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Walter Chełstowski, szef Kompanii 
Telewizyjnej ITC, podczas tegorocznego 
przeglądu filmów korporacyjnych Medial II 
prezentował wspaniały przykład filmu 
z gwarancją skutecznego przekazu. Był 
to materiał instruktażowy na temat 
bezpieczeństwa pracy na wózkach 
widłowych, zrealizowany wprawdzie z lekkim 
przymrużeniem oka, ale przemawiający do 
wyobraźni ‑ lejąca się krew, ucinane głowy i 
kończyny, a także korpusy przebijane widłami. 
Oglądali go przedstawiciele firm, które 
zrobiły lub chcą zrobić film korporacyjny. 
Wszystkim się podobał, ale czy którakolwiek 
z tych osób podjęłaby decyzję o tak 
odważnych metaforach we własnym przekazie 
filmowym?

Pracownicy w innym świetle
Na ogół filmy korporacyjne przygotowane są dla dwóch grup docelo-
wych - klientów i pracowników. Dla tych ostatnich mają stanowić jeden 
z elementów budowania kultury organizacyjnej firmy. Pomagać w zro-
zumieniu, czym się ona wyróżnia na tle konkurentów, wspierać w iden-
tyfikowaniu się z wartościami, które są dla firmy ważne.
W ubiegłym roku DHL Express, który jest częścią globalnie działającej 
grupy Deutsche Post World Net wprowadził zbiór zasad „7 Wartości 
Korporacyjnych” obowiązujących na całym świecie, które mają być swo-
istym drogowskazem dla pracowników w ich codziennej pracy. – Nasza 
firma stawia na nowoczesność, dynamikę, międzynarodowy zasięg i jest 
odpowiedzialna społecznie. Cele, jakie stawiamy przed filmami korpo-
racyjnymi to przekazanie i wizualizacja tych wszystkich wartości – mówi 
Izabella Dessoulavy-Gładysz, dyrektor ds. komunikacji marketingowej i 
PR w DHL Express.
Materiał oparty jest na konwencji filmów dokumentalnych. Jego boha-
terami są pracownicy Deutsche Post World Net. Każdy z nich opo-
wiada historię związaną z jedną z siedmiu wartości korporacyjnych. Na 
przykład wartość numer pięć to „Działamy w duchu przedsiębiorczości”. 
Historia nosi tytuł „Ciepłe rękawiczki”, a widzowie przenoszą się do 
Niemiec. Bohaterami filmu są pracownicy, którzy wzięli udział w progra-
mie Idea Management. Opowiadają, jak wymyślili nowy krój rękawiczek 
ułatwiający im pracę zimą. Z kolei siódma wartość to „Akceptujemy 
zasadę odpowiedzialności społecznej”. Opisującą ją historię zatytuło-
wano „Trzęsienie ziemi – pomoc”. W tej części filmu pracownicy opowia-
dają o wsparciu, jakiego udzielili ofiarom trzęsienia ziemi w Pakistanie. 
Dla pozostałych osób zatrudnionych w Deutsche Post World Net zob-

razowanie wcześniej jedynie zasłyszanych dzia-
łań nie tylko bardziej przemawia do wyobraźni, 
ale także jest czytelnym sygnałem, jak powinni 
postrzegać na przykład CSR.

Sprzedawanie sukcesów firmy
W oczach klientów filmy korporacyjne są jed-
nym z elementów budowania wizerunku przed-
siębiorstwa, często poprzez pokazanie sukce-
sów firmy. I tu pojawia się pułapka, w którą 
bardzo często wpadają prezesi i osoby decydu-
jące o ostatecznym kształcie materiału. W bar-
dzo krótkim, bo przecież liczącym zazwyczaj 

