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Na rynku konferencji, warsztatów bran¿owych i 

innych inicjatyw biznesowych oraz spo³ecznych 

panuje coraz wiêksza konkurencja. Tak¿e coraz 

wiêcej podmiotów wspiera swoj¹ dzia³alnośæ 

wspó³prac¹ z mediami na zasadach patronackich. 

- Zwi¹zane jest to z relatywnie niskim kosztem 

pozyskania efektywnego szumu medialnego, jaki 

gwarantuje patronat – mówi Anna Szlubowska z 

„Pulsu Biznesu”.

W³aśnie w tym, jak w ¿adnym innym przypadku 

organizatorzy z góry zyskuj¹ pewnośæ, ¿e wia-

domośæ znajdzie siê na danej stronie w danym 

wydaniu magazynu. Bardzo prawdopodobne, ¿e 

wiedz¹ równie¿, jak¹ bêdzie ona mia³a wielkośæ. 

Te uwarunkowania wspó³pracy z mediami powo-

duj¹, ¿e ró¿ni siê ona od typowych dzia³añ media 

relations. Ró¿ni siê tak¿e pewności¹ co do oceny 

przekazu informacji. Bo chocia¿ organizator nie 

ma prawa ingerowaæ w jego treśæ, a patronat gwa-

rantuje relacjê z wydarzenia, a nie artyku³ spon-

sorowany, to rzadko zdarzaj¹ siê sytuacje takie, 

jak ta, kiedy w jednym z tygodników opinii obok 

reklamy z patronatem magazynu ukazuje siê kry-

tyczna recenzja tego samego filmu. „Pomóc” w 

unikniêciu takich sytuacji maj¹ listy pozycji, nad 

którymi patronuje dane medium. S¹ one dostar-

czane dziennikarzom kulturalnym nie tylko w opi-

sanym wy¿ej tygodniku opinii.

Szeroki wachlarz możliwości
Szefowie dzia³ów promocji i marketingu w mediach 

zapewniaj¹, ¿e rozwa¿aj¹ ka¿d¹ propozycjê wspó³-

pracy, jak¹ otrzymuj¹. Najczêściej anga¿uj¹ siê w 

projekty edukacyjne, charytatywne i kulturalne. 

Media chc¹ byæ z nimi kojarzone, poniewa¿ takie 

dzia³ania stosunkowo ma³ym nak³adem pomagaj¹ 

budowaæ wizerunek mediów zaanga¿owanych, 

wra¿liwych i bêd¹cych blisko cz³owieka. Informacje 

o wspieranych kampaniach czêsto s¹ wykorzysty-

wane przez dzia³y marketingu przy pozyskiwaniu 

reklamodawców.

Najbardziej popularne media ogólnopolskie ustê-

puj¹ obecnie miejsca mediom lokalnym, akcentuj¹-

cym swoj¹ obecnośæ na danym terenie m.in. dziêki 

towarzyszeniu wydarzeniom lokalnym. Na znacze-

niu od kilku lat bezsprzecznie zyskuj¹ te¿ portale 

internetowe. W tyle nie pozostaj¹ media bran-

¿owe, jednak ze wzglêdu na specjalizacjê czêściej 

ni¿ inne podmioty patronuj¹ bran¿owym, odp³at-

nym wydarzeniom komercyjnym, które maj¹ przy-

nieśæ zysk organizatorom. Patronami medialnymi 

staj¹ siê równie¿ firmy, których nie mo¿na zakwa-

lifikowaæ do grupy mediów, a dysponuj¹ przestrze-

ni¹ reklamow¹. Choæby firma SARE, która posiada 

narzêdzie do e-mail marketingu czy Clear Chanel, 

firma outdoorowa oraz sieci kinowe. 

