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ich nag³aśnianiu. Zdecydowaliśmy siê opracowaæ 

kompletn¹ strategiê komunikacji MTM Operetka, 

skupiaj¹c¹ siê na budowaniu wizerunku MTM jako 

ośrodka opiniotwórczego dla środowiska ope-

retkowego, operowego i teatrów muzycznych 

– mówi Turzyñski.

I tak, pod koniec lipca szerokim echem w mediach 

odbi³o siê badanie „Uczestnictwo Polaków w kul-

turze”, przeprowadzone przez OBOP na zlece-

nie Operetki, w którym ponad po³owa m³odych 

Polaków uzna³a Dodê za artystkê reprezentuj¹c¹ 

najwy¿szy poziom artystyczny w Polsce; Jana Kie-

purê wskaza³o tylko czterech respondentów na 

stu. Turzyñski jest zadowolony z efektu medial-

nego. - Raport prowadzi do Kiepury i pozwala 

mówiæ równie¿ o Teatralnych Nagrodach Muzycz-

nych jego imienia oraz Miêdzynarodowym Festi-

walu Muzycznym „Eurooperetka” – inicjatywach 

MTM – wylicza. Zauwa¿a te¿, ¿e ich dzia³ania maj¹ 

trafiaæ do szerokiej publiczności, aby marka teatru 

by³a rozpoznawalna. - Dzia³ania MTM Operetka 

skierowane s¹ do jak najwiêkszej liczby odbior-

ców, naszej potencjalnej publiczności, dlatego 

nie mo¿emy prowadziæ dzia³añ tylko za pomoc¹ 

mediów niszowych - twierdzi Turzyñski.

Przyjemny klient
Rozpoznawaln¹ i cenion¹ markê ma Teatr Mon-

townia, który na sta³e wspó³pracuje z Kostrzewa 

PR. Agencja odpowiada za kreowanie wizerunku 

teatru w mediach. – Praca z takim klientem jest 

przyjemniejsza ni¿ z biznesem, ale nie ³atwiejsza 

– opowiada Hanna Bia³oñ. Wyjaśnia, ¿e w teatrze 

ca³y czas coś siê dzieje, wiêc i komunikacja musi 

byæ prowadzona bez przerwy.

Tê opiniê potwierdza Anna Wolska z agencji PR 

Kwadrat, obs³uguj¹cej Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Wydawnictwo Otwarte, Znak, Gruner 

und Jahr oraz Wydawnictwo LektorKlett. - Praca 

z klientem kulturalnym jest przyjemna, poniewa¿ 

„ksi¹¿ka goni ksi¹¿kê”, stale coś siê zmienia, pra-

cujemy nad nowymi tytu³ami, nowymi tematami. 

Dziêki temu „szalejemy kreatywnie” i odkrywamy 

nowe mo¿liwości w PR wydawniczym – śmieje siê 

Wolska. Jak zauwa¿a Bia³oñ, inny jest te¿ stosunek 

dziennikarzy do agencji reprezentuj¹cych instytu-

cje kultury: – W przypadku biznesu s¹ bardziej 

nieufni. Odbiór kultury jest du¿o lepszy, media 

wrêcz oczekuj¹ od nas informacji.

Wiêkszośæ zleceñ piarowych z dziedziny kultury 

dotyczy konkretnych projektów. Muzem Naro-

dowe w Krakowie, zapraszaj¹c agencje do prze-

targu oczekiwa³o na propozycje nowej identyfikacji 

wizualnej, podkreślaj¹cej korporacyjny charakter 

instytucji – najwiêkszego muzeum w Polsce, obej-

muj¹cego 10 oddzia³ów. - Zrozumienie naszej 

specyfiki przez agencjê Demo i jej zaanga¿owa-

nie sprawi³y, ¿e powsta³a kampania wzmacniaj¹ca 

Kulturalny 
rynek
¯aden z szefów agencji PR, pytanych 
przez Millward Brown SMG/KRC* pod 
koniec 2006 roku nie wymieni³ kultury 
jako dziedziny, w której spodziewa siê 
wzrostu aktywności PR. Wprawdzie 
w ostatnich miesi¹cach pojawi³y siê 
dobre przyk³ady wspó³pracy agencji z 
sektorem kultury, jednak wci¹¿ s¹ to 
pojedyncze przypadki.

