Atendimento à imprensa
Vivemos uma era midiática: tudo é imagem e a informação é
praticamente em tempo real.
Então é preciso tomar cuidado e prestar atenção a esses
detalhes.

Credenciamento – é de fundamental importância ter um controle
prévio dos profissionais do setor que estejam cadastrados na
instituição. Caso tenham um contato contínuo, isso facilita.
Mas caso seja um novo jornalista de alguma empresa de
comunicação, poderá realizar o credenciamento no dia do
evento, mediante aprovação do responsável do setor.
Receptivo – quem cuida? Bom, isso caberá a Assessoria de
Imprensa. Identificar, aprovar o credenciamento e liberar o
acesso, além de prestar todos os esclarecimentos e informações
ao interessado.

Espaço e entrada separada – o acesso dos profissionais de
imprensa devem ter um acesso restrito, em função dos prováveis
equipamentos e demais acessórios para a produção das matérias.

Backdrop – a criação de backdrop com logo da instituição e
temas referente a algum evento específico, faz do seu evento
um grande canal de divulgação. Sendo usado em todos os
segmentos de mercado, tanto no campo institucional,
governamental e empresarial.

A captação de áudios – para os profissionais de imprensa é
um item importante, uma vez que, cada vez mais, as notícias
são veiculadas online e a qualidade de som e imagem são
fundamentais para o sucesso do evento.
Assim, é necessário disponibilizar um sistema de captação
especificamente para os profissionais que estejam cobrindo o
evento da instituição e em locais que não atrapalhe a
visibilidade de convidados ou o fluxo.

Entrevista Virtual – a criação e padronização de um Fundo de

Imagem, onde contenha um logo, facilita a divulgação e
promoção da instituição. Sendo enviado aos membros da
diretoria ou a quem tenha a autorização de falar em nome da
instituição.
Seguindo essas orientações seguirem há mais chances de seu, o
evento fluir e a imprensa ter mais facilidade para divulgar
com mais facilidade eficiência as informações positivas.