Ten ruch sprawia, ¿e oczekiwania po obu stronach 

s¹ coraz wiêksze i coraz trudniejsze s¹ tak¿e nego-

Lasy 
logotypów

Jedni uwa¿aj¹, ¿e to chodzenie na 
skróty, dla pozosta³ych to majstersztyk 
wspó³pracy reklamowej bez ponoszenia 
kosztów za zakup powierzchni. Pewne 
jest, ¿e patronaty medialne na sta³e 
wpisa³y siê w codzienn¹ pracê 
piarowca.

fot. MJ
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cjacje warunków wspó³pracy. W tej sytuacji du¿¹ 

wartości¹ staj¹ siê dobre relacje wypracowane 

w czasie dotychczasowych dzia³añ. - Z naszych 

obserwacji wynika, ¿e mimo zmian na rynku orga-

nizatorzy konferencji wci¹¿ wy¿ej ceni¹ sobie 

profesjonaln¹ obs³ugê, terminowośæ i pomoc w 

przygotowaniu materia³ów ni¿ zwiêkszenie liczby 

ods³on bannera czy wysy³kê dodatkowego mailingu 

– podkreśla Anita Wojtaś-Jakubowska z Grupy 

Pracuj, do której nale¿y Pracuj.pl.

Wysokie loty
Agencje PR umiejêtniej ni¿ przed laty 

kieruj¹ swoje oferty do starannie 

wybranej grupy mediów, które pro-

filem odbiorcy odpowiadaj¹ grupie 

docelowej organizowanego wyda-

rzenia. Potwierdza to Anna Szlubow-

ska z PB, która coraz czêściej otrzy-

muje oferty kierowane świadomie, za 

ich pośrednictwem, do kadry zarz¹-

dzaj¹cej średnimi i du¿ymi firmami. 

Zauwa¿a równie¿, ¿e obejmuj¹c patro-

nat medialny nad wybranym wydarzeniem, gazeta 

czy inne medium firmuje je w³asn¹ mark¹, zatem 

zale¿y im, aby by³y to projekty na najwy¿szym 

poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Nie zawsze siê to udaje. Warto przypomnieæ 

choæby g³ośn¹ w środowisku piarowym sprawê 

niewypa³u Letniej Akademii PR (LAPR), orga-

nizowanej w czerwcu 2005 roku przez Grupê 

ABK. Swoimi logotypami firmowa³a j¹ wówczas 

wiêkszośæ bran¿owych podmiotów. Warsztaty 

dla studentów nie odby³y siê jednak w zaplano-

wanym wymiarze godzin, a w wydarzeniu nie 

wziê³a udzia³ zapowiadana liczba wyk³adowców. 

Co wiêcej, jedna z prelegentek, prof. Krystyna 

Wojcik, która mia³a wyg³osiæ wyk³ad pierwszego 

dnia LAPR, wbrew deklaracjom nie zosta³a wcale 

zaproszona do wziêcia udzia³u w wydarzeniu. 

Z kolei uczestnicy warsztatów zostali poinfor-

mowani, ¿e mia³a ona wypadek samochodowy i 

w³aśnie on jest powodem jej nieobecności pod-

czas szkolenia. Patroni medialni zareagowali na 

opisan¹ sytuacjê g³ośnym protestem.

Warunki współpracy
Co naprawdê oznacza objêcie patronatem 

medialnym wydarzenia? Zapowiedź imprezy, 

relacja z niej oraz rozpropagowanie eventu 

wśród czytelników dziêki biletom, kuponom 

rabatowym, konkursom. - W ramach patrona-

tów oczekujemy przede wszystkim poparcia i 

pomocy w nag³ośnieniu akcji. Dlatego propo-

zycje wspó³pracy patronackiej konsultowane 

s¹ zarówno z redakcj¹, jak i dzia³em promocji 

danego medium. W wyniku tych rozmów usta-

lamy mo¿liwości poinformowania o projekcie 

– mówi Anna Wolska, account manager w agencji PR Kwadrat. - Bardzo 

wa¿ne dla piarowców jest tak¿e, aby patron zadeklarowa³, ¿e wymieni 

wszystkie istotne nazwy i nazwiska sponsorów, partnerów wydarzenia 

– podsumowuje Tomasz Turzyñski, account director z On Board Public 

Relations. 

