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Holmes na tropie polskich agencji
Piêæ agencji z Polski znalaz³o siê w zestawieniu najwiêkszych firm 
PR na świecie przygotowanym przez „Holmes Report”. Najwy¿ej 
z naszych zosta³a sklasyfikowana Sigma International, która zajê³a 
159 pozycjê. Agencje Partner of Promotion, On Board PR, First 
Public Relations i Profile uplasowa³y siê w drugiej setce. Świato-
wym liderem jest agencja Fleishman-Hillard, na drugim miejscu 
znalaz³ siê Weber Shandwick. Najwy¿ej sklasyfikowana europej-
ska firma, francuskie Euro RSCG, zamyka pierwsz¹ dziesi¹tkê.
Ranking zosta³ przygotowany w oparciu o roczn¹ sumê wynagro-
dzeñ od klientów (fee income). Autorzy zestawienia przyznaj¹, ¿e 
nie by³o to ³atwe. „Wiele agencji nie chcia³o lub nie mog³o udo-
stêpniæ nam danych. Musieliśmy pos³u¿yæ siê w³asnymi szacun-
kami” - czytamy w opracowaniu. Ranking nie odzwierciedla te¿ 
w pe³ni sytuacji światowego PR. Na 1800 wys³anych ankiet „Hol-
mes Report” otrzyma³ jedynie trzysta odpowiedzi. W zestawie-
niu zabrak³o takich firm, jak Brunswick Group z Wielkiej Brytanii 
czy Kekst & Company ze Stanów, które jak podkreślaj¹ autorzy, 
z pewności¹ znalaz³yby siê wśród 25 najwiêkszych firm.
Wed³ug „Holmesa” światowy PR generuje roczny przychód z 
wynagrodzeñ na poziomie 7 mld dolarów, agencje zatrudniaj¹ 
oko³o 50 tysiêcy osób, a wzrost przychodów siêga 8,5 proc. w 
skali roku. Choæ udzia³ agencji z Europy Wschodniej w światowych przychodach to mizerne 2 proc., warto 
podkreśliæ dynamiczny rozwój bran¿y w tym regionie – wynagrodzenia wschodnioeuropejskich firm wzros³y naj-
bardziej, bo a¿ o 36 proc. w porównaniu do zesz³ego roku. Jednym z liderów jest On Board PR – warszawska 
agencja odnotowa³a a¿ 73-procentowy wzrost, co daje jej czwarte miejsce wśród 
najszybciej rozwijaj¹cych siê firm.
Źród³o: www.waggeneredstrom.com, SK

Globalnie o PR
Zwi¹zki Konfucjusza z CSR, ró¿nice pomiêdzy śródziemnomorskim 

a pó³nocnoeuropejskim piarem czy paradoksy public relations – to tylko nie-
które z problemów poruszonych podczas XIV konferencji BledCom 2007, 
zorganizowanej w pierwszy weekend lipca nad jeziorem Bled w S³owenii.
Tegoroczne spotkanie praktyków i teoretyków PR z ró¿nych zak¹tków świata 
przebiega³o pod has³em: „Wp³yw globalizacji na public relations”. - Globa-
lizacja komunikacji nigdy wcześniej nie by³a tak wa¿na. I to nie tylko dla 
przedsiêbiorstw, ale równie¿ dla rz¹dów – mówi³ jeden z organizatorów                
prof. Dejan Verčič. W sympozjum wziêli udzia³ m.in. prof. Ryszard £awniczak 
z poznañskiej Akademii Ekonomicznej oraz prof. Krishnamurthy Sriramesh z 
University of Singapour.

Podczas konferencji odby³y siê cztery panele dyskusyjne, podczas których 
rozmawiano równie¿ o tym, jak PR mo¿e wspomóc walkê z g³odem i bied¹. 
- Powinniśmy wykorzystywaæ public relations do skupiania uwagi ludzi na 
programach pomocy krajom Trzeciego Świata – przekonywa³ Eric Koper z 
International Institute of Tropical Agriculture w Nigerii. Równolegle do sym-
pozjum odbywa³y siê warsztaty dotycz¹ce zmian klimatycznych oraz konfe-
rencja na temat środowiska naturalnego.
Do wa¿niejszych wydarzeñ organizatorzy zaliczyli wizytê Ray’a Hilberta, 
wydawcy „Public Relations Review”, jednej z najbardziej wp³ywowych gazet 
o naukowym PR na świecie.
Tematem przysz³orocznej konferencji bêd¹ ró¿nice pomiêdzy public relations 
a marketingiem. Zapisy s¹ ju¿ dostêpne na stronie www.bledcom.com.
Źród³o: BledCom.com, SK

