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Kino Letnie to cykl wakacyjnych eventów 
organizowanych przez agencję reklamową S4 
dla pracowników, obecnych i potencjalnych 
klientów oraz dziennikarzy. Pokazy filmowe 
klasyki kina niemego pod gołym niebem 
wraz z akompaniamentem na żywo 
przygotowanym przez najlepszych 
polskich jazzmanów to ciekawe 
działanie wizerunkowe, pomagające 
budować relacje z uczestnikami eventu.

Idea wydarzenia
Wakacyjne Kino Letnie w S4 powstało pierwotnie jako cykl 
imprez integracyjnych organizowanych głównie dla pracow-
ników agencji. Projekt oparto na przekonaniu, że integracja 
zespołu poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu w spo-
sób niekonwencjonalny, a jednocześnie dopasowany do gustu 
ogółu to ważny element budowania relacji wewnątrz firmy. W ramach 
niego w piątkowe wieczory pod gołym niebem pracownicy agencji oraz 
zapraszani przez nich znajomi wspólnie oglądali filmy, które wcześniej 
wybierano podczas głosowania. Były to m.in. dzieła Kubricka, Švankma-
jera, Sjöströma czy też animacje komputerowe.
W związku z tym, że pokazy stopniowo stawały się coraz bardziej popu-
larne pojawił się pomysł, by wykorzystać potencjał imprezy i plenerowe 
pokazy przekształcić w duży niekonwencjonalny event skierowany do 
szerszego grona odbiorców, który swoim charakterem wpisywałby się 
w specyfikę branży reklamowej. Z założenia miała to być impreza pre-
stiżowa, o wysokim poziomie artystycznym.

Grupa docelowa
Pokazy kinowe są adresowane do najbliższego 
otoczenia pracowników agencji reklamowej S4, 
klientów, a także potencjalnych klientów firmy, 
partnerów biznesowych i dziennikarzy.

Cel projektu
Nadrzędnym celem zrealizowanego przez S4 pro-
jektu było wyróżnienie firmy poprzez podejmo-
wane działania na tle branży reklamowej. Ponadto 
agencja chciała wzmocnić swój pozytywny wizeru-
nek jako organizacji, której zależy na dobrych rela-
cjach z klientami. Celami stało się także przedsta-
wienie S4 jako miejsca przyjaznego pracownikom 
oraz zaangażowanie agencji w popularyzowanie 
kultury wyższej. Firma chciała też rozwinąć pozy-
tywne relacje z mediami i zainteresować agencją 
czytelników mediów branżowych – potencjalnych 
klientów. Pośrednim celem stało się więc wzbu-
dzenie wokół agencji szumu medialnego.

Realizacja
W wersji rozszerzonej, przeznaczonej dla szero-

kiej grupy odbiorców Wakacyjne Kino Letnie 
zostało dotychczas zorganizowane dwa 

razy. W ramach niego odbyły się pro-
jekcje niemych filmów: „Nosferatu. 
Symfonia grozy” z 1922 roku, w reży-

serii Friedricha Wilhelma Murnaua (19 sierpnia 
2005 roku) i „Gabinetu doktora Caligari” z 1920 
roku, w reżyserii Roberta Wiene’a (25 sierpnia 
2006 roku). Najbliższa edycja imprezy zaplano-
wana jest na sierpień 2007 roku.
Pierwszy z pokazanych filmów jest uznawany za 
klasykę niemieckiego ekspresjonizmu i klasykę 
horroru. Wieczór filmowy odbył się na świe-
żym powietrzu, na parkingu firmowym. Na czas 
projekcji wybrano noc z pełnią księżyca. Wraz 
z XVII-wieczną zegarową wieżą kościelną miała 
ona współtworzyć scenografię, dlatego seans 
rozpoczęto dopiero o godz. 21.30, kiedy zapadł 
już zmrok. Ekran zawieszono na ścianie budynku. 
Dla widzów przygotowano plastikowe krzesła, 

