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„Inwestorzy drżą, a Haffa spokojnie żegluje” - taki nagłówek ukazał się w 
magazynie EM TV. Przy tekście opublikowano zdjęcie Thomasa Haffy, byłego 
przewodniczącego zarządu EM TV, na którym stoi na swoim jachcie w bia-
łym, modnym ubraniu, w przyciemnianych okularach. Artykuł już prze-
brzmiał, obawy zarządzających firmami pozostały. Każdy zna bowiem kon-
sekwencje przypadków, kiedy menadżerowie za blisko dopuszczą do siebie 
media. Historyjki o „świetlanej” przeszłości dopadną z pewnością każdego 
dyrektora, gdy jego firma znajdzie się w kryzysie.
Jak bardzo menadżer może pokazać swoją osobowość bez zagrożenia, że 
doprowadzi to do potencjalnie szkodliwego oddźwięku medialnego? To 
pytanie zaprząta głowy piarowców w momencie, gdy zarządzający koncer-
nami zaczynają bywać na scenie publicznej. Pewne jest, że każdy zarządza-
jący jest twarzą danego przedsiębiorstwa, reprezentuje je na zewnątrz i nie 
może pozwolić sobie na chowanie głowy w piasek. Badania wykazały, że 
image firmy w połowie zależy od wizerunku jej szefa, a 70 proc. Niemców 
chce wiedzieć, jakimi są oni ludźmi.

Kwestia spojrzenia
Media coraz częściej stawiają na konkretne nazwiska. Im łatwiej można dane 
wydarzenie połączyć z określoną osobą, tym szybciej stanie się ono new-
sem. Dotyczy to również raportów gospodarczych. Już od dawna prezen-
tuje się w nich „głowy” resortu czy „ludzi biznesu”. Dzieje się tak w mediach 
typu business people, gdzie „reporterzy szczycą się tym, że mogą zapytać 
menadżerów o coś osobistego”, jak zauważa Karsten Langer, redaktor 
online w magazynie „Manager Magazin”. Szefowie koncernów są już intere-
sujący nie tylko dla pism z branży gospodarczej, ale również dla dziennikarzy 
politycznych czy kulturalnych. Doprowadziło to do tego, że kryterium ich 
oceny stały się w znacznym stopniu wartości moralne.
 - Puszka Pandory została otwarta za czasów Nowej Ekonomii, kiedy to życie 
prywatne zaczęło być towarem przetargowym dla mediów - twierdzi Ale-
xander Ross, niezależny dziennikarz oraz autor książki „Fettnapf-Slalom für 
Manager”. W czasie wielkiego boomu, jaki wywołała Nowa Ekonomia złoci 
chłopcy stawiali inwestorom wspaniałe zamki i roztaczali świetlaną przy-
szłość. Kiedy jednak opadły emocje, zaczęły się złośliwości. - Kto wysoko 
mierzy, ten nisko spada - mówi doradca ds. PR Armgard von Burgsdorff. Nie 
znaczy to jednak, że osoby zajmujące wysokie stanowiska powinny rezyg-
nować z piaru. Tak, jak w dużej mierze media krytycznie oceniają działanie 
oraz osobowość top menadżerów, tak cały czas wzrasta znaczenie mediów 
w kreowaniu reputacji zarządzających przedsiębiorstwem.

Zachować 
równowagę
Na wizerunek przedsiębiorstwa coraz większy wpływ 
ma osobowość kadry zarządzającej. Dla każdego 
dyrektora generalnego oznacza to spacer po 
stromej krawędzi oddzielającej życie prywatne od 
publicznego, dlatego tak istotne jest odpowiednie 
zaplanowanie piaru personalnego.

PR personalny jest w gruncie rzeczy mieczem 
obosiecznym. - Nie ma nic jednoznacznie pry-
watnego, ponieważ zawsze informacja może być 
zinterpretowana w inny sposób - również na nie-
korzyść nadawcy - mówi von Burgsdorff. Kto 
będzie wiedział, że podczas partyjki golfa super-
menadżer omawia właśnie najważniejsze sprawy 
przedsiębiorstwa? Taki obraz może być z łatwoś-
cią zinterpretowany jako przejaw zbyt dużej ilo-
ści wolnego czasu i nienależytego troszczenia się 
o sprawy firmy. Zalecana jest zatem najwyższa 
ostrożność. - Już dawno bowiem sprawdziło się 
wobec dyrektorów generalnych znane porze-
kadło: nie ma dla nich nic bardziej politycznego 
niż prywatność - podkreśla Alexander Ross.

