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Wydarzenia Polska

Świe¿a Bazylia PR 

pracuje dla Tchibo 
Warszawa. Wspó³praca 
obejmuje dzia³ania media 
relations, organizacjê wyda-
rzeñ specjalnych oraz dzia-
³ania skierowane do pra-
cowników i konsumentów 
koncernu. Agencja rozpo-
czê³a równie¿ wspó³pracê 
ze spó³k¹ PKP Przewozy 
Regionalne, która ma obej-
mowaæ event marketing. 

Nowym klientem CC 

Group jest spó³ka FOTA 
SA, polski dystrybutor czê-
ści zamiennych do samo-
chodów osobowych i ciê¿a-
rowych. Agencja świadczy 
us³ugi doradcze z zakresu 
relacji inwestorskich i PR. 
Nowym klientem agencji 
jest tak¿e Asseco Business 
Solutions SA, któr¹ rów-
nie¿ wspomaga w zakre-
sie relacji inwestorskich i 
PR wspieraj¹cych ofertê 

publiczn¹ sprzeda¿y akcji 
spó³ki.

Agencja Afekt realizuje 
roczny program ekolo-
giczny „Zgrani z natur¹” 

dla pracowników wszyst-
kich polskich filii koncernu 
SAB Miller. Docelowo ma 
on sk³oniæ pracowników 
do przenoszenia postaw 
proekologicznych z oto-
czenia firmowego na grunt 
prywatny.

Dzia³ BrandPR agencji 
Brand Support prowadzi 
pro bono dzia³ania infor-
macyjne oraz zajmuje siê 
kontaktami medialnymi na 
rzecz dzia³añ Stowarzysze-
nia Transplantacji Serca, 
oddzia³ w Zabrzu.

Do grona klientów Caffe 
PR do³¹czy³ Promo Sailing 
Group. Agencja odpowiada 
za kompleksow¹ obs³ugê 
PR.

Agencje ciągnie do stolicy
Agencje PR spoza Warszawy coraz czêściej otwieraj¹ sto³eczne biura. W wakacje swoje oddzia³y 
w stolicy uruchomi³y dwie ³ódzkie agencje. - 
Zdecydowa³y wzglêdy praktyczne. Wiêkszośæ 
firm, które obs³ugujemy ma siedziby w stolicy. 
Biuro u³atwia te¿ kontakty z mediami central-
nymi - t³umaczy decyzjê Sylwia Paneth-Malska, 
prezes agencji Toolbox z £odzi.
Aby otworzyæ odzia³ w stolicy, niekoniecz-
nie trzeba pracowaæ z klientami z Warszawy. 
- Du¿y ³ódzki inwestor, z którym wspó³pracu-
jemy po prostu wymaga ci¹g³ego kontaktu z 
Warszaw¹ - mówi Joanna Delbar, prezes ³ódz-
kiej agencji Telma Group Communications, 
która sto³eczny oddzia³ otworzy³a w sierpniu.
Sylwia Paneth-Malska nie s¹dzi, ¿eby agencje 
regionalne by³y skazane na emigracjê do War-
szawy. Wskazuje, ¿e lokalni przedsiêbiorcy 
maj¹ coraz wiêksz¹ świadomośæ znaczenia 
public relations. - Mo¿e dojśæ do sytuacji, w 
której czêśæ agencji skupi siê na dzia³alności 
regionalnej, a inne rozwin¹ dzia³alnośæ w sto-
licy – uwa¿a Malska. Jej wypowiedź korespon-
duje z rezultatami badañ, jakie Kuba 
Antoszewski z MillwardBrown SMG/
KRC zaprezentowa³ na zesz³orocznym 
Kongresie PR w Rzeszowie. Wynika³o z 
nich, ¿e tylko co czwarta agencja spoza 
Warszawy zamierza pozyskiwaæ klien-
tów w stolicy.
Pod koniec ubieg³ego roku oddzia³y w 
Warszawie i Gdañsku otworzy³a agen-
cja Imago PR z Katowic. We wrześniu 
ruszy warszawskie biuro krakowskiej 
agencji Image Line Communication.
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Pierwsza pomoc w „Piar.pl”
Redakcja „Piar.pl” jest przygotowana na wypadek waka-
cyjnych zwichniêæ, otaræ i skaleczeñ. Zadba³o o to war-
szawskie studio Berlincut, które przys³a³o nam... apteczkê. 
Podejrzewamy jednak, ¿e Berlincut nie chodzi³o o nasze 
bezpieczeñstwo, a o kampaniê marketingow¹ firmy 
odzie¿owej.
Apteczka to jeden z pomys³ów na letni¹ promocjê Repor-
tera „Operacja na cenach”. Oprócz standardowego wypo-
sa¿enia (banda¿, kompresy z gazy ja³owej etc.) wewn¹trz 
znaleźliśmy m.in. instrukcjê postêpowania na wypadek 
paniki wyprzeda¿owej. - Ca³a akcja utrzymana by³a w kon-
wencji operacji chirurgicznej. - Oprócz apteczki wykorzy-
staliśmy inne szpitalne gad¿ety, jak np. kroplówka - mówi 
Kamil Bohdanowicz, dyrektor artystyczny Berlincut.
My wprawdzie z letniej obni¿ki nie skorzystaliśmy, ale po 
redakcji chodz¹ s³uchy, ¿e Naczelna ju¿ myśli o pierwszym 
otwartym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy dla pia-
rowców i dziennikarzy…
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United PR odświeża Wielkiego Brata
United PR dba o to, ¿eby spo³eczeñstwo by³o na bie¿¹co z tym, co dzieje siê 
wokó³ programu Big Brother 4.1. W czerwcu agencja wygra³a przetarg na 
obs³ugê nowej edycji Wielkiego Brata. - Naszym zadaniem przy relaunchu BB 
by³o i jest stopniowanie napiêcia oraz budowanie jak najwiêkszej świadomości 
– opowiada Ma³gorzata Zaborowska, prezes United PR.
Od czerwca do po³owy sierpnia w prasie, telewizji i internecie ukaza³o siê 
niemal dwieście publikacji o programie. - Staraliśmy siê zainteresowaæ progra-
mem te media, które mog¹ mieæ najwiêkszy wp³yw na potencjalnych widzów 
– t³umaczy Zaborowska.
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Ciszewski PR prowa-
dzi kompleksowe dzia³ania 
PR dla firmy doradztwa 
finansowego New World 
Alternative Investments, 
specjalizuj¹cej siê w inwe-
stycjach alternatywnych. 
Agencja podpisa³a tak¿e 
umowê z czarterow¹ lini¹ 
lotnicz¹ Air Italy Polska 