– To nie jest prze³om – twierdzi Norbert Kilen, dyrektor strategiczny On 

Board PR, wyjaśniaj¹c, ¿e musi up³yn¹æ jeszcze wiele lat, by rozwin¹³ siê 

rynek PR w sferze kultury wysokiej.

Jego agencja od pocz¹tku bie¿¹cego roku wspó³pracuje z Mazowieckim Tea-

trem Muzycznym Operetka. Pocz¹tkowo by³y to pojedyncze projekty, w 

kwietniu On Board wygra³ przetarg. - Wydaje mi siê, ¿e o nawi¹zaniu sta³ej 

wspó³pracy zdecydowa³o nasze podejście do dzia³añ zaproponowane pod-

czas prac nad ofert¹ dla klienta - mówi Tomasz Turzyñski, account direc-

tor. - Nie chcieliśmy skupiaæ siê tylko na organizacji eventów i późniejszym 

fo
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markê muzeum oraz wspieraj¹ca nasz wizerunek 

jako instytucji nowoczesnej w dzia³aniu i atrakcyj-

nej dla zwiedzaj¹cych – opowiada Beata Majcher, 

kierownik marketingu Muzeum Narodowego. 

Jacek Sadowski, dyrektor generalny DEMO Effec-

tive Launching, podkreśla, ¿e praca dla Muzeum 

Narodowego ró¿ni³a siê od projektów wykony-

wanych dla kontrahentów komercyjnych. - Jest 

to klient, który ma szczególn¹ świadomośæ misji, 

jak¹ pe³ni. Nie mo¿na siê ograniczaæ do podejścia 

czysto komercyjnego ani pos³ugiwaæ siê wy³¹cz-

nie terminologi¹ marketingow¹. Nale¿y wywa-

¿yæ proporcje miêdzy traktowaniem Muzeum 

jako produktu, który trzeba sprawnie „sprzedaæ” 

a postrzeganiem go jako instytucji dziedzictwa 

narodowego. Czêśæ energii warto zatem poświê-

ciæ na wzajemn¹ edukacjê, t³umaczyæ kolejne 

kroki i powody ich podjêcia. 

Z kolei Tomasz Turzyñski z On Board jest zdania, 

¿e specyfika pracy z sektorem kultury nie ró¿ni siê 

od pracy z klientami z innych dziedzin. - Musieli-

śmy poznaæ rynek, przeprowadziæ badania na 

temat środowiska oraz poznaæ historiê operetki, 

najwa¿niejsze przedstawienia, najwa¿niejszych 

artystów – wylicza, dodaj¹c, ¿e takie same zada-

nia zawsze stoj¹ przed konsultantami podczas 

prac z zakresu new business.

Anna Wolska z PR Kwadrat przyznaje, ¿e dzia-

³ania PR dla klientów z bran¿y wydawniczej s¹ z 

jednej strony bardzo podobne do tych prowa-

dzonych dla firm z innych sektorów ze wzglêdu 

na mo¿liwośæ wykorzystywania analogicznych 

narzêdzi, jednak z drugiej strony projekty wydaw-

nicze charakteryzuj¹ siê pewn¹ specyfik¹, której 

nie sposób porównaæ do innych bran¿. W³aśnie 

dlatego Krzysztof Janiczek, szef biura prasowego 

Znaku, jako jeden z powodów, dla których jego 

wydawnictwo nie decyduje siê na pe³noserwi-

sow¹ obs³ugê kampanii wskazuje brak wystarcza-

j¹cego know-how agencji w tej dziedzinie. – Kilka 

razy korzystaliśmy z pomocy agencji, g³ównie przy 

kreacji i organizacji eventów. Obecnie rozpoczêli-

śmy wspó³pracê z agencj¹ w zakresie marketingu 

szeptanego. Doświadczenie w pracy z szeroko 

pojêtym sektorem kultury w niektórych przypad-

kach jest niezbêdne, ale niestety rzadkie. Niewiele 

jest agencji doświadczonych na polu kultury, a to 

bardzo specyficzny sektor, w którym z powodu 

niewystarczaj¹cego poziomu badañ i analiz wiele 

decyzji podejmuje siê irracjonalnie. Zw³aszcza w 

bran¿y wydawniczej nie wiadomo, dlaczego coś 

jest popularne, a coś innego nie zyskuje sympa-

tii czytelników. Liczy siê „nos wydawniczy”, czyli 

doświadczenie i intuicja – opowiada.