Nag³ośnienie wydarzenia to jednak pojemne określenie. - Generalnie 

osoby organizuj¹ce konferencje czy seminaria bardzo czêsto stawiaj¹ na 

wstêpie nierealne ¿¹dania, samemu oferuj¹c bardzo niewiele w zamian. 

Wybieraj¹ z oferty portalu takie produkty reklamowe, jak mailing lub 

du¿e formy na stronie g³ównej, których wartości dochodz¹ nawet do 

kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych cennikowo, natomiast w zamian pro-

ponuj¹ umieszczenie logotypu patrona w materia³ach konferencyj-

nych dystrybuowanych do 

100-150 osób – opowiada 

Maciej Klepacki, marketing 

manager Bankier.pl.

Czasami potrafi¹ zaskakiwaæ 

tak¿e media, na przyk³ad w 

kwestii ekspozycji logoty-

pów. Jedna ze stacji radio-

wych oczekuje bardzo silnej 

ekspozycji swojego logotypu 

- warunkiem przyznania 

patronatu jest jego oddzielenie od logo pozosta³ych patronów. Na ogó³ 

jednak media zastrzegaj¹ jedynie, ¿e ich logo nie mo¿e byæ mniejsze od 

znaku innych. Z kolei w przypadku komercyjnych stacji radiowych mo¿-

liwe s¹ jedynie patronaty na ksi¹¿ki o nak³adzie powy¿ej 10 tys. egz. 

Trzeba byæ przygotowanym na wspó³finansowanie kampanii reklamowej, 

co czêsto ca³kowicie zamyka mo¿liwośæ wspó³pracy.

Procedury patronackie
Nat³ok propozycji wspó³pracy wp³ywa na coraz wiêksz¹ selekcjê poten-

cjalnych partnerów dokonywan¹ przez media. Tym bardziej warto wyj¹t-

kowo „przy³o¿yæ siê” do oferty patronackiej, aby pozytywnie wyró¿niæ 

siê w „kolejce po patronat”. - Polecam najpierw telefon do zaprzyjaźnio-

nego dziennikarza z pytaniem, czy proponowany przez nas temat wyda-

rzenia bêdzie interesuj¹cy - sugeruje Tomasz Turzyñski.

Ubiegaj¹c siê o patronat, zawsze nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e padnie pyta-

nie o inne media patronackie. Wiadomo, ¿e raczej niewiele jest wyda-

rzeñ, które mog¹ liczyæ na patronat zarówno „Gazety Wyborczej”, jak 

i „Dziennika”. Przyci¹gn¹æ do wspó³pracy powinna „znana twarz” lub 

trudno osi¹galni eksperci.

W zanadrzu miejmy ofertê pisemn¹ wspó³pracy, gdy¿ we wstêpnych roz-

mowach z mediami zawsze pada o ni¹ prośba. Standardem jest przygoto-

wanie jej na firmowym papierze danej kampanii - nie na papierze agencji 

czy klienta. W treści nale¿y podaæ ogólne za³o¿enia akcji, jaka korzyśæ 

ze wspó³pracy wyniknie dla czytelników b¹dź widzów, czego oczekujemy 

(raczej ogólnie), co proponujemy w zamian oraz daty. Ca³ośæ powinna 

zmieściæ siê na stronie A4. Szczegó³y omawiane s¹ ju¿ podczas spotkañ, 

gdzie precyzuje siê, co jest interesuj¹ce, a co nie dla obu stron. 