i bêdzie odpowiedzialna za 
kontakty z mediami oraz 
doradztwo PR. Drugi rok 
z rzêdu Ciszewski PR pod-
pisa³a umowê z firm¹ Sage 

Symfonia na pe³n¹ obs³ugê 
komunikacyjn¹ IX edycji 
konkursu Ksiêgowy Roku.

Euro RSCG Sensors 

wspó³pracuje w zakresie 
obs³ugi PR marki Orange. 
Agencja jest odpowiedzialna 
za bie¿¹ce dzia³ania komuni-
kacyjne wokó³ sponsorowa-
nych przez firmê wydarzeñ 
w sferze muzyki, sportu i 
filmu. Agencji powierzy³a 
dzia³ania PR tak¿e firma 
LU Polska dla marki SAN 

w zwi¹zku z poszerzeniem 
i odświe¿eniem gamy pro-
duktów sygnowanych t¹ 
mark¹. Euro RSCG Sensors 
rozpoczê³a równie¿ wspó³-
pracê z Fortis w Polsce.

Agencja Creative PR pod-
pisa³a umowê z dystrybuto-
rem luksusowych s³odyczy 
MM Brown. Wspó³praca 
bêdzie obejmowaæ przede 
wszystkim doradztwo wize-
runkowe oraz wspó³pracê 
przy planowaniu dzia³añ 

promocyjnych i sponsoringu 
artystycznego.

Agencja Edelman Polska 

wygra³a przetarg og³oszony 
przez PKO Bank Polski 
na doradztwo komunika-
cyjne zwi¹zane z wejściem 
banku na rynek brytyjski. 
Wspó³praca obejmuje przy-
gotowanie strategii komu-
nikowania, dzia³ania media 
relations na rynku polskim 
i brytyjskim, doradztwo w 
zakresie komunikacji inter-

Wernisaż na klatce
Klatka schodowa grupy Euro RSCG zamieni³a siê w galeriê. Od 20 lipca mo¿na 
tam ogl¹daæ prace wyró¿nione w konkursie, jaki firma og³osi³a wśród swoich pra-
cowników. Ocenia³o je jury w sk³adzie: przedstawiciele dzia³u kreacji i art directo-
rzy. Wśród wyró¿nionych prac mo¿na ogl¹daæ obrazy, fotografie, plakaty, komiksy, 
a nawet wiersze. – Chcemy, aby konkurs odbywa³ siê cyklicznie. Rozwa¿amy te¿ 
pomys³ organizacji wystawy poza firm¹ – mówi redakcji „Piar.pl” Dorota Tuszyñska, 
communications manager w Euro RSCG Poland.
Prace bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 20 września.

