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Wydarzenia Polska
Przejazd prawdziwego bolidu Formuły 1 ulicami Warszawy
na początku czerwca bieżącego roku, poprzedzony Wielką
Paradą Samochodów wyścigowych, rajdowych, kaskaderskich i osobowych oraz innymi atrakcjami udostępnionymi
w specjalnym Miasteczku Formuły 1 zrealizowała na zlecenie
Renault Polska agencja Allegro. Ona także odpowiadała za
strategię działań PR i jej przeprowadzenie. Imprezie towarzyszyło pojawienie się gwiazdy zespołu ING Renault F1
Team kierowcy Heikkiego Kovalainena.
‑ Głównym celem działań PR było maksymalne nagłośnienie
imprezy oraz zgromadzenie możliwie dużej publiczności, dlatego grupa docelowa była niezwykle szeroka i różnorodna.
W programie komunikacji szczególną uwagę należało zwrócić na harmonogram działań (uwzględniający również kalendarz GP Formuły 1) oraz wykorzystanie synergii działań PR
i działań promocyjnych – opowiada Dominika Wojtysiak,
odpowiadająca za działania PR z ramienia agencji.
Przygotowanie strategii komunikacji Roadshow poprzedził
wnikliwy audyt medialny, który miał na celu zbadanie częstotliwości pojawiania się i liczby materiałów o Formule 1
w mediach o różnym profilu (zarówno ogólnopolskich, jak
i regionalnych), szczegółowe przeanalizowanie tematyki
pojawiających się artykułów oraz określenie zainteresowań
dziennikarzy zajmujących się F1. To właśnie audyt wykazał
konieczność dopasowania komunikacji Roadshow do kalendarza wyścigów Formuły 1 oraz potwierdził zasadność prowadzenia relacji z mediami o bardzo różnorodnym profilu.
Jak wspomina Wojtysiak, strategia komunikacji Roadshow
opierała się na pięciu głównych filarach. Po pierwsze, komunikacja nie ograniczała się wyłącznie do Warszawy, ale miała
zasięg ogólnopolski. Po drugie, działania media relations rozpoczęto stosunkowo wcześnie. Po trzecie, strategia zakładała systematyczną komunikację oraz kumulację działań w
okresie poprzedzającym wydarzenie. Po czwarte, istotnym
elementem strategii było wykorzystanie synergii działań PR

Nowym klientem Prosto PR został
Zespół Żłobków m.st. Warszawy,
instytucja państwowa zarządzająca 37
publicznymi żłobkami w stolicy. Głównym zadaniem agencji jest poinformowanie mediów o nowo powstałej
placówce.
Agencja MARTIS Consulting podpisała umowę z Zakładami Azotowymi
w Tarnowie dotyczącą komunikacji z
mediami i rynkiem finansowym (PR/IR)
przy wprowadzaniu spółki na giełdę.
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i działań promocyjnych. Po piąte, strategia zakładała zaangażowanie i ścisłą współpracę z patronami medialnymi.
Proces komunikowania o wydarzeniu rozpoczął się od uruchomienia dedykowanej strony internetowej będącej kompendium wiedzy o projekcie zarówno dla fanów F1, jak i dla
dziennikarzy oraz od ogólnopolskiego lobbingu mediowego.
Agencja zdecydowała się nie organizować konferencji prasowej. O komunikacji do mediów nie zapomniano także w
trakcie imprezy. 3 czerwca odbyła się oficjalna konferencja
prasowa Roadshow z udziałem gwiazdy – Heikkiego Kovalainena, który przez około 45 minut odpowiadał na pytania
dziennikarzy.
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Złote Tarasy: Medialne czyszczenie

Ciekawym sposobem na przyciągnięcie uwagi dziennikarzy
może okazać się czyszczenie dachu. Około 20 wzmianek
w prasie, warszawskiej telewizji i radiu to medialny efekt
mycia szklanej kopuły Złotych Tarasów. Na pozór zwyczajnej czynności nadano unikatowy charakter. Hektar dachu, na
który składa się blisko 5 tysięcy szklanych paneli wyczyściło