Służyć przedsiębiorstwu
PR personalny nigdy nie może stać się dla mene-
dżera środkiem do osobistej promocji. - Istotne 
jest, aby umiejętnie połączyć pewne cechy wize-
runku osobistego z cechami wizerunku przedsię-
biorstwa - podkreśla Karl Nessmann, kierownik 
kursu „Personal Communication Management” 
na Uniwersytecie Klagenfurdzkim. - Dyrektor 
powinien być do dyspozycji przedsiębiorstwa, 
a nie przedsiębiorstwo dla dyrektora - zauważa 
Olaf Arndt, partner zarządzający w agencji 
Deekeling & Arndt Advisors. Celem nie jest 
bowiem pokazanie życia prywatnego człowieka, 
lecz połączenie wizerunku przedsiębiorstwa z 
wizerunkiem dyrektora. Jakie są jego metody 
zarządzania? Jakimi kieruje się wartościami? Jak 
interpretuje społeczną odpowiedzialność?
PR personalny powinien być dobrze zaplano-
wany. - Doradzam szefom, by zanim zdecydują 
się na wystąpienie w mediach, zapytali najpierw 
głównych udziałowców, jak ich postrzegają - 
mówi Karl Nessmann. Jeśli image dyrektora nie 
wypada najlepiej, można spróbować go popra-
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wić za pomocą działań z zakresu piaru perso-
nalnego. Nie wolno jednak upiększać prawdy 
czy namawiać prezesa do udawania kogoś, kim 
nie jest. - To, co chce przekazać musi faktycz-
nie mieć podstawy w osobistych wartościach 
i pasjach. Tylko autentyczność daje wiarygod-
ność - podkreśla Nessmann. Duże jest również 
prawdopodobieństwo, że zmyślone historie 
wyjdą na jaw i negatywnie odbiją się na wize-
runku dyrektora. Musi on również uważać, by 
to, co mówi, było zgodne z tym, co robi.

Żadnych inscenizacji
To, czy osobowość dyrektora zarządzającego 
może okazać się ważna dla przedsiębiorstwa 
zależy od zaistniałej sytuacji. Jeśli firma jest noto-
wana na giełdzie, musi być otwarta na inwesto-
rów. Nikt nie kupi akcji koncernu, którego nie 
darzy zaufaniem. Pozycja danego przedsiębior-
stwa na rynku jest powiązana z pozycją, jaką 
na rynku zajmuje dyrektor zarządzający. Nie-
koniecznie powinien on jednak posuwać się tak 
daleko, jak Ulrich Schumacher, były szef jednej 
z największych firm niemieckich zajmujących się 
wytwarzaniem podzespołów elektronicznych - 
Infineon. Podczas notowań w marcu 2000 roku 
przejechał on w swoim sportowym samocho-
dzie koło giełdy. Taki występ podkreślał natu-
ralnie siłę koni mechanicznych oraz pokazywał 
rozmach. Później jednak analizowano tę sytua-
cję pod zupełnie innym kątem: czy przewodni-
czący zarządu, który wykonuje takie ryzykowne 
manewry nie prowadzi również w tak ryzy-
kowny sposób swojego przedsiębiorstwa? Jeśli 
dodatkowo pokazuje się na zawodach Formuły 
1 w nieodpowiednim towarzystwie, jego wize-
runek może zostać bardzo szybko zrujnowany. 
Dyrektorzy powinni więc szczególnie uważać, 
by nie przesadzić z 
teatralnością.
Doskonałą okazją 
do działań z zakresu 
piaru personalnego 
jest zaprezentowa-
nie nowego szefa. 
Każdy, kto dopiero 
zaczyna pracę na 
takim stanowisku, aby pozyskać zaufanie, powi-
nien odsłonić swoją osobowość. Przekonać, że 
pasuje do wizerunku przedsiębiorstwa, a także 
pokazać, co nowego może do niego wnieść. 
Przykładem jest Peter Wolf, przewodniczący 
zarządu przedsiębiorstwa Karstadt Warenhaus 
(sieć domów handlowych – red.), który pod 
koniec ubiegłego roku dał się poznać w inte-
resującym wywiadzie jako entuzjasta zakupów 
oraz fetyszysta butów. Opowiadał również, 
czym jest dla niego styl życia i jakie znaczenie 

mają w nim prawdziwe wartości. Tak udało mu się połączyć osobiste 
upodobania z funkcją, jaką pełni w Karstadt Warenhaus. Do tego dosko-
nale dobrano medium, w którym ukazał się wywiad - magazyn „People”, 
jak również czas - tuż przed Bożym Narodzeniem.