nie więcej niż 20 minut filmie chcą pokazać 
jak najwięcej. Tu producenci filmów korpora-
cyjnych zgodnie zauważają, że przemycenie za 
wszelką cenę wszystkiego o firmie w tzw. tele-
graficznym skrócie mija się z celem. Dla dobra 
obrazu warto wybrać kilka konkretnych prze-
słań i znaleźć dla nich najlepszą formułę odda-
jącą założenia briefu.
Atrakcyjne dla widza może być wykorzystywa-
nie w filmach doświadczeń klientów. Tak zrobił 
LUKAS Bank SA. Dosłownie wcielił się w skórę 
swojego klienta - pana Jacka, który rano w dro-
dze do pracy korzysta z bankomatu, po połu-
dniu spotyka się z doradcą w sprawie kredytu 
na wymarzony dom, a wieczorem przez inter-
net opłaca swoje rachunki. – W scenariusz zwy-
kłego dnia klienta wpletliśmy usługi bankowe, 
a całość zrealizowaliśmy w call-center znanym 
mu tylko z kontaktu telefonicznego – opowiada 
Marcin Pawelec, specjalista public relations w 
LUKAS Bank SA. Podkreśla, że film był poka-
zywany podczas cyklu spotkań z klientami w 
całej Polsce.
Również z klientami, ale za pośrednictwem 
internetu chce komunikować się eurobank. 
Na swojej stronie www zamieścił film, który 
pokazuje ludzką twarz swoich pracowników. 

Odwagi prezesie!
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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

Od września 2006 r. uruchomiliśmy PR System®



kuchn ia  p r

63czerwiec/lipiec 2007 

Finansiści zostali przedstawieni jako pozytyw-
nie zakręceni, bardzo młodzi, tworzący zgrany 
team ludzie, którzy zgodnie współpracując, 
„płyną” przed siebie, do celu. - Chcieliśmy poka-
zać ludzi, z których jesteśmy dumni. Nieprzy-
padkowo więc na reżysera filmu wybraliśmy 
Jena Sheroky, pozytywnie zakręconego artystę, 
który współtworzył teledyski dla zespołu De 
Mono, Sistars, a także dla Kanału Audytywnego 
– opowiada Alina Stahl z działu PR eurobanku.

Na każdą kieszeń?
Szokiem jest często wycena oczekiwań. – Wzor-
cem bywa film zagraniczny zrealizowany na 
taśmie filmowej z efektowną, drogą scenografią 
i dobraną idealnie obsadą ubraną w odpowiednie 
stroje. Całość znakomicie udźwiękowiona i opra-
wiona grafiką z zaawansowanymi animacjami trój-
wymiarowymi – opowiada Piotr Krzemieniewski, 
współwłaściciel domu produkcyjnego fadeout 
TVProductions, dodając, że klienci chcieliby jesz-
cze zobaczyć w swoim filmie np. zdjęcia lotnicze, 
gdzie śmigłowiec lawiruje między przeszkodami 
tuż nad powierzchnią zbiornika wodnego.
Za całą produkcję mażyliby zapłacić nie więcej 
niż 24 500 zł netto. Wymieniają też przy tym 
nazwiska reżyserów, których jeden dzień zdję-
ciowy kosztuje minimum 15 tys. zł. - A to już 
czysty snobizm, a nie rozsądek – podsumowuje 
Krzemieniewski.
Film „7 Wartości” był faktycznie kręcony z dużym 
rozmachem – w dziewięciu państwach na całym 
świecie, łącznie uczestniczyło w nim 144 pracow-
ników. Istnieje jednak możliwość nakręcenia pro-
dukcji, które będą oddawać charakter firmy, ale 
nie będą generować wysokich 
kosztów. Taki niskobudżetowy 
film korporacyjny przygoto-
wała fundacja Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczo-
ści, która pomaga młodym 
ludziom zakładać firmy i pro-
muje przedsiębiorcze postawy 
wśród studentów. Do udziału 
w nim zaprosiła największych i 
najbardziej rozpoznawalnych biznesmenów w Pol-
sce. Przechadzają się oni po biurze fundacji i opo-
wiadają o swoich początkach w biznesie. Mówią, 
dlaczego warto zakładać własny biznes i przeko-
nują do inwestowania w siebie. Następnie poka-
zani są przedstawiciele młodych firm działających 
w inkubatorach. Całe przedsięwzięcie zrealizo-
wała inkubatorowa firma, bohaterowie nie wzięli 
honorariów, a budżet zamknął się w kwocie poni-
żej 2 tys. zł. Film „AIP – Twój pierwszy kontakt 
z biznesem” prezentowany jest na bezpośrednich 

