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Nastanak servisa za distribuciju saopštenja za javnost
Poslovni model novinskih agencija

Mediji plaćaju za vesti 
od novinskih agencija

Saopštenja
za medije

Agencije ne objavljuju 
sva saopštenja

Saopštenja
za medije

Organizacije ne plaćaju
za slanje saopštenja.
Mediji ne objavljuju 
sva saopštenja
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Nastanak servisa za distribuciju saopštenja za javnost
Novinske agencije Vs. Distribucija saopštenja

Mediji plaćaju za vesti 
od novinskih agencija

Saopštenja
za medije

Saopštenja
za medije

Agencije naplaćuju
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Agencije besplatno 
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Online distribucija saopštenja za javnost
Press Release Wire, Original Text Service, News Wire...

Internet – Content is the King!Servisi za distribuciju saopštenja

Saopštenja
za medije

Servisi za distribuciju
besplantno šalju saopštenja

Saopštenja
za medije

Organizacije plaćaju za 
slanje saopštenja klasičnim,
online medijima i novinarima
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Prednosti online distribucije saopštenja - Organizacije

“Vidljivost” organizacije, proizvoda, usluga slanjem “Vidljivost” organizacije, proizvoda, usluga slanjem 
saopštenja velikom broju online medija.saopštenja velikom broju online medija.

Direktno slanje saopštenja klasičnim medijima, Direktno slanje saopštenja klasičnim medijima, 
novinarima i ostalim korisnicima Interneta.novinarima i ostalim korisnicima Interneta.

Povećanje posećenosti Web sajta organizacije Povećanje posećenosti Web sajta organizacije 
postavljanjem linkova u saopštenja.postavljanjem linkova u saopštenja.

Poboljšanje rejtinga na pretraživačima linkovanjem Poboljšanje rejtinga na pretraživačima linkovanjem 
saopštenja za javnost.saopštenja za javnost.



Prednosti online distribucije saopštenja – PR službe

PR službe i pojedinci koji imaju slab “prodor” u klasične PR službe i pojedinci koji imaju slab “prodor” u klasične 
medije sa svojim saopštenjima, imaju mogućnost da preko medije sa svojim saopštenjima, imaju mogućnost da preko 
Interneta ostvare vidljivost na većem broju online medija.Interneta ostvare vidljivost na većem broju online medija.

PR agencije i PR službe koje imaju dobar “prodor” u PR agencije i PR službe koje imaju dobar “prodor” u 
klasične medije, koriste online distribuciju saopštenja kao klasične medije, koriste online distribuciju saopštenja kao 
dodatni alat za povećanje broja PR objava (BTL dodatni alat za povećanje broja PR objava (BTL 
distribucija saopštenja).distribucija saopštenja).

Kod velikog broja PR objava od strane organizacije, Kod velikog broja PR objava od strane organizacije, 
omoguomoguććeno je objavljivanje svih saopeno je objavljivanje svih saopšštenjatenja..

Duže vreme aktuelnosti online saopštenja u odnosu na Duže vreme aktuelnosti online saopštenja u odnosu na 
klasične PR objave.klasične PR objave.

Veoma brza distribucija saopštenja i merljivost efekata.Veoma brza distribucija saopštenja i merljivost efekata.



Prednosti online distribucije saopštenja – Online mediji

Povećanje sadržaja Web sajta (povećanje broja Povećanje sadržaja Web sajta (povećanje broja 
Web stranica).Web stranica).

Automatsko preuzimanje kompletnih vesti ili delova Automatsko preuzimanje kompletnih vesti ili delova 
vesti, po izboru medija.vesti, po izboru medija.

Mogućnost filtriranja objave vesti prema strukturi Mogućnost filtriranja objave vesti prema strukturi 
sadržaja medija i ciljnim grupama.sadržaja medija i ciljnim grupama.

Direktna i brza objava saopštenja, uz kontrolu Direktna i brza objava saopštenja, uz kontrolu 
objavljivanja na osnovu striktne ureobjavljivanja na osnovu striktne uređđivačke politike.ivačke politike.



Primeri servisa online distribucije saopštenja

SaopSaopštenještenje
za javnostza javnost

Novinska agencijaNovinska agencija

Klasični i Internet medijiKlasični i Internet mediji

Organizacija:Organizacija:
Kompanija, Državna institucija, Nevladina organizacija, Politička organizacija...

JavnostJavnost
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Klasični i Internet medijiKlasični i Internet mediji
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Primeri servisa online distribucije saopštenja

www.prweb.com
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PRObjave.com online distribucija saopštenja
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