oko w oko

Anna S³omska przez ostatnie cztery lata pracowa³a w
Telekomunikacji Polskiej w departamencie PR. Z nie
mniejszym wyzwaniem przysz³o jej siê zmierzyæ i tym
razem. Trafi³a w sam środek zmian, jakie Totalizator
Sportowy wprowadza w jednej z bardziej popularnych
gier w Polsce. Od sierpnia S³omska objê³a stanowisko
kierownika zespo³u PR i komunikacji TS i na nowo
zakasa³a rêkawy do pracy. A tej nie brakuje - odpowiada
za komunikacjê firmy z otoczeniem, budowanie
pozytywnego wizerunku marki Totalizator Sportowy
i prowadzenie spójnej polityki komunikacyjnej.
Has³o „miliard w środê, miliard w
sobotê” to ju¿ przesz³ośæ.
Zacznijmy od tego, ¿e straci³o na aktualności przez fakt denominacji. Nadal jednak kojarzy siê z nasz¹ firm¹.
Graczy czekaj¹ powa¿ne zmiany.
Jak¹ rolê odegra w nich PR?
Wprowadzamy dodatkowe losowanie
we wtorek i jednocześnie zmieniamy
środowy termin losowania na czwartkowy, tak aby nasi gracze mieli jednakow¹ ilośæ czasu na zawarcie zak³adu
przed ka¿dym z losowañ. Takim zmianom musi towarzyszyæ odpowiednia
komunikacja, w³aśnie dlatego zespó³ PR
siê powiêkszy³.
Co jest w obecnej sytuacji najwiêkszym wyzwaniem?
Zadanie sprowadza siê do w³aściwego
zakomunikowania zmiany produktowej zarówno wewn¹trz firmy, jak i
na zewn¹trz - tzn. graczom, mediom,
naszym partnerom biznesowym, ale
równie¿ wszystkim pracownikom TS.
Oni s¹ naszymi najlepszymi ambasadorami i jeśli bêd¹ rozumieæ istotê zmian,
to przekonamy do nich równie¿ naszych
klientów.
Jaki przekaz komunikujecie?
Nasza kampania reklamowa wprowadzaj¹ca Trzecie Losowanie zawiera has³o
„Szczêście czêściej. ¯eby wygraæ, trzeba
graæ.” W nim zawarta jest istota sprawy.
Chcemy dostarczyæ graczom wiêcej
emocji i rozrywki.
Czy Pani zdaniem trudno bêdzie
zmieniæ w świadomości graczy kwestiê terminów?
Przyzwyczajenie jest drug¹ natur¹ cz³owieka i najtrudniej je zmieniæ. Gdyby jednak zawsze wychodziæ z tego za³o¿enia,
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okaza³oby siê, ¿e świat musi staæ w miejscu. Wiemy z przeprowadzonych przez
nas badañ, ¿e wiêkszośæ graczy bardzo
pozytywnie ocenia koncepcjê wprowadzenia trzeciego losowania Du¿ego
Lotka.
Co to za badania?
Przeprowadziliśmy je za pośrednictwem
kolektur. To nasz strategiczny kana³
komunikacyjny, gdy¿ w³aśnie w nich gracze zdobywaj¹ informacje dotycz¹ce
naszych produktów. Na temat projektowanych zmian opinie wśród klientów zbierali kolektorzy. My poddaliśmy
je wnikliwej analizie i wiemy, ¿e zmiany
wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom
klientów.
Od czego zaczêliście
komunikowanie?
Od dopilnowania terminów wynikaj¹cych z przepisów prawa. Podanie do
publicznej wiadomości informacji o
zmianach w regulaminie musi nast¹piæ na
35 dni przed jej wprowadzeniem. Teraz
bêd¹ im towarzyszyæ dodatkowe dzia³ania wspieraj¹ce.
Proszê uchyliæ r¹bka tajemnicy.
Dziś nie mogê jeszcze mówiæ o szczegó³ach, ale zdradzê tylko, ¿e zmianie produktowej bêd¹ towarzyszyæ m.in. zmiany
w programie Studio Lotto. W oddzia³ach
TS zostan¹ uruchomione linie informacyjne dla graczy. Oczywiście informacje
pojawi¹ siê w Studiu Lotto oraz na naszej
stronie internetowej www.lotto. pl.
O zmianach dośæ szeroko informowa³y
ju¿ media, zarówno ogólnopolskie, jak i
lokalne.
Pisa³y te¿ tak: „Zmiany mog¹ siê
przyczyniæ do lepszej sprzeda¿y
tych gier, jednak nie przywróc¹

Fot. Micha³ Prejzner

Kumulacja zmian

Totalizatorowi pozycji zdecydowanego lidera, na któr¹ zamierza
powróciæ. Niezbêdne jest wprowadzanie nowych produktów.”
(cytat za „Rzeczpospolit¹”, Joanna
Cabaj, Milion we wtorek, czwartek
i sobotê, 3.08.2007)
W TS trwaj¹ intensywne prace nad rozwojem i modernizacj¹ portfela naszych
produktów. Oczywiście nie jest ¿adnym odkryciem fakt, ¿e gracze potrzebuj¹ innowacji. Proszê jednak pamiêtaæ,
¿e ramy naszych biznesowych posuniêæ
określa ustawa. Bycie loteri¹ narodow¹
to przywilej, ale i wynikaj¹ce z tego faktu
ograniczenia.
A co z takim fragmentem: „Ogromny
kawa³ hazardowego tortu nale¿y
dziś do automatów o niskich wygranych oraz bukmacherów, z którymi
trudno bêdzie wygraæ grami liczbowymi - twierdz¹ eksperci.” (cytat
jw.)
Rynek hazardu rozwija siê bardzo dynamicznie. Analitycy przewiduj¹, ¿e Polacy
w tym roku wydadz¹ na gry hazardowe
ponad 11 mld z³, podczas gdy w ubieg³ym
roku przeznaczyli na ten cel 8 mld. Jak
widaæ, jest o co siê biæ. Jesteśmy zdeterminowani walczyæ o pozycjê lidera.
Jakie inne dzia³ania PR prowadzone wokó³ Totalizatora maj¹
Wam w tym pomóc?
Totalizator Sportowy to jeden z najwiêkszych mecenasów polskiego
sportu i kultury narodowej. Chcemy
wzmocniæ ten wizerunek w oczach
naszych klientów.
Czy wspiera Was agencja PR?
Wszystkie dzia³ania w zakresie PR prowadzimy we w³asnym zakresie.
A Pani gra w Du¿ego Lotka?
Gram, choæ przyznajê, ¿e dopiero,
kiedy jest kumulacja.

Rozmawiała Kinga Podraza
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