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We wspomnianych 70 proc. działów PR zawiera się zespół firmy Allegro. 
- Monitorujemy co piszą o nas w sieci, również na blogach. Dystrybucję 
materiałów prasowych prowadzimy poprzez pocztę elektroniczną i przy 
użyciu biura prasowego online – opowiada Patryk Tryzubiak, PR manager 
Allegro.
Podobnie zadowalające wydają się być dane otrzymane na temat wysyłki 
materiałów prasowych oraz konsultacji dotyczących serwisu www. Dziś, 
kiedy z twardych badań wynika, że inter-
net to podstawowe źródło informacji w 
prawie każdym aspekcie naszego życia, 
racjonalnie jest oczekiwać, że piarowcy 
doceniają go w swojej pracy. Marek Woź-
niak z agencji NetPR uważa, że wpraw-
dzie z aktywnością public relations w 
sieci nie jest u nas wciąż wzorcowo, jed-
nak wiele zmienia się na dobre. – Jeszcze 
pod koniec lat 90. piarowcy nie tylko nie 
rozumieli internetu, ale i nie umieli i nie 
chcieli się nim posługiwać – wspomina. 

Pierwiastek umiejętności
Jerzy Szyfter, autor publikacji o piarze w internecie, wyjaśnia: - Pogląd na 
wiarygodność, pozycję, solidność firm coraz częściej budowany jest nie 
poprzez osobiste kontakty i wizyty w biurach i siedzibach, ale poprzez wize-
runek firmy w sieci oraz reputację, jaką firma cieszy się w społeczności inter-
netowej. - Cieszy więc to, że właśnie wśród piarowców lub blisko nich jest 
dzisiaj grupa osób, która lepiej rozumie internet niż wiele osób w agencjach 
interaktywnych czy mediach internetowych – dopowiada Woźniak, pod-

Waga Wirtualnego 
Wizerunku
85 proc. agencji i 70 proc. działów 
PR przeprowadza monitoring internetu 
‑ wynika z badań MillwardBrown 
SMG/KRC zrealizowanych w kwietniu 
bieżącego roku. Jeśli jednak próbować 
wyciągać z nich wnioski, że działania 
e‑PR stały się już kluczem do sukcesu 
specjalistów public relations, może 
okazać się, że nie wszyscy wiedzą, jak 
go wykorzystać.

kreślając, że branża PR w Polsce jest wciąż jesz-
cze na etapie uczenia się i zbierania doświadczeń 
w zakresie e-PR.
Podnosi na duchu lepsze obycie z internetem u 
absolwentów kolejnych roczników studiów z 
piaru i specjaliści zdobywający doświadczenie na 
własną rękę za pośrednictwem na przykład włas-

nych blogów. - Jednak aby wiedza 
specjalistów e-PR miała szansę 
przełożyć się na konkretne działa-
nia, niezbędne jest rozumienie tej 
problematyki przez zarządy firm. 
Tu sprawy nie wyglądają najlepiej, 
a na wymianę pokoleniową przyj-
dzie jeszcze poczekać – martwi się 
Szyfter.
Istotną cechą wpływającą na efek-
tywność działań w sieci jest także 
to, że kiedy nauczymy się danych 
narzędzi, pojawiają się kolejne. - 
W praktyce wykorzystanie wyszu-

kiwarek, RSS-ów i feedów xml do agregacji oraz 
dystrybucji informacji, wykorzystanie blogów 
korporacyjnych, systemów prasowych, a także 
tworzenie społeczności wokół własnych witryn 
są działania niezrozumiałymi nie tylko dla piarow-
ców – twierdzi Marek Woźniak. Co mówią na ten 
temat najnowsze badania?

Posiadanie biura 
prasowego online 
i posiadanie biura 
prasowego online 
pomocnego w pracy 
dziennikarza to nie 
zawsze synonimy

fot. MJ



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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Deklaracje kontra rzeczywistość
Na pierwszy rzut oka ich wyniki są zadowalające. 
Mogłoby się wydawać, że jest coraz lepiej: biura 
prasowe online stają się wreszcie stosunkowo 
powszechne, bo korzysta z nich blisko dwie trze-
cie agencji PR i prawie co drugi dział PR w firmach. 
Sebastian Łuczak, członek Rady InternetPR.pl, 
jeden z pomysłodawców badania, zauważa jednak 
pewną istotną rozbieżność. - Jestem bardzo zasko-
czony rozdźwiękiem pomiędzy deklarowanym 
zainteresowaniem a faktycznym wykorzystaniem 
internetu przez polskich piarowców – mówi. - Z 
jednej strony 94 proc. pytanych uważa, że „inter-
net to ważne narzędzie w PR”, a z drugiej okazuje 
się, że tylko 60 proc. agencji i 45 proc. działów 
PR w firmach ma biura prasowe online – podkre-
śla Łuczak. Zwraca on uwagę na to, że przy tym, 
jak 38 proc. agencji i 30 proc. firm deklaruje zain-
teresowanie tym, co się pisze na blogach, znów 
tylko 13 proc. agencji i 11 proc. piarowców wysyła 
materiały do blogerów.

