
wize runekwizerunek

40

„Jestem czołową kandydatką partii NEE do Senatu Belgii. W odpowiedzi 
na powszechny popyt obiecuję seks oralny każdemu, kto poprosi o to na 
tej stronie” - czytamy na www.nee-antwerpen.
be. Patrząc na początkowy odzew medialny i 
zainteresowanie propozycją wyborców, można 
pomyśleć, że istnieje szansa, że takie obietnice 
staną się niedługo popularnym narzędziem sto-
sowanym w marketingu politycznym. Dzięki 
Tani o NEE pisały największe światowe gazety. 
Występowała między innymi w telewizji holen-
derskiej i hiszpańskiej. W połowie maja dziennik 
„Rzeczpospolita” podał, że na darmową usługę 
zapisało się już ponad 100 tys. osób. „Nie 
spodziewaliśmy się takiej popularności. Żadna 
partia na świecie nie ma równie często odwie-
dzanych stron, jak nasze” - z dumą podkreślał 
w wywiadzie dla gazety Dachier Boumaaza z 
NEE. Faktycznie z danych portalu alexa.com 
wynika, że oglądalność witryny NEE pokonała 
jej odpowiednik w Białym Domu i brytyjskiej 
Partii Pracy. Oczywiście sukces strony interne-
towej nie jest jedynie wynikiem obietnicy. Tania, 
doskonale rozumiejąc potrzeby internautów oraz trudności z pozyska-

niem elektoratu, do zdjęć zamieszczonych 
na portalu pozuje nago i przybiera seksowne 
pozy.
Poza rozgłosem nagość kandydatki nie pomo-
gła NEE w ogólnej rozgrywce politycznej. Par-
tia otrzymała zaledwie 0,18 proc. głosów i nie 
weszła do belgijskiego Senatu. – Jej zabieg był 
nastawiony na przykucie uwagi mediów, a to nie 
zawsze musi się przełożyć na liczbę zdobytych 
głosów – podsumowuje dr Jarosław Flis z Insty-
tutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Seks w Kościele
Nie tylko w polityce coraz trudniej jest jednak 
przyciągnąć uwagę publiczności. Od kilkunastu 
lat na całym świecie poważny z tym problem ma 
także Kościół. Coraz mniejsza liczba wiernych 

na mszach oraz kryzys 
wiary młodych ludzi sta-
wiają przed nim poważne 
wyzwania. Na kontrower-
syjne rozwiązanie zdecydo-
wali się niemieccy ewange-
licy. Jak 12 czerwca podała 
„Rzeczpospolita”: „Msza 
erotyczna z występem roz-
negliżowanych tancerek 
uświetniła pięciodniowy zjazd 
niemieckich ewangelików w 
Kolonii. - Witamy w winnicy 
miłości – zaskoczył wiernych, 
którzy przybyli do świątyni 
zakonu kartuzów pastor Armin 
Beuscher.”. 
Pomysł wywołał skandal w całych 
Niemczech i falę publikacji w 
największych mediach świato-
wych. Zdaniem księdza Ireneusza 

Lukasa, asystenta biskupa Kościoła ewangelicko-
augsburskiego w Polsce, działania niemieckich 
ewangelików były prawdopodobnie świadomą 
prowokacją. Jednak jak podkreśla, każda pro-
wokacja wiąże się z ryzykiem i dodaje: - Można 
by się zatem zastanawiać, czy Kościół ewangeli-
cki nie powinien być bardziej ostrożny w dobo-
rze form. Być może powinien wziąć pod uwagę 
także to, jak mogą być one odczytane w innym 
kontekście kulturowym, na przykład polskim. 
To były decyzje podjęte na gruncie niemieckim 
i rozważane w kontekście niemieckim - mówi 
Lukas.

„I will give You 40.000 blowjobs” 
‑ tak obietnicą seksu oralnego Tania 
Derveaux z belgijskiej partii NEE 
namawiała wyborców do oddawania 
na siebie głosów. Następnego dnia o 
NEE pisały największe światowe media. 
Promocja z seksem w tle? Nie od dziś 
„tak”, choć o dziwo najciemniej jest 
pod latarnią.

