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Jeszcze pod koniec 2005 roku słowo 
„skajpować” nie istniało w potocznym języku w 
niemieckojęzycznej części Europy. Prezentujemy 
studium przypadku z zakresu PR produktowego, 
które pokazuje, jak nowa technologia pod postacią 
Skype’a stała się medium masowym. Działania 
przygotowała i zrealizowała agencja Schwartz 
Public Relations (SPR) z Monachium.

Zleceniodawca, projekt, budżet
Skype jest pionierem na rynku telefonii internetowej. Wprawdzie od 
powstania w sierpniu 2003 roku aż do października 2005 roku liczba 
jego użytkowników stale wzrastała, ale było to wynikiem głównie dzia-
łań Skype‘a w obrębie grup mocno zainteresowanych nową technologią. 
Po przejęciu marki przez eBay w październiku 2005 roku Skype po raz 
pierwszy sprecyzował swoje cele: musiał trafić przede wszystkim do 
odbiorców, którzy wprawdzie nie są dobrze zorientowani w nowych 
technologiach, ale stanowią grupę potencjalnych klientów. Ponieważ 
firma nie dysponowała żadnym budżetem na reklamę, wszystkie cele 
musiały zostać osiagnięte poprzez działania komunikacyjne i media 
relations. Agencja Schwartz PR otrzymała na realizację zadania budżet 
roczny w wysokości 96 tys. euro. Projekt obejmował Niemcy, Austrię 
i Szwajcarię. Agencja wyznaczyła do tego zadania trzech doradców PR, 
których zadaniem była współpraca z klientem i mediami.

Sytuacja wyjściowa
eBay postawił sobie za cel, aby Skype w roku 2006 osiągnął obrót rzędu 

200 mln dolarów. Ponieważ głó-
wym obszarem działania Skype‘a 
są bezpłatne połączenia tele-
foniczne, cel ten można osiag-
nąć tylko poprzez generowanie 
obrotów z usług dodatkowych, 
takich jak SkypeOut, SkypeIn, 
SkypeSMS czy poprzez współ-
pracę z innymi partnerami. Do 
tego konieczny był wzrost zna-
jomości Skype‘a w możliwie sze-
rokiej grupie docelowej.

Strategia i metody
Agencja opracowała plan dzia-
łań komunikacyjnych, który 

zakładał dotarcie do grupy docelowej poprzez systematyczne prowa-
dzenie działań media relations.
Plan obejmował proste i zrozumiałe komunikowanie użyteczności 
Skype‘a oraz zwiększenie do niego zaufania jako do nowoczesnego 
sposobu komunikacji wśród użytkowników. Agencja zamierzała poka-
zać, że technologia staje się nierozerwalną częścią życia wszystkich 
grup społecznych i doprowadzić do tego, by Skype był traktowany jako 
synonim telefonii internetowej.
Plan komunikowania zakładał przedstawienie mediom o innym pro-
filu niż techniczny, czym jest Skype. Działania miały przekonać róż-

nego typu media o użyteczności Skype‘a oraz 
za ich pośrednictwem pokazać przykłady jego 
zastosowania. Zakładały one wprowadzenie 
łatwej terminologii Skype‘owej do potocz-
nego języka, a także uzyskanie efektu syner-
gii poprzez wprowadzenie narzędzi Skype’a 
przez partnerów i producentów urządzeń do 
jego obsługi.