Infolinia prawdę ci powie
W sierpniu Esklep PR uruchomi³ infoliniê Skype, w 
ramach której w³aściciel firmy Micha³ Zarzycki udziela 
„doraźnych porad PR”. Redakcja „Piar.pl” postanowi³a 
sprawdziæ, na czym polega nowa us³uga. Chcieliśmy dowiedzieæ siê od Micha³a Zarzyckiego, jak wypromowaæ osied-
lowy sklep zoologiczny. Jeden z naszych dziennikarzy wcieli³ siê w rolê w³aściciela sklepu, a ściślej mówi¹c, przysz³ego 
w³aściciela, bo sklep mia³ byæ dopiero otwierany. Po wys³uchaniu naszego zapytania w³aściciel Esklepu zaproponowa³ 
skorzystanie ze swoich standardowych us³ug. - Na infoliniê dzwoni¹ osoby, które coś ju¿ robi³y, maj¹ jakiś koncept. 
Chc¹ o tym podyskutowaæ i zasiêgn¹æ porady – us³yszeliśmy. My gotowych pomys³ów nie mieliśmy. Zostaliśmy jednak 
zapewnieni, ¿e nasza inicjatywa ma szansê powodzenia. Wystarczy sprawnie zorganizowany event i odpowiednio 
sformu³owana informacja dla mediów. Przy okazji dowiedzieliśmy siê, ¿e stali klienci maj¹ rabat na korzystanie z 
infolinii. Porady s¹ bowiem odp³atne – 27 eurocentów za minutê.
Okaza³o siê tak¿e, ¿e dzwoni¹c na infoliniê, niedouczony klient, a za takiego staraliśmy siê uchodziæ, ma okazjê 
dowiedzieæ siê, czym ten ca³y piar jest i na co to potrzebne (przecie¿ do promocji jest reklama). Jeśli ktoś pragnie 
poznaæ odpowiedzi na te nurtuj¹ce pytania, powinien dzwoniæ natychmiast.
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Bitwa pod Grunwaldem, autor: Micha³ Warecki
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Wisła powita piarowców!
Czwarty rok z rzêdu Katedra Nauk Humanistycznych Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
zaprasza piarowców na konferencjê „PR FORUM. Public rela-
tions – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce”. 
Odbêdzie siê ona w hotelu Stok w Wiśle w dniach 17-19 
września bie¿¹cego roku. Wśród prelegentów znajd¹ siê po 
raz pierwszy m.in. Dominik Kaznowski z Gazety.pl z wyk³a-
dem na temat nowych i starych mediów i Sebastian W³odar-
ski z First PR, który przybli¿y temat zwi¹zków miêdzy PR a 
marketingiem i zarz¹dzaniem. W Wiśle bêdziemy rozmawiaæ 
o kryzysach, roli rzeczników prasowych w organizacji i dzia-
³añ PR w otoczeniu miêdzynarodowym. Magazyn „Piar.pl” jest 
patronem wydarzenia – zapraszamy!
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netowej oraz wsparcie 
przy organizacji wydarzeñ 
specjalnych. 

Sieciowa agencja PR Fee-
dback/Hill and Knowl-
ton rozpoczê³a wspó³pracê 
z nale¿¹c¹ do koncernu 
Unilever mark¹ Knorr. 
Agencja jest odpowie-
dzialna za strategiê komuni-
kacji marki, jak równie¿ za 
wsparcie komunikacyjne dla 
akcji konsumenckich.

Agencja Genesis PR roz-
poczê³a wspó³pracê z 
Apreo Logistics. Zakres 
prac obejmuje doradztwo 
w zakresie tworzenia wize-
runku firmy, prowadzenia 
biura prasowego, komu-
nikacji wewnêtrznej oraz 
dzia³añ wizerunkowych. Dla 
innego nowego klienta FAM 
Grupa Kapita³owa agencja 
bêdzie prowadziæ komplek-
sowe dzia³ania PR.

Agencja Headlines roz-
poczê³a sta³¹ wspó³pracê 
z Wincanton Polska . 
Agencja odpowiada za pro-
wadzenie biura prasowego 
oraz doradztwo strate-
giczne w sferze komunikacji 
zewnêtrznej i wewnêtrznej.

Agencja ARW Image PR 

poszerzy³a zakres wspó³-
pracy z Deutsche Bank 
PBC SA o produkty i 
us³ugi. Dotychczas agencja 
odpowiada³a wy³¹cznie za 

PR linii consumer finance 
db kredyt. 

Klientem warszawskiej 
agencji IMR advertising 
by PR zosta³a ICB Pharma 
z Jaworzna. Umowa ma na 
celu odświe¿enie wizerunku 
preparatu Allergoff. Agen-
cja zadba równie¿ o wpro-
wadzenie na rynek środka 
MosQuit Repelent, chro-
ni¹cego przed komarami, 
kleszczami i meszkami.

