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Po rekordowej liczbie 8,6 milionów turystów w 2005 roku Egipski Urz¹d 

do Spraw Turystyki (ETA) postawi³ przed rodzimym przemys³em tury-

stycznym ambitny cel - zwiêkszenie liczby odwiedzaj¹cych ten kraj do 

czternastu milionów osób w 2014 roku.

W wyniku przetargu og³oszonego przez ETA zadanie jak najszerszej pro-

mocji kraju faraonów otrzyma³a triada firm nale¿¹ca do globalnej grupy 

mediowej Omnicom: agencja public relations Fleishman-Hillard, agencja 

reklamowa DDB i dom mediowy OMD. Realizacjê globalnej kampanii 

marketingowo-piarowej wspiera³y lokalne dzia³ania: zmiana ustawodaw-

stwa na przyjazne zagranicznym inwestorom oraz liczne nak³ady inwe-

stycyjne w sektorze turystycznym. 

Specyfika współpracy globalnej
Doświadczenie pokazuje, ¿e praca z klientem miêdzynarodowym wymaga 

specyficznej organizacji pracy. Im wiêcej lokalnych biur uczestniczy w 

projekcie, tym trudniej prowadziæ spójn¹ politykê komunikacyjn¹. Prze-

szkod¹ s¹ problemy wynikaj¹ce z ró¿nic kulturowych, odmiennej kultury 

pracy, a nawet innych stref czasowych. Podczas gdy 

w jednym kraju znakomitym pomys³em jest mini-

kampania mówi¹ca o zbawiennym wp³ywie s³oñca 

na jesienno-zimow¹ depresjê, w drugim mo¿e oka-

zaæ siê ona zupe³n¹ pora¿k¹. Problemem mo¿e staæ 

siê tak¿e efektywna wspó³praca z klientem, który 

pochodzi z innego krêgu kulturowego.

W³aśnie dlatego tak wa¿na w przypadku projek-

tów miêdzynarodowych jest sprawna organizacja 

pracy i zrozumienie dla odmienności. W przypadku 

pracy dla Biura ds. Turystyki Egiptu i znacznej liczby 

zaanga¿owanych biur Fleishman-Hillard postanowi³ zorganizowaæ pracê 

poprzez ustanowienie g³ównych biur (tzw. hubów) dla poszczególnych 

regionów świata.

Tym sposobem warszawskie biuro Fleishman-Hillard zosta³o hubem dla 

środkowo-wschodniej Europy, a biuro tokijskie dla regionu azjatyckiego. 

Celem hubów by³o utrzymywanie kontaktu z lokalnym przedstawicielem 

klienta w imieniu podleg³ych biur, a tak¿e raportowanie do centrali agen-

cji w Londynie. Ta z kolei utrzymywa³a sta³y kontakt z klientem w Kai-

rze, a tak¿e odpowiada³a za prowadzenie globalnych minikampanii oraz 

zarz¹dzanie sytuacjami kryzysowymi. Ponadto 

w stolicy Egiptu powsta³ specjalny oddzia³ agen-

cji, który s³u¿y³ pomoc¹ merytoryczn¹ lokalnym 

biurom.

£¹cznie opracowaniem strategii public relations 

dla Egiptu zajê³o siê 120 konsultantów, cz³on-

ków wewnêtrznej grupy tematycznej Tourism & 

Travel w trzydziestu biurach Fleishman-Hillard 

na ca³ym świecie. Praca z klientem zak³ada³a 

równie¿ pe³n¹ wspó³pracê z oddzia³ami DDB i 

OMD w poszczególnych pañstwach.

Wyzwania dla agencji
Strategia promocji Egiptu zak³ada³a pozycjono-

wanie kraju jako przyjaznego rodzinie, w którym 

niezapomniane wakacje mo¿na spêdzaæ przez ca³y 

rok i do którego chêtnie siê wraca. Celem kon-

sultantów Fleishman-Hillard by³o pokazanie, ¿e na 

Egipt zawsze jest czas – niezale¿nie od pory roku i 

wieku. Z tego wzglêdu komunikowanie na temat 

aktywności w Egipcie, takich jak granie w golfa czy 

nurkowanie sta³o siê jednym z g³ównych dzia³añ w 

realizacji strategii public relations. 

Zadanie postawione przed agencjami obejmo-

wa³o zarówno ca³kowit¹ strategiê informacyjn¹, 

opracowanie podstawowych komunikatów, jak 

i komunikacjê kryzysow¹. Kluczowa w strate-

gii promocji kraju by³a ochrona marki „Egipt” na 

ca³ym świecie i zapewnienie turystów, ¿e jest to 

bezpieczny kierunek wakacyjny.