Czym jest Skype?
Na pierwszym etapie agencja zaprezentowała 
Skype‘a mediom specjalistycznym, łącząc go 
tematycznie z połączeniami VoIP i IM (Voice 
over Internet Protocol i Instant Messaging). 
Działania te miały zaprezentować Skype‘a od 
strony nowych technologii. Ponieważ głów-
nym jego wyróżnikiem były usługi bezpłatnych 
rozmów, agencja zdecydowała, aby od samego 
początku pokazywać go w aurze rewolucjo-
nisty w rozwijającej się branży teleinforma-
tycznej (ITK). Dzięki temu znacznie wzrosła 
znajomość Skype‘a, co sprawiło, że stał się on 
interesujący również dla mediów o profilu nie-
specjalistycznym i już na tagach CeBIT 2006 
wywołał ich wzmożone zainteresowanie.
Na kolejnym etapie agencja dotarła do mediów 
konsumenckich, w których głównie akcento-
wano użyteczność Skype‘a dla jego użytkow-
ników. Agencja zdecydowała się na działania 
bezpośrednio skierowane do dziennikarzy, 
polegające na instalowaniu na ich kompute-
rach oprogramowania Skype‘owego – kiedy 
sami przekonali się do Skype‘a, mogli lepiej 
komunikować i przekazywać czytelnikom 
swoje doświadczenia związane z prostotą jego 
obsługi. Również agencja z wieloma redakcjami 
kontaktowała się właśnie za jego pośredni-
ctwem, przekazywała zdjęcia, które ilustro-
wały sposób użycia programu oraz oferowała 
wywiady wideo z osobami ze Skype‘a.
Agencja umożliwiła też wielu redakcjom 
bezpłatne korzystanie z usług dodatkowych 
– na ogół odpłatnych. Dzięki tym działaniom 
udało się dotrzeć do masowego odbiorcy, na 
początku poprzez publikacje w specjalistycz-
nych magazynach, jak „PC Pro“, „c‘t“, później 
w tytułach konsumenckich jak „TV-Media“ czy 
„Tomorrow“, kończąc na licznych dziennikach 
i stacjach telewizyjnych, jak BIZZ czy 3SAT 
Neues.

Nowy język Skype‘a
Agencja stworzyła i rozwinęła słownik, który 
przełożył specjalistyczne słownictwo na pro-
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Uzyskanie efektu synergii
W październiku 2005 roku istniała tylko jedna firma – RTX, która 
zajmowała się produkcją telefonów skype‘owych. Działania komunika-
cyjne prowadzone przez agencję stały się również motorem masowego 
rozwoju biznesu producentów i partnerów firm oferujących kamery 
internetowe, telefony, oprogramowanie do użytkowania Skype‘a itp. 
Agencja wykorzystała dość szybko efekty synergii, który rozwinął się 
dzięki kombinacji użytkowania Skype‘a i produktów do jego obsługi. 
Tym samym zwiększyła się kilkakrotnie częstotliwość wymieniania 
Skype‘a w informacjach prasowych, m.in. dzięki możliwości dostar-
czenia wielu dodatkowych materiałów.
Dodatkowo agencja współorganizowała w Londynie z międzynaro-
dową agencją „Hardwareshow“, na którym zaprezentowano wszystkie 
dostępne na rynku produkty do obsługi Skype‘a. Poprzez te działania w 

wielu mediach temat Skype‘a zaistniał jako 
odrębna kategoria. Dla samego hasła „tele-
fony Skype“ powstał 6-stronicowy materiał 
w gazecie „Tomorrow“ oraz 9-stronicowy 
w „PC Pro“. Dodatkowo w magazynach 
takich, jak „PC Pro“ i „Internet World“ 
pojawiły się testy porównawcze rozwią-
zań telefonii internetowej, wśród których 
Skype każdorazowo zostawał zwycięzcą.

Wyniki
Według badań Harris Interactive znajo-
mość Skype’a w grudniu 2005 roku wśród 
niemieckiego społeczeństwa była bliska 13 
proc. Agencja poprzez wielowątkową kon-
cepcję i prowadzone działania sprawiła, że 
przedsiębiorstwo w ciągu jednego roku 
„wyszło z podziemia“ i stało się quasi-

