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Баспасез кызмепнщ аткарымдары, оньщ штаттык KecTeci мен бюджету жумыс 
тюмдшп осы уш нусканын кайсысы тандап алынганына байланысты Компания басшысы 
уйымда PR. 6eaiMineci (баспасез кызметз) курылтан жагдайда мына темендегт кагидаттарды 
басшылыкка алганы абзал:

Баспасез кызметшщ жетекгшш компания басшысымен езге кызметкерлердщ 
катысуынсыз, тжелей байланыска шыга алатын болуы кажет, ол компаниянын агымдагы 
кызмеп туралы жаксы хабардар болтаны жен;

Баспасез кызметшщ жумысы компаниянын кыска, орта жэне узак мерз1мдерге 
арналтан максаттарымен жэне жоба-жоспарларымен катан сэйкеспкте курылуы керск;

Ьасшылык алга койтан шндетгерщ жузеге асыру уипн баспасез кызмегп компаииянын 
езге бел'шшелер'шен барлык кажетп акпаратты кьщрюаз opi жедел алып турганы жен;

Компания басшылыгы ат салысатын, журтшылык бшуге тш сп ic-шараларды 
жоспарлаута жэне жузеге асырута катысуы кажет;

Баспасез кызметшщ жетекппа (кызметкерлер1) журналистер ортасында бедел1 бар, ез 
iciHin жетж бшетш opi компания басшылыгыньщ сешмше ие маман болтаны жен.

Баспасез кызмеп эдетте мынатемендепдей багыттар бойынша жумыс ютейдг
Bipiniui - аналитикальщ багыт. Бул батыт бойынша мынадай мшдеттер шеппмш табады:
Фирма кызмеп туралы мерзгмд! баспасез жарияланымдары мен радио жэне теледидар 

хабарларына мониторинг жасап отыру;
Нарык туралы жарияланымдарга талдау жасау, басшылыкка кайсыб1р шараларды етизу 

женшде накты усыныстар беру;
Компаниянын акпараттык саясатынын жоспарлары мен стратегиясын жасау.
Еюнин-креативтк батыт. Аталтан батьптьщ функциялары темендепдей.
Компания басышылыгы мэл1мдемелершщ мэтшш, пресс-релиздер мен баспасез 

кызметшщ жедел акпараттарын эз1рлеу, букаралык аппарат куралдарында жарияланатын 
макалалар жазу, бейнематериалдар даярлау;

Журналистер назарын аударатын акпараттык себептер ойлап табу.
Ушшгш -уйымдасгырушылык багыт бойынша баспасез кызмеп мына мэселелермен 

айналысады:
Компания басшылытынын баспасез мэслихаттарын еггкгзе», сухбаттарын, радио жэне 

теледидар аркылы сейлейтш сездерш уйымдастырады;
Букаралык аппарат куралдарында тжелей жэне жанама жарнама орналастырады,
Редакциялык-баспа кызмепмен шугылданады;
Компания кызме^ туралы бейнероликтер мен сюжеттер Tycipin, монтаждауды

техникалык жагынан камтамасыз етедг
Компаниянын калыптаскан курылымына, максаты мен мшдетгерше, кызметкерлершщ 

бш ктшж дэрежесше сэйкес баспасез кызмеп Hi н аталып еткен аткарымдарынын йркатары 
езге бел1мшелерге жуктелу! де ыктимал, бул ретте толыктай немесе iuimapa орындалуы 
мумкш. Мэселен, мониторинг жасаумен талдау, стратегиялык жоспарлау департамент!, 
болмаса кау1рс1здж кызмеп айналыса алады, ал редакциялык-баспа жумысын жарнама 
бсшмше жуктеуге болады.

Муны мынадай мысалмен туандару кетелж. Баспасез кызмеш аткарымдарынын 6ipi- 
букаралык аппарат куралдарынын мониторинлн алайык. 0ткен куннщ баспасезге шолуы 
мекеме басшысынын алдында тангы 9-да жатуы тшс. Ол сонымен катар кандай да 6ip 
окигага акпараттык YH кату мэселеа бойынша усынысгармен танысып шыгуга тшс. Мун дай 
келемд! материалдарды эз1рлеп шыту уипн 30-дан астам кызметкер1 бар эжептэу1р ужым 
кажет болады. М ун дай жагдайда баспасез хатшысынын. немесе баспасез кызмеп  , 
басшысынын лауазымы компаниянын вице-президенпнен кем болмауга mic. ,7

Сондыктан да оаспасез кызмеп кебше накты жумыс саласы — букаралык акпарат 
куралдарымен байланыс, немесе медиарилейшнз уштн жауап бередт. Осы орайда баспасез


