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Hantera och nyttja media till din fördel

Föreläsningar

Historien är full av exempel på makthavare och andra som lyckats 
– och misslyckats – med detta. I min medieföreläsning har jag 
mängder av filmexempel och fallstudier som ger aha-upplevelser 
och gör dig starkare i mediemötet. Låt dig inspireras av hur andra 
lyckats formulera sig och nå ut.
Det vanligaste är en heldag med föreläsning och filmexempel ena 
halvan och intervjuträning andra halvan av dagen. Jag talar om 
nyhetsvärdering, svarsteknik, yttrandefrihet och yrkesroller, levande 
språk, mediekunskap, pressmeddelanden, mediestrategier och 
krishantering. Vi skapar ett upplägg som passar dig.

Medieträning

Det är naturligt att känna sig i underläge inför en svår intervju, särskilt en tv-inspelad. 
Journalistikens uppgift är att spegla samhället och ställa frågorna, ibland kritiskt. Reportern 
och fotografen har mikrofon, kamera, lampor – och vanan. Känslan av obalans är naturlig men 
ingen naturlag. Du kan jämna ut genom att förbereda dig på frågorna, föreslå intervjuplatsen, 
tänka igenom vad du vill nå ut med.
Professionell medieträning (eller mediaträning) tar bort nervositeten och tar fram budskapet. 
Hur vill du bli sedd? Som en pålitlig leverantör? Vill du kritisera? Presentera en nyhet? Rädda 
ansiktet? Rädda en skog? I medieträningen tittar vi på goda exempel från medievärlden genom 
många filmklipp och så slipar vi på ditt budskap framför kameran i en skarp intervjuträning. 
Tro oss, det är kul, särskilt efteråt när vi tittar på resultatet.

Pelle Thörnberg har varit tv-reporter i 30 
år och har utvecklat över 2000 personer i 
sin mediehantering. Han vet vad som 
fungerar i intervjuer – och vad 
journalister klipper bort.
Medieträning skapar värde för dig och 
din organisation – dessutom är det kul.

www.pellethornberg.se

Utbildning inramad av det vackra Portugals landskap och väder. God mat och 
dryck, inspirerande upplevelser och tid för reflektion. 
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Detta får du också

• Boende på högklassigt och naturnära hotell
• Helpension inkl. vin och öl vid bordet.
• Uppleva några av Europas vackraste platser genom utflykter och härliga 

aktiviteter som du väljer.

Vädret är också en god anledning till att ha utbildningen i Portugal