Bariera finansowa 
Janiczek zwraca tak¿e uwagê, ¿e barier¹ w korzy-

staniu przez instytucje kulturalne z us³ug agencji 

s¹ wci¹¿ niskie bud¿ety. - Praca dla sektora kulturalnego w Polsce to przed-

siêwziêcie bardziej presti¿owe ni¿ dochodowe. Dlatego nie ka¿da agencja i 

nie w ka¿dym momencie mo¿e sobie na to pozwoliæ – uwa¿a Jacek Sadow-

ski z Demo. Kampania wizerunkowa dla Muzeum Narodowego warta by³a 

ponad 200 tys. z³. – Wiêkszośæ świadczeñ zrealizowaliśmy w barterach. W 

gotówce wydaliśmy 40 tys. z³ – informuje Beata Majcher. 

W przypadku ksi¹¿ek o wysokości bud¿etu decyduje potencja³ tytu³u - uwa¿a 

Katarzyna Jurczyga z agencji Cafe PR, która pracowa³a dla Znaku i Wydaw-

nictwa Otwartego. Anna Wolska potwierdza, ¿e wydawnictwa dysponuj¹ 

ró¿nymi środkami w przypadku promocji prozy, a innymi przy dzia³aniach 

na rzecz s³owników i ksi¹¿ek do nauki jêzyków obcych. - Sensowny bud¿et 

promocyjny waha siê w przedziale 30 tys. – 130 tys. z³ – mówi Wolska.

Na jego wysokośæ nie narzeka przy obecnej wspó³pracy Tomasz Turzyñski 

z On Board. - Mamy wystarczaj¹cy bud¿et, aby bez przeszkód wdra¿aæ kla-

syczne narzêdzia s³u¿¹ce do komunikacji, np. opracowywaæ raporty na pod-

stawie wyników badañ opinii publicznej, organizowaæ konferencje prasowe. 

Buzzmarketingowe „Cukiereczki”

121 PR dla Wydawnictwa 

W.A.B. przy wspó³pracy z MRM 

Worldwide

Internetowa kampania wizerunkowa 

promowa³a powieśæ „Cukiereczki” 

m³odej chiñskiej autorki Mian Mian 

od 29 czerwca do 5 sierpnia 2007 

roku.

Zarówno stylistyka, jak i tema-

tyka „Cukiereczków” trafia przede 

wszystkim do m³odego pokolenia, 

znudzonego tradycyjnymi formami 

przekazu, dlatego oprócz standar-

dowych form reklamy online zasto-

sowano tak¿e dzia³ania sponsorin-

gowo-konkursowe, wykorzystuj¹ce 

mechanizmy marketingu szeptanego.

Egzemplarze ksi¹¿ki mo¿na by³o wygraæ, bior¹c udzia³ w jednym z 

konkursów anga¿uj¹cych spo³eczności internetowe na forach dysku-

syjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs w ser-

wisie Broszka.pl – kobiecej witrynie stworzonej w duchu Web 2.0. 

Internautki wypowiada³y siê tam na tematy zwi¹zane z fabu³¹ ksi¹¿ki 

(clubbing, wolnośæ s³owa, prostytucja, narkotyki oraz szanse i pu³apki 

wielkich miast). Podobny konkurs, w którym nagrodami równie¿ by³y 

egzemplarze „Cukiereczków” przeprowadzono na forum „imprezo-

wego” serwisu Relaz.pl ze wzglêdu na tematykê powieści. Na stro-

nach clubbingowych równolegle toczy³a siê równie¿ standardowa 

kampania online, przygotowana przez MRM Worldwide.