Questia Communications Management Consultants wygrała po raz
trzeci z rzędu przetarg na kompleksową obsługę piar firmy Gaspol. Do
zadań agencji należy prowadzenie działań wspierających wejście nowej marki
oraz obsługa medialna drużyny kolarskiej Gaspol-Liquigas. Agencja zajmie
się także wsparciem projektów CSR.
Umowa przewiduje współpracę do
końca 2008 roku.
Firma Gourmet Foods, dystrybutor
marki herbaty Dilmah, po dwóch
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ING Renault F1 Roadshow

latach wróciła do obsługi PR agencji
Sigma International (Poland). Kontrakt zawarto na rok, z możliwością
jego automatycznego przedłużenia.
Ciszewski Public Relations rozpoczęła współpracę z Kofola Polska.
Umowa została podpisana do końca
2007 roku. Ciszewski Public Relations
doradza także firmie Carrefour Polska. Agencja odpowiada za stworzenie długoterminowej strategii działań
z zakresu komunikacji firmy i prowa-
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Już po raz szósty odbył się Kongres Public Relations w
Rzeszowie. Blisko 300 piarowców ‑ praktyków, naukowców, dziennikarzy i pracowników organizacji pozarządowych oraz samorządowców spotkało się w tym roku na
południowo-wschodnim krańcu Polski, by wymieniać się
doświadczeniami w zakresie PR i uprawiać coraz bardziej
popularny w branży networking.
W czasie kongresu powrócono do dyskusji o wykorzystaniu internetu
w pracy piarowca, a także
o współpracy
między środowiskiem teoretyków i praktyków branży.
Szczęśliwcy
trafili na spotkania związane
kilkunastu alpinistów. Jednorazowo na dachu mogło się znajdować najwyżej 14 osób. „Alpinistów wyposażono w wodę
z płynem, szczotki, wiadra, ściągaczki do wody i ścierki z
mikrofibry. Byli zabezpieczeni linami. Poruszanie się po szklanych taflach ułatwiały im specjalne buty z podeszwą z bardzo miękkiej, nieślizgającej się gumy” ‑ donosiła pod koniec
kwietnia warszawska „Gazeta Wyborcza”. Aby ułatwić pracę
dziennikarzom, do współpracy zaproszono zespół strażacki.
– Z wysięgnika ich wozu fotoreporterzy robili zdjęcia kopuły
– opowiada Iwona Gniedziejko-Płuciennik, communications
manager Złotych Tarasów. ‑ Dach od zewnątrz trzeba myć
co kwartał. Od środka rzadziej, ale to trudniejsze, bo musi
się to odbywać wtedy, gdy nie ma klientów – dopowiada. Być
może za kwartał alpiniści i strażackie wysięgniki nie będą już
żadną atrakcją i konieczny będzie nowy pomysł na medialne
czyszczenie.
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PR dla fryzur

Prosto Public Relations podpisało umowę z salonem fryzur
Milekdesign. Głównym zadaniem agencji jest odświeżenie
marki Milekdesign i wyróżnienie salonu na rynku warszawskim. Agencja odpowiada za kontakty z mediami, obsługę
imprez specjalnych i organizowanie sesji zdjęciowych.
‑ Zależy nam, aby kształtować wizerunek stylistów Milekdesign jako ekspertów – mówi Monika Balcerzak z Prosto
PR. Twierdzi, że coraz częściej w Polsce zdarza się, że nawet
salony fryzjerskie korzystają z usług public relations. ‑ Oczywiście w pracy dla każdego z klientów wykorzystuje się inne
narzędzia. Fakt, że coraz więcej przedsiębiorców rozumie
rolę PR może tylko cieszyć – mówi Balcerzak.
Właściciele salonu nie współpracowali wcześniej z żadną
agencją PR. ‑ Udało nam się ich przekonać, że public relations jest działaniem długofalowym, bez którego współczesna firma nie może się obejść. Spodobały im się nasze
pomysły i zaczęliśmy współpracować. Znamy dobrze media

dzenie szkoleń medialnych dla pracowników Carrefour.

agencje z sześciu krajów Europy, w Polsce będzie to agencja Headlines.

Agencja Multi Event wygrała przetarg
na organizację wrześniowego Pikniku
Centrum Medycznego LIM dla pracowników firmy, partnerów, a także
gości specjalnych, klientów VIP i przedstawicieli mediów. Agencja będzie
odpowiadać także za pozyskanie partnerów finansowych dla projektu.

Agencja Cumulus podpisała stałą
umowę na współpracę w zakresie
kompleksowej obsługi działań public
relations z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w
Lublinie.

