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Wielka Brytania: Szokująca 
kampania antynikotynowa

Plakaty pokazujące twarze z policzkami przebitymi przez haki 
na ryby wstrząsnęły opinią publiczną w Wielkiej Brytanii. 
Podobny oddźwięk osiągnęły spoty pokazujące ludzi nadzia-
nych na hak, który ciągnie ich na… przerwę na papierosa 
podczas pracy. Tak w najnowszej rządowej kampanii „Get 
Unhooked” zobrazowano nałóg nikotynowy. Otwarcie mówi 
się o tym, że akcja na rzecz walki z nałogiem nikotynowym 
złamała zasady rządzące kampaniami do niej podobnymi.
Skutek akcji był dwojaki. Z jednej strony podczas pięcioty-
godniowych działań w prasie, telewizji i internecie wpłynęło 
774 skarg i zażaleń do The Advertising Standards Autho-
rity (ATA) od osób uważających tę kampanię za agresywną 
i przerażającą. Ponadto ATA orzekła, że reklama nie była 
kierowana do wybranej grupy odbiorców i była zbyt reali-
styczna. Stwierdzono również, że twarze ludzi przedstawio-
nych na plakatach wyrażają ogromny ból, a spot jest nada-
wany w godzinach, w których mogą go obejrzeć dzieci.
Z drugiej zaś strony Departament Zdrowia (HFS) nazwał 
kampanię wysoce skuteczną, co mają potwierdzać dane: 
podczas 5-tygodniowych działań telefon zaufania, jak i stronę 
internetową odwiedzono 820 tys. razy. Rzecznik prasowy 
HFS wyjaśnił też, że kampania została przygotowana przy 
współpracy z profesjonalistami w dziedzinie zdrowia oraz 

samymi palaczami i jej zadaniem nie było wzbudzanie przera-
żenia, ale realistyczne zobrazowanie nałogu. Dodał również, 
że wierzy, iż kampania osiągnęła właściwy skutek i przestrze-
gła przed skutkami palenia.
Ze względu na dużą liczbę skarg ATA nakazała zdjąć plakaty 
i wstrzymać spoty w telewizji. Pozwolono jednak na konty-
nuowanie kampanii w prasie i internecie. Kampania odnoto-
wała najwięcej skarg od czasu reklamy KFC z 2005 roku, w 
której ludzie śpiewali z pełnymi ustami.
Źródło: News.BBC.Co.Uk, MC

Japonia: Uczelnie sięgają po 
profesjonalny PR

Uniwersytety państwowe i prywatne w Japonii masowo 
decydują się na współpracę z agencjami PR. Pod ich okiem 
rozpoczynają one prowadzenie kampanii wizerunkowych w 
telewizji, takich jak ta Uniwersytetu Senshu z Tokio prezen-
tująca spot z dziewczyną stojącą w bibliotece i mówiącą o 
książkach jakby była w jednej z nich zakochana. Kampania ma 

na celu przedstawić uczelnię w stolicy Japonii jako miejsce 
przyjazne kobietom. Jej celem jest też złagodzenie ogólnej 
opinii o męskim i twardym świecie japońskich uczelni.
Wiele agencji PR rozpoczęło współpracę z uczelniami po 
roku 2004, kiedy to uniwersytety w Japonii stały się nieza-
leżnymi administracyjnie jednostkami mogącymi decydować 
o własnym sposobie zarządzania. Jak twierdzi Hakuhodo z 
agencji Hakuhodo Inc., obsługującej w zakresie PR już łącznie 
10 uniwersytetów, obecnie nastał w Japonii okres, w którym 
każda uczelnia nie mająca dobrze wykształconego działu PR 
nawiązuje współpracę z tego typu agencjami. Efektem tej 
współpracy są m.in. wywiady w mediach z wybitnymi wykła-
dowcami, profesorami czy znanymi osobistościami, które 
daną szkołę ukończyły. Inne stawiają na wsparcie w sferze 
piar przy docieraniu do uczniów liceów, wśród których pro-
mowane są uczelnie m.in. dzięki wykorzystaniu maskotek 
uczelnianych.
Źródło: Daily Yomiuri Online, MC