spotkaniach ze studentami na uczelniach w całym kraju. Można go również 
obejrzeć na stronie inkubatorów w internecie.
Współpracując przy produkcji filmu z pracownikami, warto pamiętać o for-
malnym uregulowaniu prawa do posługiwania się ich wizerunkiem. Jeden 
z piarowców kilkudziesięcioosobowej firmy wspomina, jak do współtwo-
rzenia filmu korporacyjnego zaprosił osoby z zespołu firmy, które chciały 
uczestniczyć w przedsięwzięciu. Kiedy pół roku później jedna z ówczesnych 
ochotniczek otrzymała wypowiedzenie, sprawa o bezprawne posługiwanie 
się jej wizerunkiem trafiła do sądu. Sprawa zakończyła się polubownie, ale 
równocześnie może być pewną nauczką dla branży.

Nie teraz, film kręcę
Firmy lubią podziwiać i oglądać inne, często zagraniczne produkcje, uznając je 
za wzorzec ze względu na odwagę metafor i formę. Jednak kiedy przenoszą je 
na własny grunt, oddają walkowerem walkę o realizację twórczych rozwiązań. 
Przyczyny bywają różne. Jedną z nich jest obawa przed prezesem, którego 
strach zapytać o zdanie, inną – odnoszenie się do własnych doświadczeń fil-
mowych. Te ostatnie, w przypadku osób, które mają specjalizację odmienną 
od produkcji filmowych, przysparzają największego kłopotu.
Producenci skarżą się, że klienci rzadko mają gruntownie przemyślane tzw. 
pola eksploatacji filmu. Na początku są przekonani, że produkcja będzie poka-
zywana tylko klientom. Podczas domawiania szczegółów dochodzą do wnio-
sku, że warto byłoby pokazać film na festiwalu, dodać na stronie internetowej 
albo pokazać jako spot promocyjny na targach – i trudno o złoty środek.
Zmorą produkcji jest także forma pośrednictwa przed decydentami lub 
pośrednictwo agencji, która sprzedaje film jako usługę niekompleksową. 
Jeden z szefów domu produkcyjnego przekonuje, że pośrednicy czy acco-
unci zawsze zgubią po drodze ważne informacje lub wytłumaczą jedynie tyle, 

ile sami zrozumieli. Szef dużej agencji PR tylko 
kwituje: „Nie wiedzą, że nie wiedzą”, ale brak 
zaufania do domów produkcyjnych i czasem 
wręcz chroniczna chęć wnoszenia poprawek, 
bo „film nie może trafić do klienta bez uwag 
agencji” doprowadzają do absurdalnych sytua-
cji. Producentka filmowa opowiada, jak pewna 
agencja przez pół roku dopracowywała szcze-
góły merytoryczne, by wreszcie zdecydować 
się na wprowadzenie kilkunastu poważnych 

zmian. Wówczas film trafił dopiero do klienta docelowego, który także miał 
swoje uwagi, a po ich wprowadzeniu okazało się, że otrzymano film w pier-
wotnej wersji, przed zmianami pośredniczącej agencji.
Agencje raczą producentów zabawnymi sytuacjami, jak ta, podczas któ-
rej jedna z pracownic wpadła na plan zdjęciowy i krzyczała do komórki: 
„Nie mogę teraz, bo film kręcę, ale mów, proszę…”. Korzyść z nich jest 
jednak taka, że często podsuwają klientom pomysł realizacji filmu korpo-
racyjnego. Od niego do zdobycia środków i realizacji materiału jest oczy-
wiście daleka droga, jednak bez ciekawej koncepcji i odwagi decydentów 
nawet za duże pieniądze najbardziej zaawansowany technologicznie film 
można położyć.

Justyna Gaj 
j.gaj@florianska.com

Atrakcyjne dla 
widza może być 
wykorzystywanie 
w filmach doświadczeń 
klientów
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