Z seksem w tle

Radosław Stankiewicz, Image PR
Jestem przekonany, że z seksem jako narzędziem promującym wizeru-
nek firmy, osoby czy produktu trzeba postępować ostrożnie. Choćby 
z racji naszych kulturowych korzeni tego rodzaju narzędzie w Polsce 
wymaga szczególnej uwagi i taktu. Nie neguję go jako sposobu, ale 
zalecałbym daleko idący umiar. Może po prostu więcej wysublimo-
wanej erotyki, a mniej seksu? To jest czymś zbliżonym do „złotego 
środka”. Jasne jest także, że to narzędzie absolutnie nie powinno być 
wykorzystywane przez pewne firmy i osoby. Trudno jest mi bowiem 
wyobrazić sobie erotyczną reklamę banku. Gdybym natomiast miał 
do czynienia z producentem pończoch, sprawa byłaby już otwarta.

fot. www.funfactory.de



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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Ile seksu w seksie?
Paradoksalnie niewiele firm z branży erotycznej 
decyduje się na śmiałe posunięcia. W porówna-
niu z firmami w Polsce odważni w tej sferze są 
Niemcy. Producent wibratorów i gadżetów ero-
tycznych Fun Factory w 2001 roku postanowił 
zatrudnić specjalistę od kontaktów z mediami. 
Niedługo potem firma zaczęła sponsorować duże 
wydarzenia, jak na przykład organizowany co 
roku w Stanach festiwal Sundance-Film. „Gwiazdy, 
które pojawiły się na imprezie wręcz wyrywały 
sobie paczki z próbkami produktów firmy” - czy-
tamy w artykule „Europas Lustzeentrum liegt an 
der Weser” w miesięczniku „Pressesprecher” 
(marzec 2007).
Fun Factory pojawia się również regularnie na tar-
gach erotycznych w Berlinie oraz w mediach. Do 
dziennikarek największych pism kobiecych wysyła 
np. próbki swoich produktów. Erotyczne prezenty 
okazują się zresztą bardzo skuteczne. „Od argen-
tyńskiej edycji „Elle”, niemieckiego magazynu „Fit 
for Fun” i „Glamour” aż po chińską mutację maga-
zynu „Vogue” – wszędzie pojawiają się produkty 
firmy Factory” - pisze „Pressesprecher”. Rynek 
erotycznych gadżetów zainteresował nawet nie-
miecki magazyn opiniotwórczy „Der Spiegel”. 
W styczniu gazeta poświęciła firmie Fun Fac-
tory obszerny artykuł. Jednak jak w rozmowie z 
dziennikarzem „Pressesprechera” Marcem Olive-
rem Poppenem podkreślał Dirk Bauer, właściciel 
firmy: „Publikacja w „Spieglu” była bardzo dobrą 
sprawą, choć dla nas szczególnie interesujące są 
gazety takie, jak „Vogue” czy „Cosmopolitan”, 
ponieważ w nich nasze produkty prezentowane 
są jako lifestyle’owe”.
W Polsce producenci gadżetów nie grzeszą jesz-
cze pomysłowością czy choćby tak przemyślaną 
strategią działań medialnych. Obecne w najwięk-
szych miastach kraju sex shopy marki Beate 
Uhse nie planują w tym roku żadnej promocji 
czy działań z zakresu public relations. Unimil, 
jeden z czołowych producentów prezerwatyw, 
nie był na początku czerwca w stanie powiedzieć, 
jakie formy promocji przewiduje na okres waka-
cji, najgorętszy w roku pod różnym względem. 
Podobnie Durex. Już samo dotarcie do polskiego 
oddziału firmy z jakimkolwiek pytaniem graniczy 
z cudem. Wyjątkiem w branży jest marka prezer-
watyw Rosetex należąca do firmy Abpol. Prowa-
dzi od kilku lat działania sponsorskie. - Jesteśmy 
sponsorem Rosetex Rally Team, która będzie 
uczestniczyć w eliminacjach pucharu Polski w 
rajdach płaskich. Sponsorujemy również turniej 
siatkówki plażowej Rosetex Cup, który odbę-
dzie się w największych mazurskich miejscowoś-
ciach – mówi Marcin Wrotek z działu sprzedaży 
Abpol. Wszystkie akcje wspierane są działaniami 
marketingowymi. 