Innym elementem kampanii buzzmarketingowej by³o wys³anie powie-

ści „Cukiereczki” do autorów popularnych blogów poświêconych lite-

raturze i kulturze Chin oraz ¿yciu klubowemu z prośb¹ o przeczytanie 

ksi¹¿ki i umieszczenie osobistej recenzji na blogu (pozytywnej b¹dź 

negatywnej). Do promocji ksi¹¿ki zosta³y te¿ u¿yte serwisy dzienni-

karstwa obywatelskiego - iThink.pl oraz Wiadomości24.pl, w których 

zamieszczono artyku³y na tematy spo³eczne, zwi¹zane z Chinami i 

sam¹ powieści¹. Ponadto kampania otrzyma³a wsparcie w postaci 

informacji prasowych wysy³anych do serwisów kobiecych, literackich 

i marketingowych, a Wydawnictwo W.A.B. postara³o siê równie¿ o 

patronaty w internecie: wp.pl, WellnessLife.pl i BycKobieta.pl.

fo
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Dla MTM Operetka nie pracu-

jemy z mi³ości do „Ksiê¿niczki 

Czardasza”. Po opracowaniu 

strategii i harmo-

nogramu powsta³ 

k o s z t o r y s 

uw zglêdnia j¹cy 

nasz czas pracy, 

co jest podstaw¹ 

do obliczenia 

wysokości wyna-

grodzenia – opo-

wiada Turzyñski.

Jak prognozuje 

Krzysztof Jani-

czek, rynek kultury stanie siê 

atrakcyjny dla PR w momen-

cie, gdy bêdzie dysponowa³ 

wiêkszymi pieniêdzmi na 

analizy i badania. - Podsta-

wowym problemem jest 

niski poziom wiedzy o 

profilu odbiorcy kultury. 

Nie zleca siê profesjonal-

nych badañ i analiz. Ist-

nieje niewielu klientów 

na takie raporty wśród 

instytucji, firm, agencji. 

Chyba jesteśmy obecnie 

w jakimś punkcie prze-

³omowym – zastana-

wia siê g³ośno Janiczek. 

Mówi: - Ten rynek musi 

w najbli¿szym czasie 

dostaæ zastrzyk finan-

sowy! Spo³eczeñstwo 

staje siê bogatsze i 

Kowalscy zaczynaj¹ 

zaspokajaæ nie tylko 

swoje podstawowe 

potrzeby. Kiedy 

rynek siê sprofesjo-

nalizuje i bêdzie siê 

sukcesywnie rozwi-

ja³, stanie siê ³ako-

mym k¹skiem dla 

agencji i specjalistów public relations.

Ponadto w ci¹gu najbli¿szych sześciu lat do kultury mo¿e trafiæ nawet 500 

milionów euro z funduszy strukturalnych. Warunkiem jest aktywnośæ insty-

tucji kultury w zabieganiu o dofinansowanie projektów. Sytuacja napawa jed-

nak nadziej¹.

Pełen profesjonalizm
Przedstawiciele agencji zwracaj¹ uwagê na profesjonalizm kulturalnych 

partnerów. - Zaskoczy³a nas otwartośæ i wielka chêæ szukania nowych 

rozwi¹zañ ze strony Muzeum – mówi Jacek Sadowski z Demo. Podobne 

doświadczenia ma On Board PR. - Trafi³ nam siê klient, który ma bar-

dzo jasno sprecyzowane cele biznesowe i edukacyjne, a jednocześnie 

du¿¹ świadomośæ public relations. Wie, co 

mo¿na uzyskaæ dziêki doradztwu komunikacyj-

nemu i jaka jest droga do osi¹gniêcia sukcesu 

– mówi Tomasz 

Turzyñski.

Anna Wolska z PR 

Kwadrat podkreśla, 

¿e o wyborze agen-

cji do wspó³pracy 

z wydawnictwem 

decyduj¹ przede 

wszystkim: niestan-

dardow y pomys³ 

na kampaniê oraz 

dobra opinia wśród 

dziennikarzy. W³aśnie dziêki poleceniu znajo-

mego dziennikarza do agencji 121 PR trafi³o 

Wydawnictwo W.A.B. – O wyborze zdecydo-

wa³a jednak oryginalnośæ naszej oferty, wyko-

rzystanie narzêdzi marketingu szeptanego 

– podkreśla Justyna Dzieduszycka-Jêdrach. 

