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44 Kadzid³o polityczne
 Wielu polityków uznaje za konieczne podkreśle-

nie swojego katolicyzmu i wykorzystywanie go 
w kampaniach wyborczych.

50 A jednak siê krêci!
 Praca nad tworzeniem w³aściwego wizerunku, 

której podejmuj¹ siê kolejne polskie kluby pi³-
karskie przestaje byæ kluczeniem po omacku.

54 Śpiesz siê powoli
 Pielêgniarki coraz czêściej wykorzystuj¹ techniki 

PR z bardzo dobrym rezultatem.

 Kuchnia PR58 Lasy logotypów
 Pozyskiwanie patronatów medialnych na sta³e 

wpisa³o siê w codzienn¹ pracê piarowca.

62 Chrzest ognia
 W opinii twórców d³ugo oczekiwana gra RPG 

„Wiedźmin” bêdzie hitem. Jedyne co trzeba zro-
biæ, to przekonaæ do niej kilka milionów poten-
cjalnych graczy.

64 Aktywna si³ownia
 Spytaliśmy praktyków, jak powinny siê promo-

waæ si³ownie i fitness kluby, aby odnieśæ sukces 
i przetrwaæ na lokalnym rynku.

66  Osiedlowy cel
 Media osiedlowe i parafialne to wart rozwa¿enia 

partner w dzia³aniach media relations.
 

 Lobbing70 Z unijnych korytarzy
 Wyboista droga do porozumienia.

 W branży20 Poczekamy na zbiory
 Certyfikaty dla piarowców to na naszym m³odym 

rynku wci¹¿ odleg³a perspektywa.

24 Klient niechciany
 Co sk³ania piarowców w Polsce do porzucenia czê-

sto intratnego zarobku i do odmowy wspó³pracy?

26 Monitoring skarg
 Mimo ¿e firmy monitoruj¹ce media prześcigaj¹ siê 

w ofertach, wci¹¿ trudno im zaspokoiæ wymagania 
piarowej klienteli.

 Analiza28 SPA – luksus dla zdrowia. Moda czy sposób na 
wypoczynek?

 Media, poszukuj¹c tematu modnego i na czasie, 
poświêcaj¹ zjawisku SPA coraz wiêcej miejsca, 
nakrêcaj¹c tym samym dobr¹ koniunkturê.

 Wizerunek34 Kulturalny rynek 
 ¯aden z szefów agencji PR nie wymienia kultury 

jako dziedziny, w której spodziewa siê wzrostu 
aktywności PR.

38 Mundurka cieñ
 Środowisko PR ocenia dotychczasowe dzia³a-

nia wizerunkowe i informacyjne prowadzone 
przez MEN w temacie mundurka jako wyj¹tkowo 
nieudane.

40 Gra o wysok¹ stawkê
 „Nasze dzia³ania mocno nadepnê³y na ogon paru 

miastom” - o promocji polskich uczelni za granic¹ 
opowiada w wywiadzie z „Piar.pl” dr Marek Zim-
nak, szef projektów internetowych Biura Promocji 
AE we Wroc³awiu.

28 SPA – luksus dla zdrowia. 
 Moda czy sposób na wypoczynek? 

 Jak wynika z przeprowadzonej analizy prasowej, pierwsze skojarzenie ze SPA to 
„luksus”. Nic wiêc dziwnego, ¿e temat ten jest modny i chêtnie poruszany przez 
media. Luksus - dla wielu nieosi¹galny, zatem wzbudzaj¹cy szczególn¹ cieka-
wośæ. Odbiorcami artyku³ów czy reporta¿y poświêconych SPA s¹ osoby aspi-
ruj¹ce do ¿ycia w luksusie – jak ³atwo siê domyśliæ, nie jest to ma³a grupa.
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 PR Świat76 Egipt - jedyny pod s³oñcem 
 Opracowaniem strategii public relations dla Egiptu 

zajê³o siê 120 konsultantów w trzydziestu biurach 
Fleishman-Hillard na ca³ym świecie.

 Prasa Zagraniczna78 Królestwo wiatru – „Pressesprecher”
 Regaty America’s Cup sta³y siê obecnie trybem napê-

dzaj¹cym potê¿n¹ machinê piarow¹.

 PR online84 Dostêpnym byæ
 Wdra¿anie przyjaznych internautom technologii i 

zwracanie uwagi na korzyści z nimi zwi¹zane mo¿e 
byæ dzia³aniem wizerunkowym.

88 Internauta istota spo³eczna
 Wraz z rozwojem komunikacji internetowej nie 

mo¿na bagatelizowaæ spo³eczności internetowych.

 PR Nauka94 Portret europejskiego managera PR. 
 European Communication Report 2007
 Jakie wyzwania bêd¹ stawiane przed specjalistami PR 

w przysz³ości? Jak wp³ywowi s¹ piarowcy w swoich 
organizacjach? Ile zarabiaj¹ i jak satysfakcjonuj¹ca jest 
dla nich praca w bran¿y PR?

 Stałe rubryki7 Wydarzenia z Polski
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 44 Kadzid³o 
polityczne 

 Obserwacja polityków, szczególnie polskich, 
sk³ania do refleksji (...) przede wszystkim nad 
eksponowaniem religijności czêsto traktowanej 
jako istotny element kreacji wizerunku.

  46 A jednak siê 
krêci!

 Wizerunek klubu pi³karskiego musi byæ poparty 
w³aściw¹ organizacj¹, systemem zarz¹dzania 
oraz infrastruktur¹. „Wydmuszki” ślicznie opa-
kowane pomys³ami na budowanie wizerunku to 
rozwi¹zanie samobójcze.

84 Egipt – jedyny 
pod s³oñcem  

 Komunikacja na temat aktywności w Egipcie, 
takich jak granie w golfa czy nurkowanie sta³a 
siê jednym z g³ównych dzia³añ w realizacji stra-
tegii public relations.
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