Sezon na SUMa
„Wypuściliśmy na wzburzone wody edukacji SUMa. SUM jest dorodny, miêdzyna-
rodowy, w¹siasty. Na³yka³ siê ju¿ wody z niejednej rzeki” - takim has³em Wy¿sza 
Szko³a Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie poinformowa³a lokalne 
media o otwarciu studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki miêdzynarodowe 
(czyli studiów uzupe³niaj¹cych magisterskich, w skrócie SUM).
Krakowscy dziennikarze otrzymali tê informacjê na zrolowanym, wodnisto-zielo-
nym papierze przewi¹zanym ¿y³k¹ wêdkarsk¹. Do ¿y³ki przymocowane by³y przy-
nêty wêdkarskie (oczywiście na suma). Nastêpnie przedstawiciele mediów zostali 
zaproszeni na „Konsumpcjê SUMa na dziedziñcu WSE”, czyli spotkanie informuj¹ce 
szerzej o nowych kierunkach studiów. Mieli oni okazjê spróbowaæ suma poda-
wanego na dwa sposoby: w galarecie i faszerowanego, co mia³o nawi¹zywaæ do 
dwóch specjalizacji nowych studiów. - Akcja spotka³a siê z pozytywnymi komenta-
rzami dziennikarzy. Jedna z dziennikarek 
podarowa³a nawet przynêty z haczykami 
swojemu znajomemu, który jest wêdka-
rzem - opowiada Monika Szychowiak, 
rzecznik prasowy uczelni, pomys³odaw-
czyni akcji.
Inicjatywa spodoba³a siê równie¿ dzien-
nikarzom – Bardzo ciekawy pomys³. W 
przeciwieñstwie do zwyk³ych i czêsto 
sztampowych informacji, jakie otrzy-
mujê od rzeczników ta zwraca uwagê – 
podsumowuje dzia³anie Aneta Zadroga, 
dziennikarka krakowskiej „Gazety 
Wyborczej”.
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Bliski Wchód coraz bliżej
Pobudka i pod prysznic wykuty w 
skale, później wizyta w kanionie, w 
którym trenuj¹ jordañscy komandosi, 
a wieczorem relaks w pubie ulokowanym w dawnym skalnym grobowcu – tak 
agencja Allegro organizowa³a wakacje w Jordanii pracownikom jednego ze 
swoich klientów.
Urlopowicze mieli ponadto okazjê zobaczyæ ró¿owe piaski pustyni Wadi Rum, 
p³ywaæ po Morzu Martwym czy zjeśæ kolacjê rodem z „Baśni z tysi¹ca i jed-
nej nocy”.
To nie pierwsza tego rodzaju akcja agencji. 
Allegro oferuje swoim klientom nie tylko 
nietypowe wyjazdy na Bliski Wschód, ale 
równie¿ m.in. podgl¹danie goryli w Ugan-
dzie czy wspinaczkê na czynny wulkan w 
Andach. - Akcje typu incentive s¹ coraz 
bardziej popularne. Ludzie chc¹ zobaczyæ 
rejony znane do tej pory tylko z telewizji 
– uwa¿a Anna Gogacz, dyrektor gene-
ralny agencji Allegro.
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Trendy 2008 z „Piar.pl”
Jak skutecznie zarz¹dzaæ dzia³aniami PR 
produktowego? Które niestandardowe 
narzêdzia komunikacji wewnêtrznej 
warto w³¹czyæ do prowadzonych dzia³añ? 
Jak chroniæ wizerunek i dobra osobiste 
w nowych mediach? To tylko wybrane z 
pytañ, na które odpowiedzi bêd¹ chcieli 
udzieliæ organizatorzy i prelegenci III 
Kongresu Public Relations. Trendy 2008. 
Wydarzenie ju¿ 19 i 20 września w 
Hotelu Marriott w Warszawie. Swoim 
patronatem obj¹³ je magazyn „Piar.pl”.
Konferencja jest p³atna. Wiêcej informa-
cji na: www.ecu-marketing.pl
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Agencja Liberty Group 

przed³u¿y³a na kolejne 12 
miesiêcy obs³ugê PR firmy 
GTI Sp. z o.o. w zakre-
sie PR korporacyjnego i 
produktowego.

Firma Mio Technology 

zosta³a nowym klientem 
agencji Monday PR. W 
ramach wspó³pracy agen-
cja bêdzie odpowiadaæ 
m.in. za komunikacjê z 
mediami, PR korporacyjny i 
produktowy.

Imago PR rozpoczê³a 
wspó³pracê z firm¹ Vox-
net, operatorem telefonii 
alternatywnej, w ramach 
której bêdzie odpowie-
dzialna za komunikacjê kor-
poracyjn¹ i produktow¹. 
Dla firmy Eurosystem z 

bran¿y skanowania lasero-
wego konsultanci agencji 
opracuj¹ strategiê dzia³añ 
korporacyjnych. 

Agencja Ogilvy PR zosta³a 
wybrana przez Krajow¹ 

Agencjê Poszanowania 
Energii SA do obs³ugi kam-
panii informacyjnej „Eco-
driven” w Polsce. Umowa 
przewiduje organizacjê cyklu 
imprez oraz dzia³ania zwiêk-
szaj¹ce świadomośæ kierow-
ców w zakresie bezpiecznej 
i ekologicznej jazdy.