Zadanie lokalnych biur Fleishman-Hillard polega³o 

na zbudowaniu spójnej z globaln¹ strategii komu-

nikacyjnej przy jednoczesnym wprowadzeniu do 

niej lokalnych elementów. Agencje utrzymywa³y 

biura prasowe, prowadzi³y globalne minikampa-

nie i lokalne dzia³ania komunikacyjne. Reagowa³y 

tak¿e na sytuacje kryzysowe. W praktyce ozna-

cza³o to tworzenie materia³ów prasowych, orga-

nizacjê eventów i podró¿y studyjnych, a tak¿e 

generowanie tematów, wsparcie podczas targów 

i konferencji, organizacjê treningów mediowych.

Informacje, których czêsto oczekiwali dziennika-

rze, czyli konkrety dotycz¹ce cen (bêd¹ce szcze-

gó³ami coraz czêściej wymaganymi przez media 

pisz¹ce o turystyce) bardzo czêsto pochodzi³y z 

wymiany informacji miêdzy poszczególnymi biu-

rami agencji. Podczas telekonferencji, w których 
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uczestniczy³y wszystkie biura opiekuj¹ce siê klien-

tem dyskutowane by³y zarówno kwestie organi-

zacyjno-raportowe, jak i pomys³y poszczególnych 

krajów. Takie miêdzynarodowe burze 

mózgów by³y szczególnie doceniane 

przez konsultantów – w ten sposób 

powsta³o mnóstwo tematów.

Realizacja działań przez 
biura lokalne
Poszczególne biura Fleishman-Hillard 

opracowywa³y lokalne dzia³ania we 

wspó³pracy z przedstawicielami ETA. 

O tym, jak ró¿ne by³y pomys³y pia-

rowe świadcz¹ przyk³ady.

Austria przeprowadzi³a konkurs dla m³odzie¿y 

szkolnej pod nazw¹ „Austria odkrywa Egipt”. Pro-

jekt uzyska³ pe³ne wsparcie Ministerstwa Edukacji i 

zaanga¿owa³ ponad trzy tysi¹ce austriackich szkó³, 

a tak¿e zapewni³ sta³e zainteresowanie mediów 

wakacjami w Egipcie. Biuro w Indiach opraco-

wa³o natomiast szczegó³owy plan media relations 

wokó³ tematu „Nieznany Egipt”. Przez ponad pó³ 

roku konsultanci spotykali siê z dziennikarzami w 

Delhi i Bombaju, by rozmawiaæ z nimi na temat 

historii atrakcyjności Egiptu. Efektem by³y publi-

kacje we wszystkich niemal mediach.

Wiêkszośæ biur po³o¿y³a szczególny nacisk na 

podró¿e studyjne, ze wzglêdu na to, ¿e ta forma 

dostarczania informacji o kraju jest najbardziej 

doceniana przez dziennikarzy. Tematyka wyjaz-

dów studyjnych (tzw. FAM trips – od familiarisa-

tion trips) by³a ściśle zwi¹zana z now¹ strategi¹ 

promocyjn¹ rz¹du egipskiego. Dlatego w³aśnie 

w latach 2005-2007 ETA zaprosi³a dziennikarzy 

z ca³ego świata do nowych kierunków turystycz-

nych: Marsa Alam na po³udniu, które ju¿ wkrótce 

ma staæ siê zag³êbiem turystycznym porównywal-

nym ze Skarm El-Sheikh i w okolice oaz – do tej 

pory s³abo odwiedzanych. Polscy dziennikarze 

mieli mo¿liwośæ pop³yniêcia luksusowym stat-

kiem wzd³u¿ Nilu, spêdzenia czasu w Marsa Alam, 

odwiedzenia najpiêkniejszych egipskich oaz i prze-

¿ycia przygody na ulicach Kairu.

Wyjazdy studyjne by³y doskona³ym sposobem 

pokazania nie tylko miejsc, ale i oferowanych przez 

nie aktywności: jednych z najlepszych na świecie 

miejsc do gry w golfa i nurkowania, a tak¿e egip-

skiego El Gouny, do którego nadci¹gaj¹ mi³ośnicy 

kitesurfingu z ca³ej Europy.

Kampanie globalne
Równolegle z dzia³aniami lokalnymi, wynikaj¹cymi 

z zapotrzebowania poszczególnych rynków cen-

tralne biuro agencji w Londynie prowadzi³o kam-

panie globalne. Decyzja o wprowadzeniu kam-

panii na rynki krajowe zale¿a³a od rekomendacji 

agencji lokalnej, a ich tematyka by³a zró¿nicowana. 