Belgia: Europejski Szczyt 
Komunikacji

Europejskie Stowarzyszenie Dyrektorów ds. Komunikacji 
(The European Association of Communication Directors 
(EACD)) z siedzibą w Brukseli z sukcesem zorganizowało 
imprezę branżową „European Communication Summit 
2007” 11 i 12 czerwca br. Zgromadziła ona nie tylko sze-
fów działów komunikacji i rzeczników największych firm, 
ale również polityków, biznesmenów i media z całej Europy. 
Podczas szczytu dyskutowano m.in. o równych możliwoś-
ciach rozwoju kariery zawodowej wśród mężczyzn i kobiet 
w komunikacji. Stowarzyszenie przyznało też swoją nagrodę 
w dziedzinie komunikowania - European Communication 
Award. Otrzymała ją UEFA za demokratyzację piłki noż-
nej oraz promowanie korzyści i dobrodziejstw płynących z 
uprawiania tego sportu nowym krajom członkowskim Unii 
Europejskiej.
Więcej informacji na stronie: www.eacd-online.eu.

Rosja: Kreml ufa agencji Ketchum
Rosyjskie agencje informacyjne donoszą, że władze 

Rosji przedłużyły kontrakt z amerykańską agencją Ketchum, 
która obsługiwała Rosję podczas zeszłorocznego szczytu G8 
w Sankt Petersburgu. Szczegóły kontraktu i zadania agen-
cji pozostają tajemnicą, jednak pierwszy zastępca rzecznika 
prasowego prezydenta Dymitr Pieskow wyjawił, że działania 
mają obejmować nie tylko Stany Zjednoczone, ale również 
inne części świata. Mowa tu prawdopodobnie o wspomina-
nych na początku planach przeprowadzenia kampanii wize-
runkowej Rosji za granicą. Oczekiwano wówczas, że wyniki 
przetargu będą znane latem tego roku, a wśród potencjal-
nych partnerów znalazły się firmy prawniczne Patton Boggs 
i Hogan & Hartson oraz agencje Weber Shandwick, Burson 
Marsteller, Barbour Griffith & Rogers, Ruder Finn i Hill & 
Knowlton.
Wielkość obecnego kontraktu jest tajemnicą. Z nieoficjal-
nych informacji wiadomo jednak, że za pomoc w działaniach 
komunikacyjnych podczas przedstawicielstwa Rosji w G8 
agencja Ketchum wzięła 2 miliony dolarów, a koszt jej pracy 

fot. www.gosmokefree.co.uk
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na terytorium USA miał kosztować Rosję 845 tys. dolarów. 
Według słów Pieskowa współpraca z agencją jest kontynu-
acją tej rozpoczętej w ubiegłym roku na mocy kontraktu 
obejmującego „pomoc media relations, lobbing i konsultacje 
wizerunkowe”. Zakończył się on w lutym br. Najwyraźniej 
Kreml już zdążył odczuć jego brak.
Źródło: www.sovetnik.ru, AW

Wielka Brytania: Niebezpieczne 
logo za 400 tys. funtów

Jeszcze pięć lat do igrzysk olimpijskich 
w Londynie, a pierwszy poważny skan-
dal już za nami. Niedawno ogłoszono i 
zaprezentowano logo tego jedynego w 
swoim rodzaju wydarzenia. Okazało się, 
że jedyne w swoim rodzaju jest także 
logo imprezy. Przedstawia ono bardzo 
„kanciastą” liczbę 2012 w czterech jaskrawych kolorach: 
niebieskim, różowym, zielonym i pomarańczowym. Oprócz 
tego, że logo powszechnie uważane jest za nieładne oka-
zało się, że spot reklamujący je wywołuje ataki epilepsji 
- konkretnie czterosekundowa część filmu przedstawiająca 
rozpryskujące się fale. Jak twierdzą specjaliści, ich intensyw-
ność i natężenie barw powoduje u chorych atak padaczki. 
Podobno podczas oglądania spotu mogło ucierpieć nawet 
do 23 tys. osób. 
Zbulwersowana opinia publiczna domaga się wyjaśnień, dla-
czego wydano aż 400 tys. funtów na projekt zagrażający 
zdrowiu ludzi. Twórcy logo i organizatorzy igrzysk odpierają 
ataki, tłumacząc się chęcią dotarcia z przekazem do mło-
dego pokolenia. Podkreślają również, że klatki wywołujące 
ataki epilepsji mieszczą się jedynie w czterech sekund spotu, 
co miałoby nie przesądzać na niekorzyść całego projektu. 
Filmik zniknął jednak z oficjalnej strony Igrzysk natychmiast 
po tym, jak nie przeszedł pomyślnie testu na urządzeniu 
badającym wpływ animacji na epileptyków. Profesor neuro-
fizjolog Graham Harving, wynalazca urządzenia, stwierdził, 
że zagraża on zdrowiu widza i nie należy go emitować o 
żadnej porze dnia.