Portel Novelli wygrał przetarg na
obsługę hiszpańskiej marki odzieżowej
Springfield. W projekcie wezmą udział



z przeglądem filmów korporacyjnych „Medial” i
warsztaty o coraz
bardziej popularnych w branży
działaniach
z
zakresu investor
relations (punkt
dla organizatorów!). Zainteresowaniem publiczności jak zwykle
cieszyły się wykłady poświęcone kryzysowi i tematyce
„czarnego PR”. W tym roku uczestnicy szczególnie docenili imprezy towarzyszące kongresowi, które były przygotowane na mocną 5+. Magazyn „Piar.pl” był patronem
medialnym wydarzenia.
Więcej informacji na stronie: www.kongrespr.pl.
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Kongres PR w Rzeszowie już za nami!

Agencja face2face public relations
prowadzi działania wizerunkowe dla
marki Intermoda. To kolejny klient
agencji z branży fashion.

Agencja 121 PR, specjalizująca się w
przeprowadzaniu kampanii wizerunkowych online, powiększyła swoją
ofertę o dodatkowy, precyzyjny monitoring internetu za pomocą systemu
NewsPoint.
Agencja reklamowa Elżbieta Pełka
Creative Services przygotowała film
korporacyjny dla Multimedia Polska.
Jest on przeznaczony dla dziennikarzy
oraz przyszłych i obecnych kontrahentów firmy. Ma dwie wersje językowe:
polską i angielską.
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lifestyle’owe, mamy doświadczenie w pracy ze stylistami i
producentami sesji zdjęciowych – wylicza Balcerzak. Umowa
została podpisana na czas nieokreślony.
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Aktywizacja piarowców w Krakowie

Krakowscy specjaliści PR od pół roku wymieniają się
doświadczeniami i dyskutują o różnych rodzajach promocji swojego miasta na comiesięcznych spotkaniach. Celem
inicjatywy jest integracja krakowskiego środowiska public
relations oraz stworzenie platformy wymiany poglądów i
doświadczeń. Docelowo grupa chciałaby również opracować
wspólną strategię działań PR na rzecz miasta oraz różnych
instytucji publicznych, których budżet nie pozwala na korzystanie z płatnych usług doradców PR.
Inicjatorem spotkań jest Łukasz Wilczyński, PR manager firmy doradczej Gridwise Tech. ‑ Całość jest bardziej
ruchem obywatelskim, którego główną cechą ma być właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu. Pracujemy w tym
mieście, obsługujemy często klientów również z Krakowa,
często doradzając im wsparcie akcji o charakterze CSR. Dlaczego więc sami nie powinniśmy stać się przykładem takich
działań? – pyta Wilczyński.
Obecnie zainteresowanych inicjatywą jest blisko 60 osób, z
czego aktywnie uczestniczy w spotkaniach połowa. – Spotkania są okazją do dyskusji, natomiast na co dzień mamy do
dyspozycji swoją stronę www.krakowpr.pl, na którą rejestrują się kolejne osoby. Dostajemy również zgłoszenia od
fundacji charytatywnych, potrzebujących działań PR choćby
po to, aby pozyskać sponsorów ‑ dodaje Wilczyński. Czyżby
PSPR-owi wyrastała konkurencja?
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Nowa odsłona „klasy BGŻ”

Bank BGŻ poszerzył swój projekt wizerunkowy „Klasa
BGŻ” o klasę muzyczną. Media poinformowały o zakończeniu rekrutacji w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II
stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku przyjęciem
sześciu uczniów. Po utworzeniu klasy liczba uczniów objętych pomocą materialną Banku BGŻ wzrosła do prawie 120

osób. Bank zapewnia im pokrycie kosztów utrzymania przez
cały okres nauki szkolnej, pomoc w zakupie odzieży i obuwia, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, pokrycie
obowiązujących w szkole składek itp.
Projekt „Klasy BGŻ” znajduje uznanie wielu środowisk opiniotwórczych, zdobywając dla Banku BGŻ nagrody i wyróżnienia, a także umożliwia bliską współpracę z innymi znanymi
programami społecznymi. Zdaniem Aleksandry Myczkowskiej, rzecznika prasowego Banku BGŻ, każda instytucja
stara się realizować misję społeczną, kształtując w ten sposób swój wizerunek. ‑ Dostrzegamy potrzeby umożliwienia
zdobywania wiedzy młodym ludziom pochodzącym z niezamożnych środowisk – mówi Myczkowska.
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Tydzień z marką