Istotne jest przedstawienie szczegó³owego programu wydarzenia wraz z 

informacj¹ na temat planowanej liczby i profilu uczestników. Konieczne jest 

równie¿ dostarczenie planu kampanii promuj¹cej event wraz z informacj¹, 

gdzie i w jakiej formie bêd¹ prezentowane informacje na temat patronów 

medialnych, co mo¿e pomóc w podjêciu decyzji o zaanga¿owaniu siê w 

przedsiêwziêcie.

Du¿e znaczenie ma termin otrzymania zaproszenia do wspó³pracy. Aby 

móc siê rzetelnie wywi¹zaæ z podjêtych zobowi¹zañ, minimalnym akcepto-

Natłok propozycji 

współpracy wpływa na 

coraz większą selekcję 

potencjalnych partnerów 

dokonywaną przez media
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walnym terminem otrzymania oferty jest jeden miesi¹c przed inauguracj¹ 

wydarzenia. W przypadku miesiêczników i dwumiesiêczników termin powi-

nien pokrywaæ siê przynajmniej z jednym pe³nym cyklem wydawniczym. 

Najbardziej skostnia³¹ instytu-

cj¹ w tym wzglêdzie jest TVP. 

Aby pozyskaæ jeden z kana-

³ów jako patrona, pismo musi 

przejśæ formalnie przez co naj-

mniej kilka biurek. Od szefów 

marketingu, promocji, dyrek-

torów programowych a¿ po szefa programu, w którym bêdzie ewentual-

nie emitowana informacja o wydarzeniu. Na przebrniêcie formalności w 

TVP trzeba zarezerwowaæ sobie dobre kilka miesiêcy. Najszybciej decyzje o 

patronatach zapadaj¹ w portalach internetowych. Wiêkszośæ ma oddzielne 

dzia³y marketingu i tam osobê wyznaczon¹ do wspó³pracy patronackiej. - 

W odró¿nieniu od dziennikarzy do osób odpowiedzialnych za patronaty 

nale¿y dzwoniæ regularnie - czêsto takie pismo mo¿e wêdrowaæ po ró¿nych 

biurkach, dopiero kolejny telefon zmobilizuje osoby odpowiedzialne za ten 

temat – podpowiada Turzyñski.

Media d¹¿¹ równie¿ do tego, by na patronaty medialne mieæ zawarte umowy 

barterowe, które jasno określaj¹ zasady wspó³pracy oraz wysokośæ świad-

czeñ barterowych. W umowie powinien byæ zapis, ¿e strony oświadczaj¹, ¿e 

ich wzajemne świadczenia s¹ równowartościowe, ekwiwalentne i nie pod-

legaj¹ zamianie na świadczenia pieniê¿ne, zaś ich kompensata nast¹pi przez 

wymianê stosownych faktur VAT. Na ogó³ partnerzy udzielaj¹ sobie raba-

tów, a po zakoñczeniu wspó³pracy wystawiaj¹ fak-

tury VAT i odprowadzaj¹ nale¿ne podatki z tego 

tytu³u. Do umowy barterowej zawsze wystawia 

siê faktury kompensuj¹ce, chyba ¿e 

partnerzy zawieraj¹ porozumienie, 

a nie umowê barterow¹. Wówczas 

nie wystawia siê faktur, a reklamy 

w mediach traktuje jako og³oszenia 

w³asne wydawcy.

Wasze logo nie zmieściło się
Najczêściej w ramach wspó³pracy przytrafiaj¹ 

siê b³êdy wynikaj¹ce z ludzkiej pomy³ki - prze-

s³anie niew³aściwych materia³ów czy prob-

lemy techniczne: źle wydrukowane logo, nie-

zgodnie ze specyfikacj¹ przygotowany banner 

czy reklama nie w tym rozmiarze, który by³ 

ustalony.

Zdarzaj¹ siê te¿ perypetie z realizacj¹ wszyst-

kich obiecanych świadczeñ po stronie organiza-

tora, o których by³a mowa podczas ubiegania 

siê przez niego o patronat. Organizatorzy maj¹ 

problem z przekonaniem mediów do publiko-

wania reklam z logotypami innych patronów. 