Na razie jednoznacznie 
nie zdecydowano, czy logo 
wraz z filmem promującym 
igrzyska zostanie zastąpione 

innymi produkcjami, tymczasem jednak „nie-
bezpieczny” film jest wciąż do obejrzenia na 
serwerze youtube.com. Swoje propozycje 

nowego logo przygotowali też już internauci.
Źródło: Reuters.com, MC

Trwa walka o trofeum branżowe
Tegoroczny konkurs Golden World Awards Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Public Relations (IPRA) spotkał 
się z rekordowym zainteresowaniem. Liczba zgłoszeń 
zwiększyła się aż o 25 proc.! W sumie organizatorzy 
otrzymali aż 406 projektów z całego świata. Najwięcej 
przysłało ich 15 agencji z czołówki rankingów amerykań-
skich, ale jak odnotowują organizatorzy, znacząco wzro-
sła też liczba zgłoszeń z Wielkiej Brytanii i... Polski. 

Możemy też mówić o pierwszych sukcesach. Do finału 
zakwalifikowało się 5 kampanii realizowanych przez dwie 
polskie agencje: agencja Profile otrzymała dwie nomina-
cje, Partner of Promotion - trzy.
Agencja Profile została nominowana za projekty „Szkoła 
bez przemocy” oraz „Polsko-Ukraińska oferta na organi-
zację EURO 2012 - kampania w internecie” (prezentujemy 
ją w najnowszym numerze „Piar.pl”). Partner of Promo-
tion została wyróżniona za realizację kampanii: „Więcej 
niż komunikator” - dla Gadu-Gadu, „Lokalna realizacja 
globalnej strategii różnorodności Motoroli” oraz „Biuro 
prasowe P&G Beauty”. Powodzenia!
Źródło: www.ipra.org, www.zfpr.pl, KP

Słowenia: Zbliża się BledCom2007
„Wpływ globalizacji na public relations” to tytuł 

XIV już zjazdu piarowców z różnych zakątków Europy 
w Bledzie. Jego organizatorami są EUPRERA, agencja 
Pristop, Uniwersytet w Ljubljanie i PRSS. Tegoroczny 
program został wzbogacony o warsztaty z zakresu 
ochrony środowiska w kontekście globalizacji oraz jej 
efektów. Są one organizowane wspólnie z odbywa-
jącą się w tym samym czasie konferencją poświęconą 
środowisku.
Więcej informacji na www.bledcom.com.

Sabre Awards 2007 rozdane
Dwa projekty z Polski znalazły uznanie u jurorów tegorocz-
nego konkursu Sabre Awards. Pierwszy z nich - „Szkoła 
bez przemocy” - to kampania społeczna Fundacji Grupy 
TP oraz dzienników regionalnych Polskapresse i Mediów 
Regionalnych, która zwyciężyła w kategorii „Eastern 
Europe”. Drugi to projekt „Oświecona Warszawa”, rea-
lizowany przez Fundację RWE Stoen i agencję PR Com-
Press. Nie miał on sobie równych w kategorii Community 
Relations (opisu projektu szukaj w najnowszym numerze 
magazynu „Piar.pl”).
Źródło: www.holmesreport.co.uk, KP

Chiny: Igrzyska w cieniu łamania 
praw pracy

Środowisko międzynarodowe oskarża Pekin – organi-
zatora igrzysk olimpijskich w 2008, że nie robi właści-
wie nic, aby zagwarantować zgodne z prawem warunki 
pracy dla osób zatrudnionych w fabrykach produkujących 
oficjalne produkty na olimpijskich licencjach. Łamanie 
prawa pracy dotyczy pracy nieletnich (dzieci), minimal-
nego wynagrodzenia i nadgodzin. Raport na temat nie-
prawidłowości pod hasłem „No Medal for the Olympics 
on Labor Rights” przygotował Chen Feng, deputy direc-
tor of marketing igrzysk. Wskazał on cztery fabryki na 
kontraktach olimpijskich, które łamią przepisy. W naganie 
zawtórowały mu media zagraniczne, pytanie jednak: co te 
oskarżenia zmienią w przygotowaniach do uroczystości 
olimpijskich Pekin 2008?
Źródło: www.internationalheraltribune.com, KP



Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki

Mieszkańcy miast nie 
zawsze są zadowoleni 
ze sposobów 
promowania ich 
regionów

Gdańszczanie 
stawiają na obalenie 
stereotypów
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