„Pilsner Urquell – Nadszedł czas
zmian” ‑ pod taki hasłem upłynął
majowy „Tydzień Marek”, realizowany w ramach cyklu działań z zakresu PR wewnętrznego
w Kompanii Piwowarskiej. W
Poznaniu, Tychach, Białymstoku
i Warszawie przygotowano akcje
animacyjne. ‑ Miały one przybliżyć
pracownikom zmiany zachodzące
w świecie tego „wyjątkowego”
piwa. ‑ mówi Joanna Kalicka, specjalista PR w Kompanii Piwowarskiej. Przygotowano nietypowe
aranżacje w holach. Podzielono
je na dwie części: starą – sprzed fot. Kompania Piwowarska
metamorfozy i nową – po zmianach. W strefie zielonej, znajdującej się przed wejściem, słychać było tykanie zegara symbolizującego upływ czasu i nadchodzące zmiany. Złotą część, symbol zmian, zaaranżowano
wewnątrz, tuż za drzwiami. Na oświetlonych kolumnach
prezentowano nowe produkty. Pojawiły się także repliki
bramy w Pilźnie. Dopełnieniem wszystkiego była muzyka
inspirowana Siestą. Tydzień z Pilsner Urquell został poprze-

Fokus PR współpracuje z Lukas Bankiem SA. Agencja realizuje szkolenia
dla dyrektorów regionalnych banku z
zakresu wystąpień publicznych.

Agencja inplusPR oraz Grupa Concordia podpisały umowę o stałej współpracy w zakresie media
relations.

Agencja In&Out Pracownia Komunikacji rozpoczęła w czerwcu współpracę z Katarzyną Bujakiewicz.
Agencja zadba o wizerunek aktorki
oraz prowadzi jej impresariat.

Rowland Communications odpowiada za obsługę w zakresie piaru
korporacyjnego i produktowego marki
ubezpieczeń komunikacyjnych Liberty
Direct, należącej do grupy Liberty
Mutual, która jesienią pojawi się na
polskim rynku. Agencja podpisała także
bezterminową umowę na obsługę piar
z firmą ACP Pharma.

Agencja trzy, 14 zorganizowała spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla
działu public relations firmy Microsoft
Polska.
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Agencja Genesis PR rozpoczęła
współpracę z OPAL Property Developments w zakresie prowadzenia
biura prasowego, PR wewnętrznego,
relacji inwestorskich, zarządzania sytuacją kryzysową w związku z wprowadzeniem spółki na giełdę. Agencja podpisała także umowę na obsługę piar ze
spółką Kamax. Zakres prac obejmuje
prowadzenie biura prasowego, komunikację wewnętrzną oraz działania
wizerunkowe.
Zespół Just Health Club, działający
w ramach agencji Just, wygrał przetarg
na przygotowanie działań komunikacyj-
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dzony m.in. specjalnym mailingiem i informacjami w Infonecie
oraz plakatami.
„Markowe” tygodnie w Kompanii rozpoczął Żubr, kiedy to w
październiku 2006 roku w Kompanii Piwowarskiej pojawiły
się instalacje przedstawiające fragment Puszczy Białowieskiej
wraz z wypchanym Królem Puszczy, udostępnionym przez
Muzeum Białowieskie. Następnie w czasie tygodnia Dębowego Mocnego wśród atrakcji przygotowanych przez zespół
marki znalazła się wieża oblężnicza i zbrojni zalani smołą,
znani z filmu reklamowego „Wieża”. Oprócz elementów scenografii w spocie znalazły się również postacie z drewnianej
epoki oraz elementy nawiązujące do wystroju warsztatu
naprawczego, który prowadził Wit Dąbal. Z kolei podczas
„Tygodnia Marki” Tyskie każdy pracownik Kompanii mógł
wejść do pracy przez ogromną Bramę Brandenburską (około
4 m wysokości i 10 m szerokości) lub przejść obok miniatury
Big Bena (wysokość około 5-6 m). Obie konstrukcje zostały
zbudowane z puszek Tyskiego. Kwietniowy „Tydzień Marek”
minął natomiast pod ikoną włoskiego stylu Peroni.

