uforpligtende møde.

Da nyheden kom frem, reagerede Det kongelige Teaters direktør, Erik Jacobsen, ved at skyde mod budbringeren. Den rapport, han selv havde bestilt, var ”udokumenterede rygter”,
selv om Jyllands-Posten gennem samtaler med en række
dansere kunne dokumentere, at den gav et troværdigt billede af forholdene. Balletchefen, som en stor del af opmærksomheden i sagens natur rettede sig imod, var som sunket i
jorden, og teaterdirektør Jacobsen nægtede, at der skulle være et misbrugsproblem i staben. Ikke desto mindre kunne
Jyllands-Posten i går dokumentere, at direktørens egen administrationschef på balletten, Henrik Sten Petersen, i en
brevveksling med den eksterne konsulent anerkendte misbrugsproblematikken og understregede, at den skulle have
første prioritet i løsningen af arbejdsmiljøproblemerne.
Det strider helt imod, hvad ledelsen har meldt ud, siden
der med Jyllands-Postens artikler kom offentlighed om
sagen. Det bestyrker kun indtrykket af et teater, der selv om
det forvalter et offentligt tilskud på godt en halv milliard
kroner og derfor også bør stå til regnskab for i sidste ende
skatteyderne, agerer som en arrogant og feudalt lukket verden med en selvforståelse, der hører en anden tid til.
Dette indtryk er kun blevet forstærket den seneste uge, efter
at en række medier har fået aktindsigt i den famøse rapport.
Med henvisning til paragraffen om privatlivets fred er store
dele af rapporten censureret, men i og med at JyllandsPosten er i besiddelse af den oprindelige rapport, kan det afsløres, at en stor del af de fjernede afsnit handler om kritik af
teatrets ledelse. I en blanding af forfængelighed og juristeri
er teatrets ledelse krøbet i flyverskjul og betjener sig af en
ikke se, ikke høre, ikke tale-strategi, alt imens man forsøger
at agere alt ved det gamle ved at lade Nikolaj Hübbe være
dommer i TV 2’s ”Vild med dans”.
Ud over det uforståelige i, at teatrets ledelse og tv-stationen i den nuværende situation vil tillade det, er det direkte
tåbeligt, hvis man tror, at den plet, som landets fornemste
kulturinstitution har fået, går væk af sig selv.
Det kræver muligvis en mentalitetsændring på teatret, der
lader til at være domineret af en kombination af nedarvet
sekterisk lukkethed og embedsmandsvælde, hvor man nødig
slipper noget som helst ud. Men mistanken og mistroen forsvinder ikke, medmindre man åbent erkender problemet og
viser dem, der betaler både musik og dans, hvordan man har
tænkt sig at håndtere problemerne.

Der er en vækstpakke på vej.

BRUDFLADER

Den indre Ole Opﬁnder
»Jeg tog et dropsæt, et sugerør og
en tube lim med hjem, og så limede jeg det hele sammen«. Sådan
fortalte portør Sven Carlsen i sidste uge her i avisen. Han er en af
de mange ansatte på Aalborg Sygehus, der gennem Idefabrikken har
udviklet nye – og ofte lavpraktiske
– løsninger på dagligdagens udfordringer.
I dette tilfælde er problemet, at
patienternes dropslanger ofte
knækker og dermed hindrer optimal gennemstrømning. Det rettes
der op på med Sven Carlsens nye
bukkemekanisme, inspireret af et
sugerør, der nu er patenteret og
går i produktion næste år.
Idefabrikken i Aalborg har udviklet over 300 nye ideer. En del
stammer fra læger og forskere,
men over halvdelen fra plejepersonalet. Tallene er et tankevækkende
indspark i den ophedede debat om
Danmarks økonomi. Midt i dommedagsbasunerne er det vigtigt at
fokusere på det afgørende langsigtede problem: for lav produktivitet. Vi er for dårlige til at få nye
ideer og gøre tingene anderledes.
Det er en tilstand, der slet og ret er
en trussel imod fremtidens velstand og velfærd.
Fra 1966 til 1995 voksede den
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danske produktivitet pr. arbejdstime med 2,4 pct. om året, mere end
i mange andre lande. Men i de seneste 15 år har vi tabt pusten. Produktiviteten er kun vokset 1,1 pct.
pr. år. Vismændene kortlagde problemet sidste år, men fandt ikke en
entydig forklaring. Meget bunder
i, at der er for langt mellem eksempler som Sven Carlsen og Idefa-

brikken. Hverken arbejdslivet eller
uddannelsessystemet er i tilstrækkelig grad indrettet til, at vi skal
være innovative og samarbejde på
nye måder. Der bruges et hav af fine ord, men i praksis går det den
gale vej. Vi har fået større og mere

» Det handler ikke

kun om længere uddannelse, men nok så
meget om anderledes
uddannelse. «
hierarkiske enheder, den offentlige
sektor bliver ”djøfiseret”, det samme gør store private virksomheder.
Samtidig er uddannelsessystemet
langt mere teoretisk og akademisk.
Flere højtuddannede giver os nødvendig viden, men det har også en
bagside: Der etableres skarpere skel
mellem faggrupper og mellem teori og praksis.

Heldigvis er dette ikke er en naturlov. Jeg har rejst en del rundt i uddannelsesverdenen i forbindelse
med en ny bog, "Uddannelse for
de mange", der udkommer i næste
måned. En inspirerende – men
overset – skoleform er de tekniske
gymnasier (htx). Her er undervisningen tilrettelagt, så de unge udvikler ”deres indre Ole Opfinder” som en lærer udtrykte det.
I projekterne lærer eleverne at
bruge deres faglige færdigheder til
at løse konkrete problemer, som
de selv kortlægger. To havde bygget en lydabsorberende skillevæg,

der afhjælper veldokumenterede
støjgener i kontorlandskaber. Andre havde efter samtaler med Røde
Kors udviklet en vandtæt taske,
der kan flyde og bruges til at nedkaste nødhjælp ved oversvømmelser. Kulturen på htx er helt anderledes end i det almene gymnasium, hvor stadig mere undervisning er bygget op om abstrakte
teorier, begreber og metoder. Også
de enkelte fag er på htx langt mere
anvendelsesorienterede. »Vi lærer
ikke eleverne en andengradsligning uden at prøve, hvad den kan
bruges til«, sagde en lærer.
Tidligere på sommeren udtalte videnskabsminister Charlotte SahlMadsen, at 25 pct. af en ungdomsårgang fremover skal være akademikere. Desværre endnu en overfladisk markering fra Christiansborg. Det handler ikke kun om
længere uddannelse, men nok så
meget om anderledes uddannelse
– med bedre remtræk til virkeligheden og tættere samspil mellem
teori og praksis. Danmark kan spare sig til døde. Hvis vi vil skabe
produktivitet og velstand, kræves
en kulturrevolution i både uddannelsesverdenen og arbejdslivet.
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