Niestety, także posiadanie biura prasowego online i posiadanie biura pra-
sowego online pomocnego w pracy dziennikarza to nie zawsze synonimy. 
- Co piąte z nich nie ma pełnego archiwum komunikatów prasowych, 
połowa nie pozwala na personalizację i dostosowanie do zaintereso-
wań dziennikarza. Co więcej, ponad połowa nie ma tak podstawowej 
funkcjonalności, jaką jest wyszukiwanie materiałów po słowach w treści! 
– wylicza Łuczak. 
Więc choć ogólna opinia na temat działalności piarowców w sieci wydaje 
się być dobra (tak twierdzą przynajmniej sami specjaliści od wizerunku), 
gdyby dokładniej przyjrzeć się prowadzonym przez nich działaniom, 
może okazać się, że na razie są wciąż na początku drogi do sukcesu, a 
poza deklaracjami mają ciągle sporo do zrobienia. Duch walki o serca i 
umysły internautów nie jest, niestety, porywający. Przykładem może być 
konkluzja debaty poświęconej działalności e-PR w trakcie tegorocznego 
Kongresu PR w Rzeszowie brzmiąca ni mniej ni więcej tylko: „inter-
net medium przereklamowanym”. Wprawdzie spotkała się ona z dość 
gwałtowną reakcją ze strony sali i nie oddaje opinii całej branży, jednak 
wskazuje na jej ułomność i krótkowzroczność.

Anna Wojciechowska 

Je r z y  Sz y f t e r,  a u t or 
książki „Public relations w 
Internecie”
Rozbudowane instrumenta-
rium narzędzi internetowych 
może przełożyć się na pracę 
specjalistów PR, którzy potra-
fią w sposób świadomy i mądry 
kształtować wizerunek firmy w 

internecie. Mają oni teraz na głowie nie tylko kontakty z 
dziennikarzami, ale bezpośredni, całodobowy kontakt z 

widownią firmy na całym świecie. Gdy ta widownia zaczyna 
mówić o istotnych dla firmy sprawach, muszą oni umieć 
włączyć się w te rozmowy, posługując się, umiejętnie i z 
wyczuciem, wszystkimi narzędziami i kanałami komunikacji 
internetowej. 
Piarowcy powinni przede wszystkim świetnie rozumieć, 
„czuć” nowe medium w całym jego wciąż powiększającym 
się bogactwie środków oddziaływania. Powinni też znać 
technologie internetu i orientować się w ich możliwościach 
- przynajmniej na tyle, aby potrafić dobrze sformułować i 
wyartykułować swoje potrzeby i oczekiwania, a także zna-

leźć wspólny język z infor-
matykami, projektantami 
czy grafikami. Nie muszą 
znać się na pozycjonowaniu, 
ale muszą wiedzieć, na czym 
ono polega i dlaczego należy 
je robić. Ale już monitoro-
wać zasoby internetu pod 
kątem obecności treści 
wpływających na wizerunek 
przedsiębiorstwa specjali-
sta e-PR powinien zdecy-
dowanie potrafic. Jednym z 
jego obowiązków powinno 
być śledzenie zachodzą-
cych w internecie proce-
sów. Źle by było, gdyby na 
przykład uszedł jego uwagi 
obser wowany obecnie 
„pęd” do pobierania treści 
multimedialnych czy two-
rzenia społeczności (social 
networking). 
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     wysyłka materiałów do serwisów

      konsultancje dot serwisu www

  monitorowanie internetu

      nadzór nad serwisem www

     prowadzenie serwisu www

   biuro prasowe online

akcje mailingowe

    internetowe listy dyskusyjne

 monitorowanie blogów

  sponsorowanie serwisów
        internetowych

tworzenie blogów

wysyłka materiałów do blogerów

agencje PR, N=82
PR w firmach, N=132
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