MCz

Wolontariat w ING

Blisko 50 pracowników ING Banku Śląskiego w ramach programu Wolontariat ING wzięło udział w wiosennym sadzeniu drzew. Zalesianie odbyło się z początkiem weekendu
majowego w Nadleśnictwie Myślenice ‑ Leśnictwo Radziszów koło Skawiny. W sumie wolontariusze ING posadzili
prawie 1000 młodych drzewek.
Wolontariat ING to program społeczny, który umożliwia pracownikom ING Banku Śląskiego zaangażowanie się w pracę
woluntarystyczną. Wolontariusz sam decyduje, ile czasu przeznacza na wolontariat, jednak od 2007 roku każdy z pracowników banku może przeznaczyć 1 dzień (8 godzin zawodowego
czasu pracy) na działania w ramach wolontariatu – gwarantuje
to Regulamin Pracy ING Banku Śląskiego. Czas można wykorzystać jednorazowo lub podzielić go na godziny.
W ING wolontariuszy wciąż przybywa ‑ obecnie jest ich prawie 250. Podejmowane przez nich działania stają się również
coraz bardziej zróżnicowane. Większość pracuje bezpośrednio z dziećmi w świetlicach środowiskowych, ale wolontariusze organizują też inne akcje, np. czytanie książek, turnieje
sportowe czy malowanie i odnawianie obiektów.
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Poznaj finalistów konkursu

W czwartej edycji konkursu „PRaktykuj za granicą”, organizowanego przez Instytut Monitorowania Mediów, o staże
w agencji PR w Londynie, Brukseli i Monachium rywalizuje
siedmioro finalistów: Zbigniew Cichoń (Uniwersytet Łódzki),
Magdalena Knefel (Uniwersytet Wrocławski), Jacek Lipski
(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), Monika Pabijańska (Uniwersytet Łódzki), Agnieszka
Pietrzak (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Aneta Uranek (Uniwersytet Jagielloński) i Magdalena Ziaja (Akademia
Ekonomiczna w Krakowie). Ich prace okazały się najlepsze
spośród 87 nadesłanych projektów na wszystkich etapach
konkursu. Kto wygrał zagraniczne staże w biurach agencji
PR Fleishman-Hillard będzie można się dowiedzieć podczas
uroczystości 27 czerwca 2007 roku.
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Zgarnij nagrodę za kampanię PR!

Rozpoczyna się piąta edycja konkursu o Złoty Spinacz ZFPR.
Zmagania mają na celu wyłonienie najlepszych projektów
kampanii i akcji PR zrealizowanych w okresie 2006/2007
w dziewięciu kategoriach. Konkurs ma charakter otwarty i
przebiega dwuetapowo.
Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 sierpnia, a
drugi (ostateczny) – 30 sierpnia bieżącego roku. Zwycięzców
poznamy w listopadzie podczas gali finałowej.
Zachęcamy piarowców z całej Polski do wzięcia udziału
w konkursie! Wśród jurorów jest przedstawiciel redakcji
„Piar. pl”. Więcej informacji: www.zfpr.pl.
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e-Innowacje w biznesie

We wszystkich sektorach e-biznesu jest miejsce na niestandardowe rozwiązania ‑ liczy się innowacyjność i dobre zarządzanie projektem ‑ przekonywali organizatorzy konferencji
„e-Innowacje w biznesie” ‑ zespół ABG Centrum Promocji
Biznesu oraz Thinkmedia. Spotkanie odbyło się 17 maja 2007
roku w Hotelu Sheraton w Warszawie. Gościem specjalnym
był Anand Chhatpar – współtwórca i CEO Brainreactions
LLC, z którego udziałem odbyła się wideokonferencja.
„Piar.pl” objął patronat honorowy nad wydarzeniem.
Spotkanie było podzielone na dwie sesje, które dotyczyły
wieloaspektowego podejścia do myślenia innowacyjnego w

nych towarzyszących wprowadzeniu
na rynek nowego asortymentu firmy
Alima-Gerber pod dziecięcą marką
Gerber.

Twenty Four Seven PR wygrała
przetarg na wydawanie kwartalnika
na temat bankowości dla Citibanku
Handlowego.

Agencje Po Prostu PR oraz Primoloko będą razem pracować nad wizerunkiem firmy doradztwa kredytowego Credit House Polska. Zajmą
się także kreowaniem wizerunku firmy
Klimastar.