Fleishman-Hillard zobowi¹za³ siê do jednej kampanii globalnej w miesi¹cu, 

dostosowanej do lokalnego rynku przez agencjê.

Jedn¹ z pierwszych kampanii globalnych by³o komunikowanie na temat roz-

poczêcia kampanii reklamo-

wej Egiptu. Plan zak³ada³ og³o-

szenie rozpoczêcia kampanii 

reklamowej podczas konfe-

rencji prasowej na jednej z naj-

wiêkszych imprez bran¿y tury-

stycznej World Travel Market, 

liczne spotkania indywidualne 

z kluczowymi dziennikarzami 

prasy bran¿owej i ogólnej, 

lokalne eventy dla konsumen-

tów lub partnerów biznesowych, a tak¿e przeprowadzenie minikampanii 

wspieraj¹cej, skierowanej do konsumentów. Popularności¹ wśród konsul-

tantów i odbiorców cieszy³ siê konkurs dla m³odych pisarzy, którego celem 

by³o pokazanie Egiptu jako kraju przyjaznego rodzinom z dzieæmi. Laureaci 

konkursu z ca³ego świata wraz z rodzinami odbyli podró¿ do Egiptu, gdzie 

mia³ powstaæ ich obszerny reporta¿ na temat przygody w kraju faraonów. 

W reakcji na kryzys
Istotn¹ rolê w obs³udze takiego kraju, jak Egipt odgrywa komunikacja kryzy-

sowa. Przypadki ataków terrorystycznych, a tak¿e wypadki turystów powo-

duj¹ koniecznośæ opracowania planu zarz¹dzania kryzysem i jego sprawnej 

realizacji. W czasie trwania kontraktu zespó³ zmierzy³ siê z kilkoma sytuacjami 

kryzysowymi – od kilku przypadków ptasiej grypy, zatoniêcia promu pasa¿er-

skiego, wycieku oleju na Morzu Czerwonym po wybuch terrorystyczny.

24 kwietnia 2006 roku w serii eksplozji w Dahabie, znanym kurorcie nurko-

wym, zginê³y 23 osoby, a 62 zosta³y ranne. Natychmiastowa reakcja Fleish-

man-Hillard obejmowa³a powiadomienie o kryzysie wszystkich swoich biur 

pracuj¹cych z klientem, a tak¿e agencji reklamowej DDB i domu mediowego 

OMD w chwilê po ostatniej eksplozji. Krajowe biura agencji powiadomi³y 

lokalnych przedstawicieli ETA o zamachach, zapewniaj¹c wparcie biura pra-

sowego w przypadku pytañ od dziennikarzy 24/7. Fleishman-Hillard przygoto-

wa³ ponadto tekst oświadczenia, które mia³o byæ przesy³ane do dziennikarzy 

w odpowiedzi na ich pytania, a tak¿e dokument Q&A, sporz¹dzony w opar-

ciu o informacje otrzymane od ministerstwa turystyki Egiptu, uaktualniane w 

miarê nap³ywu nowych informacji.

Podczas kryzysu agencja uwa¿nie obserwowa³a pojawiaj¹ce siê doniesienia 

prasowe, a centrala londyñska zapewni³a wsparcie konsultingowe przewod-

nicz¹cemu ETA na miejscu tragedii. Dla uczczenia pamiêci ofiar zamachów i 

podkreślenia solidarności Egiptu ze spo³eczności¹ miêdzynarodow¹ w obliczu 

terroryzmu 1 maja o godzinie 11 na ca³ym Synaju og³oszono minutê ciszy. 

Podsumowanie
W ci¹gu roku od rozpoczêcia kampanii Fleishman-Hillard zrealizowa³ 32 podró¿e 

studyjne dla dziennikarzy z ca³ego świata i 914 briefingów. Efektem prowadzonych 

dzia³añ by³o 11873 wycinków prasowych. Wed³ug statystyk prowadzonych przez 

Ministerstwo Turystyki Egiptu liczba turystów odwiedzaj¹cych kraj piramid wzro-

s³a w 2006 roku o 5,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wyd³u¿y³a 

siê te¿ ilośæ nocy spêdzonych na wakacjach w Egipcie. Po raz pierwszy na szczycie 

krajów, które przoduj¹ w liczbie wyjazdów turystycznych do Egiptu znalaz³a siê 

Anglia, a w czo³ówce pojawi³y siê inne narodowości ni¿ tradycyjnie notowane jako 

najchêtniej odwiedzaj¹ce Egipt.
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