Studium przypadku

Wakacyjne Kino 
Letnie w S4



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

61czerwiec/lipiec 2007 

wypożyczone w tym celu z firmy obsługującej 
imprezy plenerowe, podobnie rozstawione nad 
nimi zadaszenie.
Oprawa wieczoru dostosowana była do tema-
tyki filmu: gości witał przepołowiony mane-
kin, inne manekiny siedziały na krzesłach wśród 
widzów. Z jednego z drzew zwisał także wisielec, 
a na krześle każdego z gości leżała obrandowana 
logo S4 główka czosnku. Wrażenie niesamowi-
tości potęgowały poustawiane dookoła świece. 
Rozstawiono je na ułożonej kostce brukowej 
i folii aluminiowej w bezpiecznej odległości od 
krzeseł. Całość pokazu dopełniała tworzona na 
żywo ścieżka dźwiękowa. Jej wykonawcami było 
jazzowe trio w składzie: Tomasz Stańko - trąbka, 
Marek Chołoniewski - elektronika, Włodzimierz 
Kiniorski - saksofon.
Przed seansem odbyło się kameralne spotka-
nie prasowe, podczas którego pomysłodawca 
imprezy prezes zarządu agencji Marcin Pleti i 
wiceprezes Michał Stanisz opowiadali dzien-
nikarzom, dlaczego wierzą, że warto organi-
zować takie wydarzenia, jak Wakacyjne Kino 
Letnie, a także przybliżyli informacje o agen-
cji i jej działalności. Po pokazie na terenie S4 
autobus-kabriolet zawiózł zaproszonych gości 
na dalszy ciąg zabawy do krakowskiego klubu 
Prozak. Zaproszeni na ten event dziennikarze 
otrzymali pluszowe nietoperze oraz materiały 
na temat Kina Letniego.
W kolejnej odsłonie imprezy wybór padł na 
perłę niemego kina, uznawaną za jeden z pierw-
szych filmów grozy, jakie nakręcono na świecie. 
Akompaniament dla „Gabinetu doktora Cali-
gari” zapewnili: Michał Urbaniak - skrzypce, 
Włodzimierz Kiniorski - saksofon oraz Marek 
Chołoniewski - elektronika. Impreza rozpoczęła 
się, niestety, w strugach deszczu. Jednak nie 
był on przeszkodą, wręcz przeciwnie – uzupeł-
nieniem filmowego klimatu. Zaproszonych na 
pokaz gości chroniło przed deszczem zamó-
wione wcześniej i rozstawione zadaszenie.
Tym razem goście mogli otrzymać pamiątkowe 
zdjęcie. Aby tak się stało, musieli pozować do 

przygotowanego na tę okazję fotoboardu z kadrem z filmu i po imprezie 
otrzymywali ramkę z fotografią, na której w miejsce twarzy bohate-
rów znajdowały się ich własne. Nie zabrakło też krakowskich akcentów 
- precli rozdawanych przez preclarza.
Po imprezie pracownicy S4 i zaproszeni goście bawili się na barce zacu-
mowanej przy nadwiślańskim bulwarze. W wydarzeniu wzięli udział po 
raz pierwszy także pracownicy agencji z nowo otwartego ukraińskiego 
oddziału oraz ukraińscy klienci.

Efekty
Wakacyjne Kino Letnie wystartowało jako impreza wizerunkowa. Roz-
głos, jaki przyniosło firmie daje także wymierne efekty. Po obu edycjach 
na temat eventu ukazało się łącznie ponad 30 publikacji na łamach prasy 
branżowej i ogólnopolskiej, m.in. w czasopismach: „Brief”, „Media i Mar-
keting”, „Marketing w Praktyce”, „MICE” oraz w „Gazecie Wyborczej” i 
„Gazecie Krakowskiej”. Wzmianki pojawiły się także w Telewizji Kraków i 
Radiu Kraków. Sukcesem agencji jest także zainteresowanie wydarzeniem 
– łącznie eventy zgromadziły ponad 600 gości. To, jak ciepło wspominają 
oni wydarzenie pokazuje m.in. artykuł „Nosferatu kocha jazz”, w którym 
Jacek Szlak napisał dla „Marketingu przy kawie”: „Tego rodzaju działania każ-
dej firmy są pożądane, chociaż nie wpisują się ani w działania ekologiczne, 
ani społecznie zaangażowane. Wysoka kultura rzadko kiedy dochodzi do 
głosu w społeczeństwie konsumpcyjnym, zatem każda akcja w rodzaju fir-
mowych spotkań S4 zasługuje na nagłośnienie i uznanie za dobry przykład 
wart naśladowania (…) Chodzi o kultywowanie wartości nieobecnych w 
szerokiej rzece popkultury.” 
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Wszystkie oczy w górę,
czyli co robi agencja, kiedy pogoda daje się we znaki

LATO: impreza dla producenta piwa
W każdy weekend na innej plaży, tuż przy brzegu morza stawialiśmy 
ogromną zadaszoną scenę z koncertowym nagłośnieniem i oświetle-
niem, wioską z parasoli itd. Pewnego wieczoru zerwał się wiatr tak 
gwałtowny, że wyrwał z ziemi dmuchany balon i poniósł go kilkaset 
metrów. Potem było już tylko gorzej – na morzu regularny sztorm, 
zacinał deszcz, wiał bardzo silny wiatr. W takiej chwili przede wszyst-
kim liczyło się bezpieczeństwo uczestników i pracowników.
Zatem zamocowaliśmy wszelkie ruchome elementy, zabezpieczyli-
śmy sprzęt sceniczny, obniżyliśmy zadaszenie sceny, likwidowaliśmy 
kolejne elementy scenografii. W końcu w porozumieniu z klientem 
imprezę trzeba było odwołać - z takim żywiołem człowiek nie ma 
szans, jest zbyt niebezpiecznie.

WIOSNA/JESIEŃ: impreza dla najlepszych sprzedawców, 
branża FMCG
Ogromny piknik z koncertami, cateringiem, parkiem sportowym. O 
tych porach roku opady deszczu są bardzo prawdopodobne, więc 
zawczasu warto zabezpieczyć się, stawiając halę namiotową. Nasza 
miała powierzchnię 1000m2, podłogę, rozstawiona była tak, żeby 
widok na scenę (oczywiście zadaszoną) był dobry. W hali serwowano 
jadło i napoje. Pod gołym niebem zostały jedynie atrakcje sportowe, 
a kiedy w czasie deszczu goście zebrali się w namiocie, znakomicie 
wpłynęło to na ich integrację.

Na podstawie doświadczeń agencji Live
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