Agencja Effective Public Relations
rozpoczęła obsługę z zakresu PR produktowego i korporacyjnego firmy
elta Polska, dystrybutora sprzętu
AGD/RTV, klimatyzacji i nawigacji
samochodowej.

Współpracę z firmą ICG Wdrożenia
SAP rozpoczęła agencja Q&A Consulting. Będzie ona odpowiedzialna za
prowadzenie relacji z mediami, projekty specjalne, wspieranie relacji firmy
z klientami i pracownikami.
Agencja TESTA Communications
rozpoczęła długofalową współpracę z
firmą Alpine Pro w zakresie public
relations, ATL, BTL oraz event marketingu. W ramach działań PR agencja

wydarzenia Polska
Dziecka z Warszawy i prof. dr hab. Krystyna Wojcik ze
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Redakcja „Piar.pl” gratuluje!

KP

fot. ABG Centrum Promocji Biznesu

Rozruch w piarze Play’a

firmach oraz pokazywały najlepsze przykłady z polskiego
e-commerce.
Więcej informacji: www.abgcentrum.com.pl.
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Wyróżnieni piarowcy

W konkursie PRotony 2007 nagrodzono następujące osoby:
w kategorii „Osoba/zespół zajmujący się edukacją w PR” ‑
prof. dr hab. Krystynę Wojcik ze Szkoły Głównej Handlowej;
w kategorii „Osoba/zespół w firmie PR-owskiej” ‑ Agnieszkę
Szmit z agencji Weber Shandwick. Nagrodę w kategorii:
„Osoba/zespół ds. komunikacji firmy lub
korporacji” odebrała Katarzyna Szczepanik z firmy n. Wyróżnienie w kategorii
„Osoba/zespół ds. komunikacji w instytucji lub organizacji pozarządowej” przyznano zespołowi z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Anecie Styrnik,
Barbarze Szewczyk i Elżbiecie Anders. W
kategorii „Rzecznik prasowy” zwyciężył
Mariusz Sokołowski z Komendy Stołecznej Policji. W kategorii nagroda publiczności zwyciężyły ex aequo Ewelina
Kazarko-Ludwiczak z Centrum Zdrowia
fot. Image Line Communications

rozpoczęła także współpracę ze szkołą
języków obcych Profi-Lingua.
TBWA\PR rozpoczęła współpracę
z firmą Rossmann Supermarkety
Drogeryjne Polska. Agencja została
wybrana do poprowadzenia projektu Women Cup 2007, piątej edycji
otwartych Regat Pań i Załóg Mieszanych. Agencja zajmie się również działaniami w zakresie PR korporacyjnego
dla firmy doradczej Big Five X.

czerwiec/lipiec 2007

Jak zapowiadał w wywiadzie dla „Piar.pl” w ostatnim numerze naszego magazynu Marcin Gruszka, rzecznik Play’a,
operator rozpoczął współpracę z agencjami PR. W maju
wraz z agencją NewsPR przygotował event z zakresu relacji inwestorskich. ‑ Obecnie rozpoczynamy współpracę z
młodą agencją Walk & Talk, kierowaną przez Przemka Staniszewskiego, związanego przez wiele lat z First PR. Agencja będzie odpowiedzialna za media relations i zajmie się
wsparciem naszego biura w komunikacji wewnętrznej. Prowadzimy też rozmowy nad finalizacją warunków współpracy
z agencją Image House nad bardzo ciekawym lifestyle’owym
programem – opowiadał chwilę przed zamknięciem numeru
„Piar. pl” Marcin Gruszka.

KP

Porozmawiajmy o marketingu
medycznym

O tym, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia marketingowe w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia oraz jakie strategie public relations zastosować, by wpływać i zjednać otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne w branży
medycznej dyskutowano przez trzy dni w Wierchomli na
III Dniach Marketingu Medycznego ‑ Krakmedica 2007.
Jak zauważa organizator wydarzenia, Agata
Niemiec-Miżejewska
z Image Line Communications, konferencja
pokazała, że nie tylko
cenne są wykłady i
warsztaty, ale przede
wszystkim istotne są
dyskusje i wymiana
doświadczeń związanych z szukaniem sposobów radzenia sobie
na rynku medycznym.

Mmd i Trimedia wspierają Międzynarodową Federację Stowarzyszeń
Autorów i Kompozytorów w organizacji konferencji „Copyright Summit
‑ Po pierwsze twórcy!”.
Agencja Multi Communications dołączyła do sieci 33 niezależnych agencji
Public Relations Global Network
(PRGN).

