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10 najbardziej popularnych branż 10 najbardziej popularnych biznesmenów

Media dla branży internetowej Kontekst tematyczny dla branży internetowej

Prasówka

Media dla branży budowlanej Kontekst tematyczny dla branży budowlanej
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20 najbardziej popularnych firm 20 najbardziej popularnych celebrities

Media dla NFZ Media dla Borysa Szyca

Liczba publikacji w wykresach dotycz¹cych najbardziej popularnych bran¿ lub firm z regu³y ró¿ni siê od liczby publikacji na dany temat ogó³em. 
Wynika z wiêkszej liczby w¹tków, w których pojawia siê dana nazwa, poruszanych w jednym artykule.

Przedstawione statystyki opieraj¹ siê na danych pozyskanych w procesie monitoringu przeprowadzonego przez PRESS-SERVICE Monitoring 
Mediów Sp. z o.o. w oko³o 909 tytu³ach prasowych w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2007.

Media dla ZUS Media dla Tomasza Lisa
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Na pierwsze miejsce wśród celebrytów awan-

sowa³ Borys Szyc. Ten niezwykle popularny, 

zw³aszcza wśród damskiej czêści publiczności, 

aktor wyprzedzi³ plasuj¹cego siê wcześniej na 

czele listy Tomasza Lisa. Du¿ym zaskoczeniem 

jest brak Kuby Wojewódzkiego, który wypad³ 

z drugiej pozycji poza pierwsz¹ dziesi¹tkê. Siln¹ 

pozycjê nadal utrzymuj¹ Kasia Cerekwicka i 

Micha³ Wiśniewski. 

 W rankingu agencji PR bez wiêkszych prze-

tasowañ. Pierwsze dwa miejsca ze zdecydowan¹ 

przewag¹ zajmuj¹ On Board PR i Ciszewski 

PR. Pojawi³y siê na ich temat ³¹cznie 54 pub-

likacje, czyli wiêcej ni¿ o wszystkich pozosta-

³ych agencjach z pierwszej dziesi¹tki. Zwraca 

uwagê obecnośæ trzech podmiotów, których 

nie by³o w zestawieniu z okresu kwiecieñ 

– maj, a s¹ to Rowland Communications, Multi 

Communications i agencja Headlines. Badanie 

dotycz¹ce agencji PR przeprowadziliśmy dopiero 

po raz drugi, niemniej mo¿na ju¿ z pewności¹ 

stwierdziæ, ¿e pierwsza trójka w rankingu ma 

najsilniejsz¹ pozycjê medialn¹ w Polsce. 

 W zestawieniu najbardziej popularnych biznes-

menów pierwsze miejsce niepodzielnie zajmuje 

Ryszard Krauze. Jest to niew¹tpliwie zwi¹zane 

z gie³dowym debiutem poszukiwawczo-wydo-

bywczej spó³ki Petrolinvest, który okaza³ siê 

ogromnym sukcesem, przynajmniej medialnym. 

Kurs akcji Petrolinvestu wzrós³ o 160 proc. ju¿ w 

pierwszym dniu notowañ! Szum medialny wokó³ 

tego wydarzenia sprawi³, ¿e Ryszard Krauze 

utrzyma³ pierwsze miejsce, z ogromn¹ przewag¹ 

nad konkurentami. Zwraca uwagê awans Marka 

Dochnala na drugie miejsce i spadek Rupperta 

Murdocha na siódme. Z dziesi¹tki wypad³ 

S³awomir Lachowski, na jego miejsce pojawi³ siê 

rosyjski biznesmen Michai³ Chodorkowski, by³y 

szef koncernu naftowego Jukos, skazany w maju 

w Moskwie na 9 lat kolonii karnej za oszustwa 

podatkowe. 

 W rankingu najpopularniejszych bran¿ bez 

zmian. Bran¿a internetowa zdecydowanie utrzy-

muje pierwsze miejsce, co przewidzieliśmy ju¿ 

pó³ roku temu. Jest tak mimo tego, ¿e Onet i 

Wirtualna Polska zajmuj¹ dwa ostatnie miejsca 

w rankingu dziesiêciu najpopularniejszych firm. 

Mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa stwier-

dziæ, ¿e popularnośæ medialna bran¿y interneto-

wej nie os³abnie w najbli¿szym czasie. Na pozo-

sta³ych miejscach sytuacja siê nie zmieni³a, ban-

kowośæ jest druga, budownictwo trzecie. Mimo 

przygotowañ do organiza-

cji Euro 2012 liczba publi-

kacji traktuj¹cych o bran¿y 

budowlanej nie zwiêkszy³a 

siê.

 Wśród dziesiêciu naj-

popularniejszych firm i instytucji du¿e przetaso-

wania. Na pierwsze dwa miejsca wskoczy³y NFZ 

i ZUS, spychaj¹c TVP, TVN i Polsat. Wysoka 

pozycja PKP wynika z przeprowadzanych remon-

tów trakcji i taborów, g³ównie za pieni¹dze Unii 

Europejskiej. Zwraca uwagê spadek Onetu i 

zapowiadany przez nas w zesz³ym barometrze 

awans Wirtualnej Polski do pierwszej dziesi¹tki. 

Telekomunikacji Polskiej nie uda³o siê nie tylko 

skutecznie odwo³aæ od decyzji UOKiK, ale tak¿e 

zachowaæ w³asnej pozycji w naszym rankingu. 

Firma wypad³a poza pierwsz¹ dwudziestkê naj-

bardziej medialnych firm i instytucji w polskiej 

prasie. 

Sebastian Bykowski,
Wiceprezes Zarz¹du PRESS-SERVICE

Monitoring Mediów Sp. z o.o.
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