On Board PR rozpoczyna 
nowy etap wspó³pracy z 
FOX International Chan-
nels zwi¹zany z wprowa-
dzaniem do ramówki kolej-

nych programów. Wśród jej 
klientów znalaz³a siê tak¿e 
firma deweloperska SGI 
Komfort, dla której agen-
cja opracowuje strategiê 
dzia³añ komunikacyjnych, a 
tak¿e obs³uguje j¹ w zakre-
sie PR korporacyjnego. On 
Board PR bêdzie realizowaæ 
dzia³ania PR tak¿e dla marki 
Dove z portfolio Unilever 

oraz wprowadzi na polski 
rynek now¹ globaln¹ markê 
Goodman International 
Limited (Goodman).

Swobodny przepływ czasu
Agencja Swobodny Przep³yw Myśli z Krakowa na jeden dzieñ 
zamieni³a centrum Kalisza w średniowieczny gród. Po rynku 
przechadzali siê wojowie w pe³nym rynsztunku oraz damy dworu. 
Raz na jakiś czas mieszkañcy byli świadkami rycerskich potyczek. 
Kaliszanie mieli tak¿e okazjê odwiedziæ średniowiecznych rze-
mieślników lub wiedźmê, która przepowiada³a przysz³ośæ.
Wszystko to agencja zorganizowa³a na zlecenie Eurobanku, który 
w³¹czy³ siê w obchody 750-lecia lokacji miasta.
Redakcji „Piar.pl” akcja siê podoba, choæ zastanawia nas pewien 
szczegó³. Wprawdzie bardziej znamy siê na mediach ni¿ na medie-

wistyce, jednak 
wydaje siê nam, ¿e wiedźma w średniowiecz-
nej wiosce nie by³aby mile widzianym gościem. 
W naszej zgodnej opinii skoñczy³aby pewnie na 
stosie. No, ale to takie ma³e niedopatrzenie.
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MON odkrywa e-mail
W wakacje Ministerstwo Obrony Narodowej 
utworzy³o oddzia³ szybkiego reagowania. I nie 
chodzi bynajmniej o kolejny kontyngent wysy³any 
do Iraku, a o usprawnienie komunikacji mailowej z 
dziennikarzami. Obecnie elektroniczna korespon-
dencja jest przez urzêdników MON obs³ugiwana o 
wiele sprawniej, tzn. traktowana na równi z tradycyjnymi listami. Do tej pory zanim dziennikarz 
otrzyma³ odpowiedź na mailowe zapytanie, przedstawiciele komórek prasowych musieli jego list 
wydrukowaæ, za³¹czyæ pisma przewodnie i uzyskaæ akceptacjê w³asnych prze³o¿onych oraz szefów 
komórek, do których pytania kierowano. Nie da siê ukryæ, ¿e trochê to trwa³o. Teraz urzêd-
nicy maj¹ odpowiadaæ w ci¹gu 24 godzin. - Poczta elektroniczna staje siê powszechnym sposo-
bem komunikowania. Tymczasem w MON dotychczas wa¿niejsza by³a tradycyjna korespondencja 
„papierowa”. Wreszcie trzeba to by³o zmieniæ - t³umaczy minister Aleksander Szczyg³o.
Nie ma wyjścia, ministerstwo trzeba pochwaliæ. Tym bardziej ¿e jak dodaje minister Szczyg³o, 
„decyzja niew¹tpliwie przysporzy pracy urzêdnikom resortu”. No, ale czego siê nie robi dla 
narodu.
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Złote Spinacze
Kiedy zamykamy magazyn „Piar.pl”, Zwi¹zek Firm PR 
liczy w³aśnie pierwsze projekty zg³oszone w tym roku 
do konkursu PR Z³ote Spinacze. Rafa³ Jesswein, dyrek-
tor biura ZFPR, móg³ zdradziæ redakcji „Piar.pl” jedynie, 
¿e najwiêcej zg³oszeñ w pierwszym terminie wp³ynê³o 
w kategoriach kampanie edukacyjne i spo³eczne. 10 
października poznany laureatów pierwszego etapu kon-
kursu, a 20 listopada odbêdzie siê uroczyste og³oszenie 
wyników podczas PR Forum 2007.
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Optimum PR zadba o 
wizerunek izraelskiej firmy 
Aladdin, zajmuj¹cej siê 
ochron¹ oprogramowania, 
praw autorskich i cyfrowej 
w³asności intelektualnej.

Do grona klientów agen-
cji Perspektywa PR Stu-
dio Architektury Marki 
do³¹czy³y FujiFilm Pol-
ska Distribution, Hero 
by Wrangler z portfolio 
VF Distribution oraz 
Philipiak Polska. Agen-

cja wygra³a te¿ przetarg w 
zakresie opracowania kre-
acji dla niepublicznej pro-
mocji konsumenckiej marki 
Nevada z portfolio Scandi-
navian Tobacco.

Agencja PR Group odpo-
wiada za budowanie zna-
jomości marki nalewek          
Z. Kozuba i Synowie w 

prasie bran¿owej, lifestyle 
oraz biznesowej. Dzia³a-
nia obejmuj¹ doradztwo 
komunikacyjne i produk-

towe oraz wsparcie organi-
zacji spotkañ biznesowych z 
odbiorcami produktów.

