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W bran¿y
Z³ote spinacze
Prezentacja laureatów konkursu Zwi¹zku Firm
Public Relations � czy ich akcje rzeczywi�cie
zas³u¿y³y na nagrody, czy cz³onkowie ZFPR mieli
wiêksze szanse mimo gorszych produktów?
Kampanie
Represyjna kampania
Czy ka¿dej akcji spo³ecznej przy�wiecaj¹
szczytne cele? Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieæ, je¿eli inicjatorem jest przemys³ piwo-
warski, a przedmiotem dzia³añ ograniczenie
dostêpu do alkoholu
Medialni sponsorzy
Przy wspó³pracy mediów, sponsorów oraz
lokalnych �rodowisk mo¿na w³a�ciwie promo-
waæ sport. Stanie siê on wówczas wszech-
obecnym, nieod³¹cznym elementem wychowa-
nia m³odzie¿y
Prasa zagraniczna
Carski PR - Sovetnik
Za panowania cara Miko³aja I powsta³a instytu-
cja, która wydaje siê byæ pierwsz¹ prób¹ kre-
owania wizerunku panuj¹cej dynastii
Rosyjscy dziennikarze nie trac¹
nadziei - Sovetnik
Rosyjska administracja w oczach przedstawi-
cieli gazet, czasopism, agencji informacyjnych
oraz stacji telewizyjnych i radiowych. Wyniki
przeprowadzonych badañ nie s¹ zbyt optymi-
styczne
Reputacja 2004 � PR Week
PRWeek�s Reputation Monitor oraz Krajowy
Rejestr Wiadomo�ci wg Thomson Intermedia
(NNI) publikuj¹ raporty opisuj¹ce rolê prasy
przy zdobywaniu i utracie dobrego wizerunku
firm

Analiza 
Okiem mediów � mit polskiego oli-
garchy
Wizerunek
Gwiazdy sportu
Wiêkszo�æ sportowców w Polsce chcia³aby byæ
idolem mas. Niestety, brakuje im znajomo�ci
podstaw skutecznego komunikowania siê
Kolarz animator
Jak po³¹czyæ sport z promocj¹ Polski? Potrzebna
do tego jest taka dyscyplina, jak kolarstwo,
zawody, jak Tour de Pologne oraz organizator,
jak Czes³aw Lang
Prawnik i PR
Prawnicy, porzucaj¹c dumê z przekonania
o wyj¹tkowo�ci swojego zawodu, zaczynaj¹
zmieniaæ swój wizerunek
Lobbing
Z otwart¹ przy³bic¹
Arkadiusz Protas oraz Grzegorz Ziemniak
w dyskusji  na temat lobbingu w Polsce
Kto lobbuje w Brukseli
Ma³gorzata Molêda-Zdziech prezentuje obszary
dzia³añ polskich lobbystów w strukturach Unii
Europejskiej
Kuchnia PR
Rajdowy kryzys
Trudna sztuka prowadzenia negocjacji w sytu-
acji kryzysowej na przyk³adzie dzia³añ maj¹cych
na celu zalegalizowanie wy�cigów samochodo-
wych w Rzeszowie
(Nie)etyczna partyzantka
Guerilla marketing � tanie narzêdzie, które
pozwala osi¹gn¹æ du¿y odzew medialny, coraz
czê�ciej jest na us³ugach dzia³ów PR �rednich
firm i bogatych korporacji
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Biznes okiem mediów Mit polskiego oligarchy
Polskie media okre�laj¹ niektórych wielkich biznesmenów oli-
garchami. Czy mamy ich polsk¹ odmianê? Aby odpowiedzieæ
na to pytanie, przeanalizowali�my dog³êbnie ponad 500 publi-
kacji w ogólnopolskich gazetach codziennych oraz tygodni-
kach i miesiêcznikach. Niejednoznaczny wizerunek polskiego
biznesmena kszta³tuje siê na podstawie takich nazwisk jak:
Kulczyk, Gudzowaty, Krauze i Kluska.
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PR �wiat
PR po niemiecku

Rosn¹ca akceptacja PR zwi¹zana jest m.in. z coraz
wiêkszym znaczeniem PR w zakresie dystrybucji

markowych artyku³ów
Czarne narzêdzia

Warto skorzystaæ z do�wiadczeñ wschodnich
s¹siadów, by PR-u w Polsce nie postrzegano przez

pryzmat czarnego public relations
PR online

U¿yteczno�æ kontrolowana
W�ród dzia³añ prowadzonych za po�rednictwem

e-mailingu, najwiêksz¹ czê�æ zajmuj¹ te, które
wspomagaj¹ dzia³ public relations. 

PR foto
Portret szefa

Kilka prostych przyk³adów na to, jak ze sztampo-
wej fotografii szefa stworzyæ materia³, który

bêdzie siê sprzedawa³ lepiej, ni¿ do³¹czona do
niego informacja prasowa

Na pograniczu
Dekalog propagandzisty

Specjali�ci od sztuki �public relations� gorliwie
od¿egnuj¹ siê od dorobku propagandy politycznej.

Nie³atwo jednak oprzeæ siê pokusie porównañ
Si³a fotografii

Czêsto wybiera siê drogê przekazu tekstowego,
g³ównie ze wzglêdu na nisk¹ cenê. Jest to jednak

dzia³anie krótkowzroczne. Taki wybór nie prze-
k³ada siê na kreatywne i skuteczne formu³owanie

przekazu
Sta³e rubryki

Felieton
Sta³a rubryka - Oczyszczalnia

Wydarzenia z Polski i ze �wiata

Notes PR
Businessman Magazine 

� prezentacja redakcji przydatna 
ka¿demu piarowcowi

Recenzja

Ludzie
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Gwiazdy sportu
Zawodnicy, którzy potrafi¹ po³¹czyæ
mistrzowskie wyczyny z zarabianiem
pieniêdzy, s¹ prawdziw¹ kopalni¹ z³ota.
Je�li dbaj¹ te¿ o wizerunek, s¹ bezcenni
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38

79 Si³a fotografii
Do kszta³towania trendów niezbêdne
jest propagowanie wizerunku,
a trudno to osi¹gn¹æ bez fotografii naj-
wy¿szej próby

(Nie)etyczna partyzantka
Ryzyko podjêcia dzia³añ z zakresu
guerilla marketing wi¹¿e siê z tym,
¿e czêsto naruszaj¹ one przyjête gra-
nice etyczne. 
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