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Public Relations =Public Relations =
A szervezetek kommunikációjánakA szervezetek kommunikációjának

tudatos szervezésetudatos szervezése
A PR feladata:

A kölcsönös megértés és a kölcsönös előnyökön
alapuló kapcsolatok létrehozása  a szervezetek és
a közvélemény,  valamint környezetük között, a

kétirányú kommunikáció útján.

CERP
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A PR eszközei
A PR „torta” szeletei
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Új fogalom a PR világábanÚj fogalom a PR világában

Az e-PR feltételeiAz e-PR feltételei

Tájékoztatás Meggyőzés helyett
megértetés

Magatartás
koordináció



Mikor beszélünk e-PR-Mikor beszélünk e-PR-rőlről??
Ha:Ha:

•• Tájékoztat,Tájékoztat,

•• Meggyőzés helyett, megértet,Meggyőzés helyett, megértet,

•• Magatartást koordinálMagatartást koordinál
Az e-PR feladata a szervezet és aAz e-PR feladata a szervezet és a
környezete, illetve a környezet és akörnyezete, illetve a környezet és a
szervezet közötti magatartásszervezet közötti magatartás
koordinálása.koordinálása.



Új fogalom a PR világábanÚj fogalom a PR világában

Web PRWeb PR

Interaktív
Honlap

Web
Konferenciák

Web
Prezentációk



Web PRWeb PR
példák:példák:

WEB KapcsolatokWEB Kapcsolatok

Interaktív honlapokInteraktív honlapok
(minimum FAQ - GYÍK szolgáltatás)(minimum FAQ - GYÍK szolgáltatás)

WebWeb press press--roomroom,,
Web Konferenciák,Web Konferenciák,

Web kiállítások,Web kiállítások,
Web aukciók,Web aukciók,

stbstb..



Új fogalom a PR világábanÚj fogalom a PR világában

Net PRNet PR

E-mail
Net Press Release Virtuális szervezetek,Virtuális szervezetek,

Intranet,Intranet,
Net levelező listák,Net levelező listák,

Chat roomsChat rooms



NET PRNET PR
példák:példák:

interNetinterNet Kapcsolatok: Kapcsolatok:

E-mail - NetE-mail - Net Press Release Press Release, Net, Net Video Video--press releasepress release,,
Net - B-roll,Net - B-roll,

Net - levelezőlisták,Net - levelezőlisták,
ChatChat - - rooms rooms,,

„„JobJob” Bankok -” Bankok - Job finders Job finders,,
Virtuális szervezetek,Virtuális szervezetek,

etcetc..

Net Humán kapcsolatok:Net Humán kapcsolatok:
IntranetIntranet



Új fogalom a PR világábanÚj fogalom a PR világában

OnOn--lineline PR PR

On-line média
off-line - on-line,

On-line adatbázis,On-line adatbázis,
on-line távoktatás,on-line távoktatás,

stbstb..

OnOn--line line média,média,
on-on-line line  -  on-line -  on-line



On line PROn line PR
példák:példák:

offoff-line / on line:-line / on line:
Papír alapú újságok, magazinok,Papír alapú újságok, magazinok,
TV és Rádió állomások on-lineTV és Rádió állomások on-line

megjelenésemegjelenése



A  A  MEDIPENMEDIPEN
Egészségügyi TV magazinjaEgészségügyi TV magazinja

275 hete a BUDAPEST TV műsorán275 hete a BUDAPEST TV műsorán

On-line hozzáférési lehetőség:

wwwwww..clubnetclubnet.hu.hu



On line PR  példák:On line PR  példák:
OffOff-line / on line:-line / on line:

Papír alapú újságok, magazinok ,Papír alapú újságok, magazinok ,
TV és Rádió állomások on-lineTV és Rádió állomások on-line

megjelenésemegjelenése
On-line / on-line:On-line / on-line:

On-line magazinok,On-line magazinok,
Portal Portal oldalak,oldalak,

On-line - videó sajtókonferenciák,On-line - videó sajtókonferenciák,
On-line Fórumok - on-line közvélemény-kutatás,On-line Fórumok - on-line közvélemény-kutatás,

On-line banki szolgáltatások, On-line banki szolgáltatások, stbstb..
On-line Adatbázis elérhetőségek:On-line Adatbázis elérhetőségek:

Szervezetek adatbázisai Szervezetek adatbázisai (jelszóval, vagy a nélkül),(jelszóval, vagy a nélkül),
On-line szervezeti könyvtárak,On-line szervezeti könyvtárak,
On-line távoktató programok,On-line távoktató programok,

Web-Sajtó-RadarWeb-Sajtó-Radar
(pld: on-line sajtófigyelés),(pld: on-line sajtófigyelés),

stbstb..



 és a történet folytatódik ... és a történet folytatódik ...

Az előadás illusztrációi - on-line -
megtekinthetők és letölthetők  a

wwwwww..ceoceo.hu.hu
honlapon.



  Köszönöm figyelmüket!Köszönöm figyelmüket!