Telma Group Communi-
cations rozpoczê³a wspó³-
pracê z Gillette Poland 
International w £odzi. 
Wspó³praca obejmuje rea-
lizacjê projektów z zakresu 
community i public affairs, 
regularne dzia³ania typu 
media relations oraz doradz-
two w zakresie komunikacji 
kryzysowej.

Agencja podpisa³a równie¿ 
umowê z „Aquapark £ódź 
Fala”, która obejmuje kom-
pleksow¹ obs³ugê PR.

Agencja Neuron rozpo-
czyna wspó³pracê z firm¹ 
G Data Software. Wes-
prze komunikacjê klienta z 
kana³em sprzeda¿y, zajmie 
siê doradztwem strategicz-
nym oraz opracowaniem i 
wdro¿eniem projektów spe-
cjalnych. Agencja podpisa³a 
tak¿e umowê na obs³ugê 

Ciszewski a kodeks pracy
Promuj¹ca markê Lech akcja „Uwolniæ pi¹tek” wywo³a³a falê zainteresowania w piarowskim światku, falê oburzenia 
wśród anarchistów i zapewne falê zawstydzonych rumieñców na twarzach dziennikarzy.
Dzia³ania koordynowa³a agencja Ciszewski PR. Organizatorzy postulowali skrócenie pracy w pi¹tek przy jed-
noczesnym zachowaniu 40-godzinnego tygodnia pracy (w po³owie sierpnia z³o¿yli petycjê w tej sprawie na rêce 
minister pracy). W czerwcu i lipcu w najwiêkszych miastach w kraju manifestowali zwolennicy inicjatywy, o czym 
donosi³y m.in. Fakty, Kurier TVP3 czy „Gazeta Wyborcza”. Dzia³ania by³y czêści¹ akcji Lecha „Nadchodzi pi¹tek”, 
ale na to wpadli tylko najbardziej spostrzegawczy obserwatorzy.

„Afera” wybucha³a, kiedy GW ujawni³a, ¿e nie mamy do czynienia z obywatelsk¹ 
inicjatyw¹, ale z kampani¹ Kompanii Piwowarskiej. W internecie grzmieli anarchiści, 
którzy o zdarzeniu donosili ju¿ wcześniej. „Takie akcje szkodz¹ prawdziwym ruchom 
spo³ecznym i czyni¹ ludzi cynicznymi wobec publicznych demonstracji” – czytamy 
na stronie Centrum Informacji Anarchistycznej.
Piarowcy o kampanii wyra¿aj¹ siê raczej pozytywnie. „Mistrzostwo świata”, „robi wra-
¿enie”, „respekt dla autorów” - takie opinie przeczytamy w serwisie Goldenline.pl.  S¹ 
te¿ bardziej stonowane g³osy. „Du¿e zamieszanie bez identyfikacji nadawcy komu-
nikatu” - podsumowuje jeden z uczestników dyskusji na Goldenline.
Organizatorzy tak komentuj¹ rozwój wydarzeñ: - Byliśmy przekonani, ¿e nie 
tylko piarowcy zorientuj¹ siê ju¿ po kilku manifestacjach, ¿e to czêśæ kampa-
nii marketingu partyzanckiego Lecha. Tymczasem takie g³osy pojawi³y siê przy 
ostatniej demonstracji - opowiada Ewa Pater z Ciszewski PR.
Aleksandra Przybylska z „Gazety Wyborczej” przyznaje, ¿e nie wszyscy dzienni-
karze zachowali siê profesjonalnie. - W nat³oku pracy idziemy czêsto na skróty. 
Nie ma siê o co z³ościæ na piarowców. Warto wcześniej sprawdziæ, o czym siê 
pisze i mówi – uwa¿a Przybylska.
Czyli jeden zero dla piarowców.

SK

Mekka dla piarowców
Producenci kosmetyków stawiaj¹ na PR. 
Z raportu opublikowanego przez agencjê 
Kamodus wynika, ¿e firmy kosmetyczne 
coraz rzadziej wykorzystuj¹ reklamê do 
promocji. Bardziej ceni¹ sobie publikacje w 
prasie.
Kamodus ocenia, ¿e w pierwszym pó³ro-
czu tego roku reklamy stanowi³y jedynie 12 
proc. ogólnej liczby publikacji prezentuj¹cych 
produkty kosmetyczne w prasie kolorowej. 
A¿ 96 proc. firm do promocji wykorzystuje 
dzia³ania public relations, a dwie trzecie sta-
wia tylko na PR, nie zawracaj¹c sobie g³owy 
reklam¹.
Najwiêksz¹ aktywności¹ wykazuje siê marka 
L’Oreal, która uzyska³a 761 publikacji w 
prasie i wykupi³a 142 reklamy. Najczêś-
ciej reklamuje siê Nivea (181 wykupionych 
powierzchni reklamowych).
Wśród magazynów kolorowych najwiêcej 
reklam i publikacji o kosmetykach mogli-
śmy znaleźæ w miesiêczniku „Uroda” (1319) 
i „Avanti” (1301). Na dalszych miejscach zna-
laz³y siê: „Twój Styl”, „Gala”, „Viva!” i „Joy”.
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komunikacyjn¹ z Belgijsk¹ 
Izb¹ Handlow¹. Neuron 
poprowadzi biuro prasowe 
Belgian Days.

