
  

Kuidas olla pildis ja 
saada meediasse?

Liina Pulges
Unistuste Agentuur



  

Liina Pulges

● Tartu Ülikooli magistrikraad 
ajakirjanduses

● 20 aastat kogemust 
suhtekorralduses ja turunduses

● Tartu Ülikooli avalike suhete juht
● Teaduskeskus AHHAA 

kommunikatsiooni- ja 
turundusjuht, Aasta Turundaja 
2012

● Unistuste Agentuur aastast 2011



  

Etendus „#aastaema”



  



  

Saatsin pressiteate ära ja ikka ei 
midagi!



  

Online-ajakirjaniku argipäev

● Uus e-kiri iga 3 min järel (190 päevas)
● Suur osa kirjadest kustutatakse avamata
● Teated on liiga pikad ja puudub fookus
● Kontaktnumbril ei vasta keegi
● Hästi kirjutatud pressiteated avaldatakse ilma 

suuremate muudatusteta

Allikas: Karin Kase magistritöö ”Eesti veebitoimetajate 
ajakirjanduslikud praktikad”, Tartu 2011



  



  

Üks loetuimatest lugudest 
Postimehes



  

Leia endale „sõberajakirjanik”

● Loo kontakte
● Suhtle ajakirjanikega 

regulaarselt
● Hoia pressilist 

värskena
● Üks „sõberajakirjanik” 

on rohkem väärt kui 
100 pressiteadet



  

Leia oma sündmuses põnevaim 
vaatenurk!



  

Näitus „AHHAA, räim tomatis!”



  



  

Leia endas ajakirjanik!

● Kus on uudis?
● Kes on hea esineja?
● Kirjuta ise
● Tee pilti, videoid
● Hoia kõik oma kanalid 

elus

Uudisväärtuskriteeriumid
● Värskus
● Päevakajalisus
● Mõjukus
● Osalejate prominentsus
● Erakordsus
● Konflikt
● (Geograafiline) lähedus
● Klikiväärtus



  

Pildid, videod, pildid!



  



  

Kaasa inimesi!



  

Teatribussi logokampaania



  

Mis saaks minna valesti?

Boaty McBoatface Mountain Dew



  

AHHAA “teadushuvilised”



  



  

Ära unusta huumorit!



  

a



  

Võimenda!



  

Aasta 
turismitegu



  

Unusta ära eestlaslik 
tagasihoidlikkus!



  

Mis ma siis teen?

● Tee endale plaan ja järgi seda
● Mis kanalisse ma võiks sobida?
● Kes on kõneisikud?
● Mida ma täpselt ütlen?
● Kui ajakirjanik tuleb, kes siis temaga tegeleb?
● Võta julgus kokku!
● Tuleta end meelde!



  

Vahel peab õnne ka olema...

https://www.youtube.com/watch?v=giMIqT-rWyE&list=UUPgKQAnv1gUdmXRGJ1GKtUQ

https://www.youtube.com/watch?v=giMIqT-rWyE&list=UUPgKQAnv1gUdmXRGJ1GKtUQ


  

Julgust ja edu!

● Liina Pulges

liina@pulges.com

527 6922

Unistuste Agentuur

www.unistusteagentuur.com 
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