DANMARKS INDSAMLING 2020

DANMARKS STØRSTE
FREDAGSCAFÉ

PRESSESKABELON

Presseskabelon
Når I skriver pressemeddelelser i forbindelse med Danmarks Største Fredagscafé, er der en
gængs opbygning, I bør gøre brug af. I nedenstående tabel kan I se, hvilke elementer, der bør
være i jeres pressemeddelelse:
Overskrift
Overskriften skal skabe blikfang og beskrive kort og præcist, hvad pressemeddelelsen
handler om.
Underrubrik
Underrubrikken vil typisk være i bold, og den highlighter de vigtigste pointer i
pressemeddelelsen på en fængende facon.
Brødtekst
Brødteksten er den mest indholdsrige og fyldige del af pressemeddelelsen. Her uddyber I
jeres case, præsenterer citater og følger en naturlig argumentationsrække hele vejen
igennem.
Fakta
Efter en lang brødtekst er det en god ide at præsentere læservenligt fakta i punktform, der
kort og præcist beskriver rammerne for Danmarks Største Fredagscafé samt jeres konkrete
case.
Billede(r)
Et billede kan præsenteres flere steder i en pressemeddelelse, og det er vigtigt, at der er et,
som skaber blikfang og viser jeres case fra et visuelt perspektiv.

Eksempel på pressemeddelelse
Gymnasieelever: "Hjælp os med at hjælpe børn, der er på flugt!"
Kom og hjælp eleverne fra navn på gymnasium, når de inviterer til fredagscafe
til fordel for børn på flugt i anledning af Danmarks Indsamling 2020 fredag d.
indsæt dato.
Millioner af verdens børn lever et liv, der ikke er for børn. De er på flugt fra krig, fattigdom
og klimaforandringer. Mange børn har forladt deres hjem og hjemland uden deres forældre.
De ender på gaden med et alt for tidligt ansvar for at brødføde sig selv og deres søskende.
Kampen for overlevelse kan føre børnene ud i tiggeri, kriminalitet, prostitution eller
traffiking. Og de kan blive lette ofre for overgreb, vold eller blive rekrutteret til
terrorbevægelser. Det vil eleverne fra navn på gymnasium sammen med Danmarks
Indsamling bekæmpe.
Indsæt et citat her: ”Sig gerne noget om, hvorfor I har valgt at være med – behovet,
engagement osv,” siger navn på jeres talsperson.
For ligesom elever fra mange andre gymnasier landet over, inviterer de til fredagscafe. I
navn på by inviterer navn på gymnasiums elever til navn på jeres event/aktivitet. Alle i
navn på by er velkomne til en hyggelig dag, der varer fra xx til xx.
Her kan man blandt andet nævn 3-4 aktiviteter, som eleverne selv har arrangeret. Alle de
indsamlede bidrag går til Danmarks Indsamling, der i år samler ind for at hjælpe børn, der
er på flugt.
Indsæt et citat her: ”Om hvilke aktiviteter I har planlagt, og at I håber, der kommer mange,
der bakker op om den gode sag,” siger navn på jeres talsperson.
For mere information kontakt navn på talsperson på telefonnummer xxxxxxxx eller mail:
xxx@xx.dk

Fakta
Fredagscafe til fordel for Danmarks Indsamling
I navn på by holder navn på gymnasium fredagscafe/navn på event
d. dato – alle er velkomne! Skriv klokkeslæt på hvor længe arrangementet varer og
adressen
Til fredagscafe/navn på event kan man udfyld her….
Sidste år deltog 25 gymnasier landet over i fredagscafe til fordel for Danmarks
Indsamling
Der blev samlet 350.000 kroner ind på gymnasierne i 2019 - pengene gik til at styrke
verdens piger og kvinder
Danmarks Indsamling 2020 - Hjælp børn, der er på flugt
Danmarks Indsamling er et samarbejde mellem DR og 12 danske organisationer
Danmarks Indsamling 2020 sætter fokus på de af verdens børn, der er på flugt
Ruben Søltoft - Årets "præmie"
Det gymnasium, der indsamler flest penge per elev, vinder i år en optræden af den
populære standupkomiker Ruben Søltoft
Den talentfulde og charmerende komiker har været rundt i landet med hele to one-man
shows
Hans seneste show ”Ting Fra Min Mund” har solgt over 40.000 billetter og har kunnet
melde udsolgt i næsten hele landet