Katowicka agencja PRIME 
Communications podpi-
sa³a umowê o wspó³pracy 
z TKP SA, w³aścicielem 
Śl¹skich Sieci Świat³owo-

dowych (3S) w obszarze 
doradztwa komunikacyjnego 
i wspó³pracy z mediami. 

Agencja profile jest koor-
dynatorem drugiej edycji ini-
cjatywy spo³ecznej „Warto 
byæ za”, organizowanej 
przez Kompaniê Piwo-
warsk¹ SA. Profile zapew-

ni¹ kompleksow¹ obs³ugê 
komunikacyjn¹ i doradcz¹.

Firma Embedos poszerzy³a 
zakres wspó³pracy ze stu-
diem PRowokacja. Obok 
media relations wesprze 
równie¿ dzia³ania marketin-
gowe zwi¹zane z wprowa-

dzeniem na rynek nowych 
wersji serwera ethernus.

Browar Belgia rozstrzyg-
n¹³ przetarg na kampaniê 
public relations wspiera-
j¹c¹ wprowadzenie nowych 
wariantów piwa Frater. 
Zwyciêzc¹ zosta³a Agencja 
Twenty Four Seven PR.

Liderzy Filantropii
Konkurs dla firm zaangażowanych
W tym roku po raz pierwszy firmy dzia-
³aj¹ce w Polsce mog¹ wzi¹æ udzia³ w kon-
kursie Liderzy Filantropii, organizowanego 
przez Forum Darczyñców w Polsce we 
wspó³pracy z Gie³d¹ Papierów Wartościo-
wych i magazynem „Forbes”. Jego celem 
jest promocja spo³ecznego zaanga¿owa-
nia biznesu i wy³onienie firm, które prze-
kazuj¹ najwiêcej środków na programy 
spo³eczne. 
W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿da 
firma, która do 19 września odeśle orga-
nizatorom wype³nion¹ ankietê. Po zwery-
fikowaniu zg³oszeñ zwyciêzcy i lista ran-
kingowa Liderzy Filantropii 2006 zostanie 
og³oszona podczas uroczystej gali 21 listo-
pada w Centrum Olimpijskim w Warsza-
wie, Wybrze¿e Gdyñskie 4.
Konkurs prowadzony jest w ramach miêdzynarodowego projektu 
CEENERGI (Central Eastern European Network for Responsible Giving), 
którego celem jest promocja filantropii korporacyjnej. 
Wyniki rankingu pozwol¹ na porównanie wielkości środków przekazywa-
nych przez firmy w Polsce na cele spo³eczne z wynikami podobnych rankin-
gów w innych krajach Wschodniej Europy. Podobne rankingi prowadzone 
s¹ od lat w Stanach Zjednoczonych przez magazyn „Forbes”, a w Wielkiej 
Brytanii przez dziennik „Guardian”. Magazyn „Piar.pl” jest patronem medial-
nym wydarzenia.
Wiêcej informacji o konkursie: 
www.corporategiving.pl

Partnerzy bibliotek z „Piar.pl”
Biblioteka Wy¿szej Szko³y Humanitas w Sosnowcu jest organizatorem 
czwartej ju¿ konferencji poświêconej zagadnieniom wizerunku biblioteki 
i bibliotekarzy. Odbêdzie siê ona w ramach IX Ogólnopolskiej Konferen-
cji Bibliotek Szkó³ Wy¿szych Niepublicznych „Partnerzy bibliotek” 20 i 21 
września.
Konferencja ma przybli¿yæ polskie i europejskie inicjatywy kszta³tuj¹ce 
ró¿ne formy wspó³pracy bibliotek z partnerami w środowisku zawodo-
wym, naukowym oraz biznesowym. Uczestnicy postaraj¹ siê odpowiedzieæ 
na pytania: Czy PR bibliotek jest wystarczaj¹co elastyczne? Na ile stoso-
wane strategie PR wp³ywaj¹ na podtrzymanie komunikacji z kluczowymi 
klientami bibliotek? Magazyn „Piar.pl” kibicuje projektowi, obejmuj¹c go 
patronatem medialnym.
Wiêcej informacji na stronie: www.humanitas.edu.pl/biblioteka

