SÅ JOBBAR EN
JOURNALIST

Kontrollerar fakta så att resultatet går att lita på.

NYHET

OBS: Detta är en
beskärningsguide.
Annonsoriginalet finns
på nästa sida i pdf:en

TIPS

HÄNDELSE

1

JOURNALIST
Första faktakoll.
Trovärdigt?

2

Undersök tipset!
Stämmer det?

4

Passar till
modulformaten
T5 38 och T538
och
T6 28 och T638.
och
alla bredder mellan de
måtten.
Även fullhöjd 370 mm
Centrera annonsen
i 100% på ytan och
beskär till önskat
format.

3

Hör med flera
personer?
Kolla fakta.

Redaktionen kollar
och godkänner.

PUBLICERING

Du ska kunna lita på det du läser. En nyhetsjournalist måste bygga sin text på fakta.
Inte på rykten eller halvsanningar.
Därför kollas fakta, personer intervjuas och
kritiska frågor ställs. Allt för att nyheterna ska
vara så korrekta och allsidiga som möjligt.

BRANSCHORGANISATION
FÖR MEDIER SOM TAR ANSVAR
Det pressetiska systemet har i över 100 år gjort
det möjligt för den som känner sig orättvist
behandlad av pressen att vända sig till Allmänhetens
pressombudsman och Pressens opinionsnämnd för
att få hjälp.
Genom att köpa, prenumerera och läsa den här
tidningen är du med och finansierar granskande
journalistik och medier som tar etiskt ansvar för vad
sägs och skrivs.
Läs mer om TU och vad vi gör på vår sajt tu.se.

Streckad
markering
är minsta
format
T6 28
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