Nowe narzêdzia z zakresu PR s¹ wykorzy-

stywane w świecie kultury dziêki temu, ¿e do 

placówek publicznych wchodzi nowe pokole-

nie marketingowców czy piarowców. - S¹ to 

ludzie świadomi swojej pracy, znaj¹cy wszelkie 

nowinki – podkreśla Turzyñski.

Wartość dodana
Dla instytucji kultury motywem wspó³pracy z 

agencjami jest nowe, czasem świe¿sze spojrze-

nie na wybrane zagadnienia oraz du¿e mo¿-

liwości logistyczne. – Chcieliśmy spróbowaæ 

nowych metod dzia³ania, nie mieliśmy jednak 

mo¿liwości ich realizacji – t³umaczy podjêcie 

kontaktu z agencj¹ Edyta Woźnica z W.A.B. 

Z kolei agencje najczêściej mówi¹ o korzyś-

ciach wizerunkowych. – Praca z klientem z 

sektora kultury to dla nas wartośæ dodana. 

Obecnośæ wydawnictw w porfolio robi dobre 

wra¿enie na klientach z innych sektorów, np. 

IT – przekonuje Katarzyna Jurczyga. - Korzyś-

ci¹ dla nas jest mo¿liwośæ umacniania swojego 

doświadczenia w sektorze publicznym, kultu-

ralnym – dodaje Turzyñski. Jest on przeko-

nany, ¿e stopniowo kolejne tego typu ośrodki 

dostrzeg¹ korzyści, jakie daje sprawna komu-

nikacja i bêd¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z fir-

mami takimi, jak jego.

Jacek Sadowski cieszy siê, ¿e sektor kultury 

z coraz wiêkszym zaufaniem podchodzi do 

marketingu. - Zlecenie promocji profesjona-

listom to szansa, aby nasza konsumpcja nie 

ogranicza³a siê do pa³aszowania pasztetu i coli. 

Dziêki sprawnej komunikacji konsument mo¿e 

pomyśleæ o kulturze na deser – mówi Sadow-

ski. Po zastanowieniu podkreśla on tak¿e, 

¿e praca dla sektora kultury stanowi rodzaj 

DEMO Effective Launching dla Muzeum 

Narodowego

Cel kampanii: 

- wzmocnienie marki Muzeum Narodowego 

w Krakowie,

- wspieranie pozytywnego wizerunku 

Muzeum jako instytucji nowoczesnej w dzia-

³aniu i atrakcyjnej dla zwiedzaj¹cych,

- stworzenie kompaktowej identyfikacji wizu-

alnej Muzeum Narodowego, ujednolicaj¹cej 

komunikacjê 10 oddzia³ów Muzeum i jego 11 

sta³ych galerii,

- wypracowanie komunikacji czytelnej równie¿ 

dla turystów zagranicznych.

Czas trwania kampanii:

listopad 2006 – marzec 2007

Has³o kampanii: 

Epicentrum Kultury

Media: 

outdoor (billboardy, citylighty, siatka wielkofor-

matowa), prasa, ulotki, foldery, buton, zawieszka 

na drzwi 

Realizacja:

Pos³u¿ono siê kodyfikacj¹ kolorystyczn¹, która 

komunikuje ró¿norodnośæ dzia³alności Muzeum. 

Visual ujêty jako wielobarwna tarcza. W samym 

centrum znajduje siê ko³o w kolorze granatowym, 

które symbolizuje gmach g³ówny Muzeum Narodo-

wego. Otaczaj¹ je obrêcze, ka¿da w innym kolorze 

przypisanym odpowiedniemu oddzia³owi, m.in.: ciem-

nozielony - Dom Józefa Mehoffera, pomarañczowy 

– Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich, czerwony – Dom 

Jana Matejki itd. 