Marka Żywiec Zdrój, należąca do
grupy Danone, znalazła się pod opieką
piar agencji United PR.
On Board PR zrealizuje oprawę piar
kampanii „Aktywacja”, finansowanej
ze środków unijnych. Agencja wygrała
także przetarg na realizację działań promocyjno-wizerunkowych dla
Mazowieckiego Teatru Muzycznego „Operetka”. Współpracę zaplanowano do końca roku.
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wydarzenia
wydarzenia Polska

Krakmedica jest jedyną konferencją w Polsce, gdzie spotykają się specjaliści marketingu i public relations z publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia. Magazyn
„Piar.pl” objął po raz kolejny z rzędu patronat medialny nad
wydarzeniem.

KP

Tajemniczy patrol

Do redakcji „Piar.pl” dotarł ostatnio mailowy donos: „(…) policyjny patrol, składający się wyłącznie z pięknych i seksownych
młodych kobiet, przeprowadzał masową rewizję zupełnie przypadkowych mężczyzn, którzy, co ciekawe, specjalnie nie protestowali. Najprawdopodobniej było to policyjne śledztwo, w
jakiej jednak sprawie ‑ niestety nie udało mi się dowiedzieć.”
Całość zakończona prośbą o pomoc w rozszyfrowaniu zagadki,
napisana „na gorąco” – bez polskich znaków.
Ten „anonimowy” donos autorstwa Maxa okazał się działaniem
media relations towarzyszącym kampanii wspierającej relaunch
marki AXE w Polsce. Komunikaty adresowane były do mediów
regionalnych i marketingowych. Pomysłodawcą akcji Hot AXE
Patroli jest firma Unilever Polska, a wykonawcą – agencja
Tequila Polska. ‑ Naszym celem jest wciągnięcie młodych ludzi
do zabawy i interakcja z nimi, a jednocześnie zapoznanie ich
z efektem AXE. Ważnym elementem akcji jest również edukowanie młodych mężczyzn na temat sposobu używania Axe,
czyli na całe ciało – opowiada Tycjan Lewandowski, specjalista
ds. aktywacji marki AXE, Unilever Polska SA.
Hot AXE Patrole odwiedziły dotychczas Warszawę, Łódź,
Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Szczecin. Jak opowiada
Lewandowski, w każdym mieście akcja spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem nie tylko w grupie docelowej. W wielu przypadkach to sami uczestnicy akcji lub jej przypadkowi widzowie
generowali ruch na stronach internetowych, pisząc lub zamieszczając zdjęcia z wizyt Hot AXE Patroli w ich mieście. Ostatnim
miastem, który odwiedzą jest Gdańsk. Tam 1 lipca bieżącego
roku zakończy się cała akcja.

fot. 3x Tequila Polska

MCz
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Agencja BC MFD media communications wzięła udział w akcji charytatywnej „Razem Dzieciom”.

Agencja zajęła się całościową obsługą
wydarzenia, angażując dział organizacji
eventów oraz dział mediowy.

z zakresu relacji z mediami, a także
przygotowanie kilkuletniej strategii
wizerunkowej.

Agencja Star PR w ramach swojej
współpracy z firmą Miele realizuje
projekty dla fundacji Niezapominajka Ilony Felicjańskiej. Pierwszym
z nich był cykl imprez dla dzieci z warszawskich domów dziecka.

Imago PR rozpoczęła współpracę
z trzema nowymi klientami. Są nimi
pierwszoligowy klub piłkarski Ruch
Chorzów, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny.

Agencja On Time PR poszerza
wachlarz usług public relations o profesjonalną korektę tekstów. Dotychczas
działania agencji koncentrowały się na
tradycyjnych narzędziach public relations, takich jak relacje mediowe.

Agencja Headlines Brand & Corporate Communication już po raz
trzeci jest współorganizatorem turnieju Polish Golfers Championship.

