
Zonta Danmark 
Distrikt 13 - Area 01 

Advancing the status of women worldwide 

• Fra 2010 til 2014 er der sket en markant fremgang i omtalen af 
Zonta i de landsdækkende medier – fra 2 til 48 omtaler  

• Omtalen i regionale dagblade er steget fra 56 til 114 

• Omtalen i lokale ugeaviser er steget fra 42 til 64  

• Omtalen I webkilder er steget er steget fra 42 til 166 

• Alt i alt er omtalen steget fra 144 til 400 

• Men der er stadig klubber, der ikke får omtale….eller meget lidt 
omtale 

Zonta Danmarks PR 
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Landsdækkende omtale 

• Zonta Danmarks PhD legat, Jane M. Klausman Women 
in Business Scholarship og YWPA distriktsvindere giver 
en del omtalte 

• En kendt modtager af Kvindeprisen giver en del omtale 

• Deltagelse af Grevinde Alexandra giver også mere 
omtale 

• Ny landsformand kan også give landsdækkende omtale, 
udover lokal omtale 

 

 

 

• Endelig er runde fødselsdage en sikker vinder 
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Lokal og regional omtale 

• De lokale og regionale medier er fokuserede på 
begivenheder i deres del af landet 

• Lokalblade er som hovedregel meget interesserede – i 
top ligger åbne arrangementer, hvor lokale kan være 
med, men også ny klubformand eller ny bestyrelse og 
donationer til lokale projekter får god opmærksomhed.  

• Endelig kan navnestof også give rigtig god omtale – 
både udnævnelser, runde fødselsdage (inkl. 65), 
pensionering 
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Lokal omtale skal have lokale rødder 

• Lands-PR-udvalget vil gerne støtte med værktøjer, men 
kan ikke slå igennem lokalt  

• Derfor er det vigtigt at have det lokale PR-arbejde solidt 
forankret i klubben 

 
• Det gælder ikke mindst navnestof, som samtidig kan 

være rigtig god medlemspleje – husk at det er vigtigt at 
omtale er et tilbud, ikke en tvang – men et rigtig godt 
middel til at få Zontas navn frem, samtidig med at 
medlemmerne får anerkendelse for deres indsats både i 
Zonta og iøvrigt 
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Klubbens navnenyheder – hvordan? 

• For også at få dette systematiseret, kan man på eks. 
sæsonens første møde spørge om, der i den kommende 
sæson sker noget på privat-fronten, der kan give omtale 

 

• PR-udvalget har udarbejdet en lidt fornøjelig skabelon 
for en sådan omtale af ”lektor Andersine And, Andeby” –
erstatter man her med rigtig titel, navn, by, fødselsdag 
eller udnævnelse, uddannelse, ansættelser, og lidt om 
indsatsen i Zonta og iøvrigt, skulle det være lige at gå til 
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Spørgsmål til 

• dorte@olesen.as 

 

• Eller her og nu ? 

mailto:dorte@olesen.as
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