Pomys³ nawi¹zuje do zastosowañ znanych na przy-

k³ad w komunikacji metra - visual oparty o kolory-

stykê u³atwia odnalezienie siê w gêstej sieci podziem-

nej kolejki. 

Podstawowym 

problemem jest 

niski poziom 

wiedzy 

o profilu odbiorcy 

kultury
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odskoczni od codziennych projek-

tów, w których licz¹ siê g³ównie 

s³upki sprzeda¿owe. - Ca³emu 

zespo³owi Demo dobrze zrobi³a 

te¿ dzia³alnośæ, w której obok 

pozycjonowania mówi³o siê o 

misji, obok consumer insight o 

kulturze, a projektowanie visu-

alu odbywa³o siê w s¹siedztwie 

wielkiej sztuki – podsumowuje z 

uśmiechem.

Urszula Podraza 

Specjalista PR, Miêdzynaro-

dowe Centrum Kultury 

podraza@mck.krakow.pl

*Badanie „Kondycja PR” wśród szefów 50 
agencji PR, przeprowadzone w dniach 31 
października - 10 listopada 2006, pre-
zentowane podczas Ogólnopolskiego 
Kongresu Ekspertów i Specjalistów 
Public Relations PR Forum w Warszawie 
w 2006 roku

PR Kwadrat dla bran¿y wydawniczejWydawnictwo Naukowe PWN - kampania edukacyjno-wizerunkowa dla „Wielkiego 
S³ownika Angielsko-Polskiego, Polsko-Angielskiego” PWN-Oxford; akcja mia³a szeroki 
oddźwiêk w środowiskach naukowych i mediach, w wyniku sprzeda¿owym nak³ad S³ow-
nika wyczerpa³ siê w czasie krótszym ni¿ za³o¿ony; za tê kampaniê Agencja otrzyma³a 
Nagrodê Z³otej Strza³y jako wspó³twórca projektu obok Agencji HYPERmedia. Obecnie 
promocja ksi¹¿ek „Bitwy świata”, „Kreatywna reklama” oraz „Twórcze projektowanie”. 
Agencja odpowiada g³ównie za relacje z mediami, przygotowanie materia³ów promocyj-
nych (plakaty, ulotki).
Wydawnictwo Znak – polska premiera „Szminki w wielkim mieście” autorstwa Candace 
Bushnell, autorki s³ynnego bestsellera „Seks w wielkim mieście”, zgromadzi³a ponad 100 
gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród gości m.in. Ewa B³aszczyk, Olga Boñczyk, Katarzyna 
Cerekwicka, Katarzyna Cichopek, Ma³gorzata Domagalik, Katarzyna Dowbor, Agnieszka 
Maci¹g, Agata M³ynarska, Ewa Minge. Wydarzenie odby³o siê w warszawskim Hotelu Hyatt. 
Spotkanie przygotowane w klimacie glamour tylko dla kobiet zainteresowa³o takie media, 
jak: TVP, Radio Zet, RMF FM, Radiostacja oraz „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik”, „Super 
Express”, „Viva!”, „Twój Styl”, „Gala”, „Pani”, „Elle”.Wydawnictwo LektorKlett – kompleksowa organizacja ogólnopolskiej akcji „Dajemy 
s³owo. Zbieramy s³owniki dla Polonii ukraiñskiej” oraz relacje z mediami w ramach relaunchu 
serii PONS. Agencja pozyska³a na rzecz kampanii partnera – Zwi¹zek Polaków na Ukrainie. 
Akcjê popar³y polskie gwiazdy, m.in. Anna Popek, Dominika Osta³owska, Ewelina Flinta, Anna 
Korcz, Gra¿yna Wolszczak, Marcin Prokop. W wyniku tej inicjatywy Wydawnictwo przeka-
za³o 1,5 tysi¹ca s³owników dla Polaków na Ukrainie. Kampania przeprowadzona w relatywnie 
krótkim czasie zakoñczy³a siê imponuj¹cym efektem mediowym. Wydawnictwo Gruner und Jahr – agencja przeprowadzi³a marketing szeptany dla ksi¹¿ki 
Tomka Tryzny „Taniec w skorupkach”.
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