Kreatorzy stylu
Branża, w której funkcjonuje dyrektor zarządzający określa nie tylko to, 
o czym powinien on informować, ale także w jaki sposób ma to robić. - 
Domowe opowieści pod hasłem – „Zobaczcie, tak mieszkam” - są z pew-
nością dobre dla szefów koncernów produkujących wyposażenie wnętrz czy 
producentów dywanów - mówi Olaf Arndt. - Dobry architekt też najpierw 
zaprasza klientów do siebie do domu, aby pozyskać ich zaufanie – dodaje. W 
podobny sposób powinien postępować dyrektor przedsiębiorstwa nasta-
wionego na dialog z klientem. Na przykład Charles Fränkel, były szef firmy 
AOL Niemcy, obecny dyrektor ds. handlowych HanseNet, do kontaktów z 
klientem wykorzystuje własnego bloga. To właśnie od branży zależy rodzaj 
i skala strategii personalnej. Kreator mody musi naturalnie intensywniej zżyć 
się ze swoją marką niż potentat na rynku stali.
Dzięki prezesom lepiej sprzedaje się również historia przedsiębiorstwa. 
Portret szefa nadaje im ludzkiego wymiaru. Jednak duże przedsiębiorstwa 
wysoko notowane na giełdzie nie powinny za bardzo stawiać na personali-
zację. Po pierwsze dlatego, że są one nastawione na rynek kapitałowy, stają 
się wyraźnie bardziej podatne na straty wizerunku. Po drugie, wprawdzie 
dyrektor generalny jest osobą zarządzającą, ale przy tym jest tylko jedną z 
osób zatrudnionych na czas określony. Kiedy wizerunek przedsiębiorstwa 
za bardzo uzależni się od wizerunku dyrektora, dochodzi do problemów 
podczas zmian sił zarządzających. 
Inna sytuacja jest w firmach zarządzanych przez ich właściciela. Osobo-
wość przedsiębiorcy czy rodziny właściciela jest ważnym elementem kul-
tury panującej w danym przedsiębiorstwie. Można to wykorzystać również 
w działaniach PR. W dziale „Deutschland, deine Unternehmer” („Niemcy, 
Twoi Przedsiębiorcy”) na portalu managermagazin.de są prezentowani już 
od trzech lat najlepsi przedsiębiorcy Niemiec. Początkowo patriarchowie 
przedsiębiorstw współpracowali bardzo niepewnie. - Dziś często sami do 
nas przychodzą - mówi dziennikarz Karsten Langer.
Obecnie prawie żaden koncern nie może utrzymać w cieniu osoby nim 
zarządzającej. Dlatego lepiej jest świadomie kierować wizerunkiem szefa, 
niż pozwalać mu po prostu wypłynąć.

Zachować dystans
Jaką część swojej prywatności powinien 
odsłonić na forum publicznym dyrek-
tor zarządzający? Na to pytanie nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi, „ponieważ 
do jego obowiązków należy również 
zachowanie pewnego dystansu” - mówi 
Armgard von Burgsdorff.

Wgląd w intymne sfery życia prywatnego szkodzi nie tylko samemu 
dyrektorowi i jego rodzinie, ale również jego przedsiębiorstwu. Burgst-
dorff proponuje bardzo prostą zasadę: piar personalny - tak, piar pry-
watny - nie. To, co mówi o sobie dyrektor przedsiębiorstwa na forum 
publicznym powinno zawsze odnosić się do jego pracy. - W zasadzie 
chodzi o pseudopersonalne wypowiedzi - wyjaśnia Karsten Langer. Kto 
ograniczy się tylko do niej, nie tylko dostarczy mediom tego, czego ocze-
kują, ale i nie musi obawiać się, że pewnego dnia zostanie obnażony z 
godności przed opinią publiczną.

Holger Böthling 
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