standardem w telefonii internetowej na rynku teleinformatycznym, a 
liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła ponad dwukrotnie. W 
październiku 2005 roku Niemcy jako aktywni użytkownicy Skype‘a zaj-
mowali szóste miejsce na świecie. Do końca marca 2006 roku Niemcy 
uplasowały się na trzeciej pozycji, tuż za USA i Chinami. W tym samym 
czasie wszystkie najsilniejsze tytuły niemieckojęzycznej specjalistycznej 
prasy, jak „Chip“, „ComputerBild“, „Format“ (Austria) czy szwajcarski 
„Coop-Zeitung“ pisały o masowym fenomenie Skype‘a. Do października 
2006 roku w internecie pojawiło się około 10240 publikacji na ten 
temat. Pisma fachowe stworzyły specjalne rubryki albo publikowały 
dodatki o Skype’ie. Telewizje utworzyły zespoły reporterów Skype’a, 
wydawnictwa takie, jak VNU otworzyły własne podcasty związane z 
tą tematyką, a w Austrii termin Skype został dołączony do oficjalnego 
słownika. Miesięcznie publikowano średnio 400 artykułów w gazetach, 
w których pisano o Skype’ie jako o medium codziennego użytku. Prze-
czytało je około 5 mln czytelników. W tym samym czasie marka Skype 
znalazła się na trzecim miejscu jako ulubiona marka lifestyle’owa, zaraz 
po Google i Apple (ankieta Brandchannel.com). Również z bizneso-
wego punktu widzenia koncepcja utworzona przez agencję odniosła 
sukces. Wraz ze wzrostem znajomości Skype‘a wzrosło użytkowanie 
płatnych usług SkypeOut, SkypeIn i SkypeVoicemail. W 2006 roku 
oczekiwania w stosunku do Skype‘a były takie, że osiągnie zakładane 
obroty, tym bardziej że niemieckojęzyczny rynek zalicza się teraz do 
najważniejszych dla przedsiębiorców rynków na świecie.

Red. 

ste określenia używane przy każdym kontakcie 
z mediami. I tak np. określenie „Voice over 
IP call“ zastąpiono określeniem „skajpować“. 
Gazety szybko je podchwyciły, a dzienniki o 
tak szerokim zasięgu, jak np. „Die Zeit“ już 
od samego początku używały słowa „skajpo-
wać“ zamiast niezrozumiałego „Voice over IP 
call“. Co ciekawe, również FAZ zaczął uży-
wać tego słownictwa, a w urzędowym słow-
niku austriackim Skype pojawił się jako syno-
nim dla VoIP. Dodano do niego również słowo 
„skajpować“.
Agencja zadbała również o systematyczne 
włączanie przedstawicieli Skype‘a w działania 
towarzyszące ogólnemu roz-
wojowi VoIP, czyli wykłady i 
spotkania dotyczące szeroko 
pojętej komunikacji interne-
towej. Przedstawiciele firmy 
byli wykładowcami na tar-
gach CeBIT podczas forum 
telekomunikacyjnego gazety 
„Wirtschaf tsWoche“, na 
World Economic Forum w 
Davos oraz IFA w Berlinie 
czy na Szczycie 3G Mobile 
w Monachium. Poprzez te 
działania znane stały się 
również twarze Skype’a. Od 
tego czasu regularnie pisze 
o Skype‘ie prasa gospodar-
cza i finansowa, jak „Brane-
ins“, „WirtschaftsWoche“, „Spiegel“, „Focus“, 
„Handelsblatt“, „Financial Times Deutschland“, 
„FAZ“, „Format“ czy „NZZ“, a Skype stał się 
barometrem trendów w dziedzinie komunika-
cji w internecie.

Pokazanie użyteczności
Dla szerokiej grupy odbiorców agencja rozwi-
nęła komunikację w oparciu o tzw. historie z 
życia wzięte pokazujące różne funkcjonalności 
Skype‘a. Teksty w porozumieniu z poszczegól-
nymi użytkownikami oferowano różnym maga-
zynom konsumenckim. Jeśli np. duże bulwarowe 
medium przygotowywało materiał na temat 
związków, agencja oferowała „twarze z życia“, 
którym Skype pomógł poznać się na odległość i 
dołączała odpowiedni materiał zdjęciowy. Także 
15-letni uczeń, który poprzez Skype‘a znajduje 
nowych przyjaciół czy pracująca matka, któ-
rej córka studiuje w Stanach Zjednoczonych 
– wszyscy oni służyli jako przykłady w gaze-
tach takich, jak: „Stern“, „Top of the Pops“ czy 
„Prinz“. Działania te miały nie tylko zaciekawić 
czytelników, ale również związać ich emocjo-
nalnie ze Skype‘em oraz zmniejszyć ich obawy 
przed nową technologią.
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