Nie mylić PR z IR
„Niemieckie spó³ki z bran¿y chemicznej lepiej traktuj¹ 

inwestorów ni¿ dziennikarzy finansowych, a ci ostatni czuj¹ siê dys-
kryminowani” - czytamy w badaniach opublikowanych przez jedn¹ 
z niemieckich agencji i ekspertów od rynków kapita³owych.
Badanie „Perception Profiles” pokazuje, jak inwestorzy i dzienni-
karze oceniaj¹ politykê informacyjn¹ niemieckich przedsiêbiorstw 
chemicznych. Zdecydowanie lepsz¹ cenzurkê wystawiaj¹ firmom 
inwestorzy. Ponad trzy czwarte z nich zadowolone jest z kon-
taktu z zarz¹dem i czo³owymi mened¿erami, podczas gdy podobne 
odczucia ¿ywi jedynie 55 proc. dziennikarzy. Ci ostatni wskazuj¹ te¿ 
czêściej, ¿e spó³ki nie traktuj¹ obu grup jednakowo; tylko 60 proc. 
uwa¿a, ¿e s¹ traktowani tak samo, jak inwestorzy. Ci ostatni nie 
widz¹ problemu – 83 proc. jest zdania, ¿e spó³ki przedsiêbiorstwa 
nikogo nie faworyzuj¹.
Obie grupy nie zgadzaj¹ siê równie¿ w ocenie informacji wysy³a-
nych przez firmy. Raporty i prezentacje przedstawiane przez spó³ki 
s¹ precyzyjne i dok³adne – takiego zdania jest 86 proc. inwesto-
rów. Dziennikarze patrz¹ na sprawê sceptycznie - z przejrzystości 
prezentowanych informacji zadowolonych jest tylko dwie trzecie 
z nich.
Źród³o: www.jppr.de, SK

Bled odwiedzi³ wieloletni redaktor najbardziej 
presti¿owego w świecie naukowego PR pisma 
„Public Relations Review” - Ray Hiebert 
(z lewej)

Miêdzynarodowe spotkanie w Bledzie - od 
lewej prof. James E. Grunig, prof. Dejan Verčič, 
prof. Ana Tkalac Verčič i prof. Krishnamurthy 
Sriramesh
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Jak research, to tylko Google
„Dziennikarze w Niemczech narzekaj¹ na strony internetowe przedsiêbiorców. Zamiesz-

czane tam newsy s¹ ubogie w fakty, czêsto brakuje informacji dodatkowych i linków” - wynika z 
badania przeprowadzonego przez Instytut Badañ Rynkowych Smart Research na zlecenie niemieckiej 
agencji PR Storymaker wśród 2700 dziennikarzy.
Za najwa¿niejsze źród³o informacji 95 proc. pytanych uwa¿a Google. Wa¿ne s¹ równie¿ internetowe 
archiwa redakcji i strony przedsiêbiorstw, które wskaza³o ponad 80 proc. Trzy czwarte badanych 
jako wartościowe źród³o informacji wskazuje Wikipediê, a tylko co pi¹ty dziennikarz korzysta z 
informacji zawartych na blogach, forach czy serwisie YouTube.

Wymieniaj¹c strony inter-
netowe firm jako przydatne 
źród³o informacji, dzienni-
karze narzekaj¹ nie tylko na 
brak faktów i dodatkowych 
informacji. Dla 80 proc. z nich 
zamieszczane newsy s¹ ma³o 
zrozumia³e, a ponad po³owa 
badanych uwa¿a, ¿e publi-
kowane przez firmy zdjêcia 
nie nadaj¹ siê do druku. Pliki 
audio i wideo zamieszczane 
na stronach nie ciesz¹ siê 
zainteresowaniem, korzysta 
z nich niespe³na co dziesi¹ty 
dziennikarz.
Źród³o: www.pressrelations.de, SK