Forum w Poznaniu
Warto pod koniec września wybraæ siê do Poznania i wzi¹æ udzia³ w 
Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych „Skuteczna promocja 
kluczem do sukcesu Twojej organizacji pozarz¹dowej”. Odbêdzie siê 
ono 28 września bie¿¹cego roku w Urzêdzie Wojewódzkim. Magazyn 
„Piar.pl” jest patronem medialnym wydarzenia.
Program Forum to po³¹czenie czêści teoretycznej z praktyczn¹. Obok 
prelegentów z Polski w Forum wezm¹ udzia³ przedstawiciele brytyj-
skiej organizacji pozarz¹dowej Merseyside Network for Europe – Andy 
Churchill oraz Richard Finch.
Zg³oszenia na Forum mo¿na przesy³aæ do 21 września. Udzia³ w nim 
jest bezp³atny.
Wiêcej informacji na stronie internetowej Centrum PISOP: www.pisop.
org.pl
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Kartka z kalendarza
W niepamiêæ odchodz¹ ju¿ 
czasy, kiedy rodzina blad³a lub 
te¿ p¹sowia³a na dźwiêk s³ów 
- „pracujê w agencji” czy te¿ 
„za³o¿y³em agencjê” - oczy-
wiście piar w domyśle. Teraz 
wiêkszym wyzwaniem s¹ 
nazwy zajmowanych stanowisk, 
jak choæby Integrated Marke-
ting Communications Manager. 
Niby wiadomo o co chodzi, a 
nawet cz³owiek z bran¿y musi 
siê chwilê zastanowiæ.

Temat zilustrowany rysunkiem 
Edwarda Lutczyna z kalendarza 
firmy Edelman Polska.

KP

4D Media Relations roz-
poczyna pracê na rzecz 
firmy Edimax, producenta 
sprzêtu sieciowego na świe-
cie. Do zadañ agencji nale¿y 
pe³na obs³uga w zakre-
sie komunikacji z mediami 
oraz koordynacja dzia³añ w 
zakresie kszta³towania wize-
runku nowego klienta.

Dzia³aniami PR dla telewizji 
4fun.tv zajmuje siê agencja 
Core PR. Dzia³ania obejm¹ 
media relations oraz przy-
gotowywanie konkursów i 
redagowanie newslettera 
dla widzów stacji. Jeszcze w 
tym roku 4fun.tv ma plany 
wejśæ na gie³dê.

Prelite PR rozpoczê³a 
obs³ugê agencji e-biznes 
Symetria , f irmy specja-
lizuj¹cej siê w badaniach 
u¿yteczności stron inter-
netowych oraz zajmuj¹cej 
siê kompleksowymi pro-
jektami e-comerce. Agen-
cja wspó³pracuje tak¿e z 
Checkpoint Systems , 

dostawc¹ systemów i tech-
nologii zabezpieczeñ. Pre-
lite rozpoczê³o te¿ dzia³a-
nia PR dla Chemicznego 
Parku Technologicznego 
w Brzegu Dolnym.

PR ponad granicami
Konferencja Komunikacji i Gospodarki dla Kadry Zarz¹dzaj¹cej to miê-
dzynarodowe przedsiêwziêcie organizowane przez Agencjê AchA PR przy 
wspó³pracy z Castle- Haus Zbigniewa Rocha, które odbê-
dzie siê w dniach 1-3 października 2007 roku w zamku w 
Oedheim (Niemcy). Jest ono skierowane do kadry zarz¹-
dzaj¹cej najwiêkszych firm Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii 
czy Rosji. 
Planowane jest kilka paneli tematycznych sk³adaj¹cych siê 
na forum gospodarcze i forum public relations. Przewidu-
jemy liczne atrakcje, np. zwiedzanie fabryki Audi czy zwie-
dzanie najwiêkszej  stolicy Cesarza na pó³noc od Alp w Bad 
Wimpfen.
Agencja AchA Public Relations organizuje przy wspó³pracy z 
Caritas i Allegro.pl aukcjê Pasja Pomagania, z której dochód 
zostanie przeznaczony na wydatki zwi¹zane z opiek¹ nad 
dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz osobami niepe³nosprawnymi w pla-
cówkach Caritas Archidiecezji Gnieźnieñskiej. Aukcja roz-
pocznie siê 1 października 2007 roku podczas Konferen-
cji Komunikacji i Gospodarki dla Kadry Zarz¹dzaj¹cej w Oedheim i przez 
tydzieñ bêdzie trwa³a licytacja powierzchni reklamowych. 
Wszystkie informacje i nowości dostêpne s¹ na stronie konferencji: www.
konferencjakomunikacji.eu

Sukces Naszych w konkursie 
IPRA!
Agencja Partner of Promotion otrzyma³a nagrodê 
IPRA Golden World Award za komunikacjê w 
zakresie relacji inwestorskich dla spó³ki Gadu-
Gadu. Nagroda trafi³a te¿ do agencji Profile w 
kategorii CSR za akcjê „Szko³a bez przemocy”.
W tym roku do konkursu zg³oszono 405 prac z 
46 krajów. Do fina³u zakwalifikowa³o siê 107 pro-
jektów, które oceniane by³y w 21 kategoriach.
Zwyciêzcom w tym najwa¿niejszym konkursie PR 
na świecie gratulujemy!