Agencja Creative PR rozpoczęła
współpracę z ośrodkiem SPA_larnia
w Puszczykowie. Umowa podpisana na
czas nieokreślony obejmuje doradztwo

Nowym klientem agencji Tauber
Promotion jest J.W. Construction
Holding. Do zadań agencji należy
prowadzenie działań public relations

wydarzenia Polska
Kartka z kalendarza

© Edelman Polska

Terminologia dziennikarska to kula
u nogi każdego piarowca. Choćby
zwrot „to już naprawdę deadline
deadline’ów”, który w skrócie mówiąc,
oznacza: „Pospiesz się, miły młodzieńcze piarowcu, który miałeś pomóc w
zdobyciu wypowiedzi i na tym się nasza
prawie udana współpraca skończyła.”
A potem już co drugie zdanie pojawiają
się setki, przebitki, winiety, jedynki,
szpalty czy stopki, o łamaniu stron nie
mówiąc. Choć czasami i do tego nie
dochodzi, bo piarowiec to taki zwierz,
co zawsze dzwoni w czasie kolegium,
na szczęście, redakcyjnego.
Tem at zilustrow any r ysunkiem
Edwarda Lutczyna z kalendarza firmy
Edelman Polska.

PRzegląd sPRasowany

KP

„Nie odpowiadam na pytania mężczyzn, którzy siedzą!
‑ tak premier Jarosław Kaczyński zganił dziennikarza telewizji austriackiej, który podczas konferencji prasowej chciał
dowiedzieć się o pierwiastkowy system głosowania w Unii.
Premier, siedząc za stołem, nerwowo zabębnił w blat.
Odpowiedział dopiero, gdy dziennikarz grzecznie wstał”
‑ donosi „Dziennik” z 19 czerwca bieżącego roku. Drodzy dziennikarze, sami przyznajcie, że gimnastyki nigdy za
wiele:) Prośba jednak do naszego rządu o wstrzymanie się
z wychowywaniem dziennikarzy w najbliższych tygodniach,
gdyż w kolejnej rubryce chcielibyśmy wreszcie opisać inne
sytuacje, a nie tylko propagowane przez Was nowatorskie zasady współpracy z mediami. Prosimy oczywiście na
stojąco.
Nie będziemy za to pisać o czerwonej torebce Twinki
Winki, która zrobiła światową karierę medialną dzięki

Polsce. Powinniśmy jednak podziękować p. Rzecznik Praw
Dziecka, dzięki której powołanie do rzecznictwa w obronie praw Teletubisiów poczuły tysiące osób na całym
globie. Kto wie, jak przełoży się to na rozwój trudnego
fachu rzecznika prasowego choćby w naszym kraju? U nas
wszystko jest wszak możliwe. Choćby stworzenie agencji eventowej, którą określa się mianem agencji public
relations. Mowa o najnowszym biznesie M jak Mroczek
House, którego powstanie odnotował, nie tylko zresztą,
serwis Pudelek. „Nie, nie chodzi o mieszkanie, które zajmują dwaj bracia. Taką nazwę nosi agencja public relations,
którą założyli znani bliźniacy. (...) Agencja działa od dwóch
miesięcy i zorganizowała już pierwszą imprezę, w centrum
handlowym w Sosnowcu. Praca daje nam dużo radości ‑
mówi Popielewicz tygodnikowi Świat i Ludzie.” Powodzenia
i niejednej setki w najbliższym czasie!

wspierających publiczną ofertę akcji w
związku z planowanym wejściem firmy
na GPW.

Nowym członkiem ZFPR została
łódzka agencja Te lma Group
Communications.

Za kreowanie wizerunku marki Le
Premier City Spa&Wellness oraz
Le Premier Sport&Relax odpowiada
DATA PR. W ramach umowy agencja zajmie się kontaktami z mediami
oraz organizacją i obsługą wydarzeń
specjalnych.

Agencja Media Connect współpracuje ze Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem POLRISK. W
zakres współpracy wchodzi budowa i
utrzymanie wizerunku Stowarzyszenia
oraz relacje z mediami.

Agencja Liberty Group informuje o
nowym sezonie wyścigów konnych z
Totolotkiem.

czerwiec/lipiec 2007

Agencja Network PR odpowiada za
kompleksowe działania public relations związane z VII Turniejem Piłki

KP

Nożnej „Z podwórka na stadion”
o Puchar Tymbarku.
Firma Panda Software Polska, producent rozwiązań antywirusowych
dla użytkowników indywidualnych i
biznesu, przedłużyła umowę z agencją
studio PRowokacja.
NewsPR Sp. z o.o. podpisała umowę
ze spółką Vobis SA, której przedmiotem jest prowadzenie usług w zakresie
relacji inwestorskich.
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