Niechêtnie te¿ zw³aszcza media elektroniczne 

wspominaj¹ o innych patronach w relacjach 

dziennikarskich. - Czasem zdarza siê, ¿e zapi-

sane w umowie udzielenia patronatu określenie 

„umieszczenie logotypu patrona we wszystkich 

og³oszeniach promuj¹cych wydarzenie” w rze-

czywistości sprowadza siê do tego, ¿e otwie-

ram gazetê, w której znajduje siê reklama 

w³aśnie tej konferencji i widzê, ¿e brak tam 

naszego logotypu. Na pytanie skierowane do 

organizatora, dlaczego bez informowania nas 

zostaliśmy pominiêci w tej w³aśnie reklamie 

otrzymujê informacjê, ¿e w kilku innych byliśmy 

obecni, ale akurat w tej by³ bardzo ma³y format 

i trzeba by³o usun¹æ logotypy kilku patronów 

medialnych – ¿ali siê Maciej Klepacki. - Nasuwa 

siê wiêc pytanie, czy taka polityka obiecywa-

nia patronowi z góry niemo¿liwych do reali-

zacji świadczeñ i liczenie, ¿e akurat tej gazety 

patron nie przejrzy jest celowa? Czy wynika 

ona raczej z braku planowania i świadomo-

ści osób odpowiadaj¹cych za przygotowanie 

patronatów, ¿e wszystkim dziesiêciu czy piêt-

nastu patronom medialnym nie mo¿na ofe-

rowaæ obecności na wszystkich og³oszeniach 

promuj¹cych wydarzenie. Oczywiście propo-

nuj¹c na wstêpie wszystkim wszystko, mo¿na 

wynegocjowaæ dla siebie jak najlepsze warunki. 

Mimo to później mog¹ pojawiæ siê k³opoty z 

ich realizacj¹. Warto o tym pamiêtaæ - podsu-

mowuje Klepacki.

Justyna Gaj 
j.gaj@florianska.com

Pozyskanie patronatów – „krok po kroku”

1. Wybraæ media z ró¿nych sektorów pod k¹tem kampanii.

2. Przygotowaæ ofertê patronack¹ – oczekiwania ze strony patrona, 

korzyści dla patrona, opis kampanii - czas, za³o¿enia, grupy docelowe 

itp.

3. Skontaktowaæ siê z dzia³em promocji - trzeba wiedzieæ, kto odpo-

wiada na przyk³ad za patronaty ksi¹¿kowe, kto za spo³eczne etc. oraz 

redakcj¹ w danym medium - w celu rozpoznania, czy nie prowadz¹ 

dzia³añ dla projektu konkurencji, czy temat jest zgodny z planami 

redakcyjnymi.

4. Przygotowanie umowy o wspó³pracy – po stronie organizatora 

projektu, po stronie patrona.

5. Przes³anie materia³ów promuj¹cych wydarzenie do akceptacji 

patrona.

6. Dostarczenie dokumentacji wydarzenia (zdjêcia, artyku³y prasowe, 

podsumowanie kampanii).

Standardowe świadczenia patronackie

1. Udostêpnienie powierzchni reklamowej.

2. Kampania bannerowa.

3. Informacje, zapowiedzi w newsletterach.

4. Wsparcie redakcyjne.

5. Przeprowadzenie konkursów, ankiet.

Oczekiwania mediów

1. Ekspozycja logotypu na materia³ach promocyjnych 

   (plakaty,ulotki).

2. Umieszczenie logotypu w reklamach wydarzenia.

3. Zaproszenia na imprezy towarzysz¹ce.

4. Mo¿liwośæ ekspozycji roll-upów podczas wydarzeñ.

5. Dystrybucja tytu³u prasowego podczas imprezy.

Najszybciej decyzje 

o patronatach zapadają 

w portalach internetowych