Jak pokazuje przykład Fun Factory, dobrze przemyślane działania z 
zakresu public relations i sponsoringu przynoszą efekty także w branży 
erotycznej. W Polsce temat seksu wykorzystywany jest wciąż jednak 
w innym kontekście, choć czy nie będącym znakomitą okazją medialną 
do ofensywy? „Seks sam w sobie jest zły” (Anna Sobecka w wywiadzie 
dla „Dziennika”).

Małgorzata Twardo 

O skandalu z podtekstem erotycznym 
wywołanym w Niemczech przez Kościół 
ewangelicki redakcja „Piar.pl” rozmawia 
z księdzem Ireneuszem Lukasem, asy-
stentem biskupa Kościoła ewangelicko-
augsburskiego w Polsce.

Jak mamy rozumieć „winnice 
miłości”?
W tym roku po raz pierwszy wśród róż-
nych tematów podejmowanych w Kolonii 
padła propozycja zorganizowania „Win-
nicy Miłości”, czyli kilkudniowego cyklu 
spotkań, dyskusji, seminariów na temat 
szeroko pojętej miłości, również seksualności człowieka. Sama nazwa 
została zaczerpnięta z „Pieśni nad Pieśniami” Salomona. Tematyka 
podejmowana w ramach cyklu „Winnica Miłości” dotyczyła szeroko 
pojętych zagadnień związanych z rodziną, płciowością i wychowa-
niem młodzieży. Seks i erotyka są nieodłączną kwestią związaną z 
życiem każdego człowieka. Chcemy rozmawiać również na te tematy 
z naszymi wiernymi. 
A w promocji takich rozmów pomocna może być naga 
tancerka.
Tancerka przede wszystkim nie była naga. Jej zdjęcia można zobaczyć 
na stronach internetowych Ewangelickich Dni Kościoła. W rzeczywi-
stości była aktorką, która poprzez taniec miała wyrazić treści, które 
w poetycki sposób opisane są w „Pieśni nad Pieśniami” Salomona. 
Nawiązywało do nich nabożeństwo. Było to oczywiście działanie 
trochę prowokujące. Połączenie seksu z Kościołem zawsze szokuje i 
prowokuje. Polskie media podały na przykład informację o „wzajem-
nym masowaniu”. Tymczasem owo „wzajemne masowanie” polegało 
na tym, że każdy uczestnik nabożeństwa otrzymał mały pojemniczek 
z olejkiem i tym olejkiem masował dłonie i czoło osoby siedzącej 
obok w ławce. 
Obecność tancerki i podtekst erotyczny wywołały jednak 
medialny szum. Czy w przyszłości podobne prowokacje będą 
przez ewangelików wykorzystywane? 
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie mam pojęcia, 
jakie tematy ewangelicy niemieccy zamierzają poruszać na kolejnych 
Dniach Kościoła. Ta, sądzę, zamierzona forma prowokacji została 
użyta po to, by być może poruszyć w kontekście niemieckim sprawy 
ważne dla ewangelików, być może sprawy wstydliwe. Każda prowo-
kacja jest z zasady wyolbrzymiona i przekoloryzowana i nie należy 
traktować jej zbyt dosłownie. Jej zadaniem było poruszyć do myślenia, 
zwrócić uwagę na to, mogę się domyślać, że Kościół to społeczność 
i wspólnota wiernych, ludzi z krwi i kości. 

Not. MT

fot. archiwum