Spokojnie, to tylko iPhone
Opinie co do tego, czy iPhone to technologiczna rewolucja s¹ podzielone. Jeśli zaś mowa o 
promocji nowego gad¿etu Apple’a, specjaliści mówi¹ jednym g³osem: majstersztyk.
iPhone zadebiutowa³ na amerykañskim rynku 29 czerwca bie¿¹cego roku. Jego telewizyjne 
reklamówki pojawi³y pod koniec maja. Wyj¹tkiem jest reklama „Hello”, wyemitowana tylko 
raz, podczas transmisji z rozdania Oscarów - lepszego czasu antenowego nie mo¿na sobie 
wyobraziæ.
Strategia firmy by³a prosta: dozujemy informacje kropelka po kropelce. Resztê zrobi¹ dla 
nas inni. I zrobili. Po tym, jak Steve Jobs w styczniu 
zaprezentowa³ oficjalnie iPhone w sieci jak grzyby 
po deszczu wyrasta³y kolejne blogi poświêcone naj-
nowszym doniesieniom na temat produktu. Inter-
nauci spragnieni informacji na jego temat szukali ich 
na stronach za³o¿onych przez fanów Apple’a, takich 
jak Appleinsider czy MacRumors. W serwisie You-
tube od pocz¹tku roku filmiki o iPhonie obejrza³o 
kilkanaście milionów osób! Najwiêksz¹ popular-
ności¹ cieszy³a siê produkcja „A Closer Look at 
the iPhone”, w której in¿ynier Apple wyjaśnia, 
jak dzia³a telefon. Film obejrza³o niemal 6 milio-
nów u¿ytkowników serwisu. Niewiele mniej 
popularna jest nieoficjalna reklama, w której 
iPhone s³u¿y m.in. jako golarka i tarka do sera, 
obejrzana przez 5 milionów internautów.
Taka strategia niesie równie¿ ryzyko. Kiedy 
w maju Engadget.com poda³ niesprawdzon¹ 
informacjê, ¿e Apple przesuwa datê pre-
miery na październik, akcje firmy zanotowa³y 
znaczny spadek.
Mimo to zamierzony efekt zosta³ osi¹gniêty: 
iPhone by³ na ustach wszystkich. Na dzieñ 
przed premier¹ o telefonie pisali czo³owi 
felietoniści „The Wall Street Journal” i „The 
New York Times”. Nawet teraz, ponad dwa 
miesi¹ce po premierze, wpisuj¹c zapytanie w 
serwisie news.google.com, otrzymamy ponad 
trzysta wiadomości z ostatnich 24 godzin.
Szaleñstwo dotar³o równie¿ do nas. Z badañ 
przeprowadzonych przez Interaktywny Insty-
tut Badañ Rynkowych w lipcu wynika, ¿e co 
pi¹ty m³ody Polak rozwa¿a kupno telefonu 
Apple’a, mimo ¿e obecnie nie dzia³a w ¿ad-
nej sieci. Czy¿by slogan „telefon, którego u¿y-
wa³by Jezus” trafi³ u nas na podatny grunt?
SK

Co się czai w Web 2.0
Tylko co pi¹ty amerykañski piarowiec wykorzystuje narzêdzia ofero-

wane przez Web 2.0. Zdecydowana wiêkszośæ uwa¿a, ¿e ich organizacje nie 
nad¹¿aj¹ za internetowymi trendami – czytamy w najnowszym badaniu prze-
prowadzonym przez Amerykañskie Stowarzyszenie Public Relations (PRSA) i 
Dow Jones&Co wśród amerykañskich praktyków i studentów PR.
Niemal wszyscy ankietowani zgadzaj¹ siê, ¿e blogi, serwisy wideo czy portale 
spo³ecznościowe maj¹ kolosalne znaczenie dla pracy piarowca. Dostrzegaj¹ 
oni mo¿liwośæ nieprzerwanej komunikacji, jak¹ daj¹ nowe narzêdzia m.in. 
w sytuacjach kryzysowych. Piarowcy zza oceanu s¹ równie¿ świadomi nie-
bezpieczeñstw, jakie czyhaj¹ w sieci. Zarówno studenci, jak i zawodowcy 
maj¹ zastrze¿enia co do wiarygodności informacji generowanych przez nowe 
narzêdzia. Wskazuj¹, ¿e internetowe media nie s¹ w ¿aden sposób regulo-
wane, co czyni je źród³em potencjalnego zagro¿enia. - Gwa³townie rosn¹ca 
liczba blogów i portali spo³ecznościowych ca³kowicie zmienia zasady rz¹dz¹ce 
public relations. Wyniki badania pokazuj¹ wyraźnie, ¿e zarówno praktycy, 
jak i studenci s¹ świadomi wyzwañ - komentuje Alan C. Scott z Dow Jones 
Enterprise Media Group. Ankietowani najwiêkszym zaufaniem darz¹ jednak 
tradycyjne źród³a informacji (w tej grupie wymieniaj¹ równie¿ internetowe 
wydania gazet).
Blisko po³owa studentów i co trzeci praktyk s¹dz¹, ¿e nowe formy komuni-
kowania mog¹ kusiæ do prowadzenia public relations w sposób nieetyczny. 
Kwestia wypracowania standardów etycznej dzia³alności PR w sieci jest jed-
nym z g³ównych wyzwañ dla bran¿y – uwa¿aj¹ Amerykanie.
Źród³o: www.prsa.org, SK
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