
7styczeñ/luty 2005

Polski rynek PR wart 160
mln z³
Instytut Badañ nad Gospodark¹ Ryn-
kow¹ (IbnGR) przeprowadzi³ w listo-
padzie 2004 roku badanie rynku
Public Relations w Polsce. Okaza³o siê,
¿e warto�æ polskiego rynku PR, zdefi-
niowana jako warto�æ przychodów
uzyskanych przez firmy ze sprzeda¿y
us³ug PR w 2003 roku, jest szacowna
na 160 mln z³. �rednia warto�æ przy-
chodów agencji to 4 mln z³otych,
a �redni udzia³ income fee w przycho-
dach z dzia³alno�ci to 45 proc.
- Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ powy¿-
sza warto�æ mo¿e byæ obarczona pew-
nym marginesem b³êdu spowodowa-
nym niekompletno�ci¹ i niedoskona³o-
�ci¹ informacji uzyskanych od firm PR
� g³osi komunikat IbnGR.
Najczê�ciej podawan¹ Instytutowi
warto�ci¹ przychodów ze sprzeda¿y
us³ug PR w 2003 roku by³ 1 milion
euro (a wiêc nieco ponad 4 mln z³o-
tych). Nale¿y równie¿ zwróciæ
uwagê, ¿e warto�æ �redniej jest nieco
zawy¿ana przez fakt, ¿e trzy najwiêk-
sze firmy PR generuj¹ ³¹cznie blisko
30 procent przychodów ze sprzeda¿y
us³ug Public Relations w Polsce. Bez
ich uwzglêdnienia, �rednia warto�æ
przychodów agencji PR zmniejszy³aby
siê do poziomu oko³o 3 mln z³otych.
Badania wykaza³y, ¿e 64 proc. przed-
siêbiorstw zatrudnia pracowników,
których zadaniem jest realizacja
zadañ PR. W 42 proc. badanych firm
istnieje specjalna komórka organiza-
cyjna � dzia³ PR, natomiast
w 22 proc. - pracownicy zatrudnieni
s¹ na stanowiskach �specjalista public
relations�. Okaza³o siê, ¿e 45 proc.
przedsiêbiorstw nie zleca PR na
zewn¹trz, 32 proc. korzysta
z us³ug wyspecjalizowanych agencji,
a 17 proc. deklaruje, ¿e korzysta³o
tylko z us³ug indywidualnych dorad-
ców. Do najpopularniejszych nale¿¹:
relacje z mediami, organizacja imprez,
budowa strategii komunikacyjnej
i zarz¹dzanie kryzysowe. W firmach,
które nie zatrudniaj¹ specjalistów PR,
zadania realizowane s¹ przez dzia³

marketingu ( 33 proc.) lub dzia³ pro-
mocji - 6 proc. 
Przewiduje siê, ¿e warto�æ rynku
Public Relations w Polsce bêdzie zmie-
nia³a siê w tempie kilkunastu procent
rocznie. Zasadniczy wp³yw na to
bêdzie mia³ prognozowany w najbli¿-
szych latach stabilny wzrost polskiej
gospodarki i tym samym wzrost zna-
czenia us³ug wspomagaj¹cych opera-
cyjn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ (w tym
tak¿e szeroko pojmowanych us³ug
marketingowych).
�ród³o: IbnGR

S³odki klient Sigmy
ZPC Mieszko SA powierzy³y agencji
PR Sigma International (Poland) Ltd
kompleksow¹ obs³ugê public relations.
Umowa przewiduje dzia³ania w zakre-
sie PR korporacyjnego oraz dla
poszczególnych produktów. Agencja
bêdzie równie¿ doradzaæ ZPC
Mieszko SA w zakresie komunikacji
wewnêtrznej i relacji inwestorskich.
Dzia³ania medialne bêd¹ obejmowaæ
organizacjê spotkañ z mediami, opra-
cowywanie i dystrybucjê informacji
prasowych oraz monitoring mediów.
Agencja bêdzie sprawowaæ nadzór
autorski nad witryn¹ internetow¹
i wydawnictwami wewnêtrznymi.
Zajmie siê  równie¿ organizowaniem
wydarzeñ specjalnych. Umowê za-
warto na rok z mo¿liwo�ci¹ przed³u-
¿enia na kolejne lata.
Wizualizacja ewolucji
firmy Comarch
Comarch zmieni³ znak firmowy. Zmie-
ni³a siê równie¿ pisownia nazwy firmy
z ComArch na Comarch. - Obecna
zmiana by³a konieczna ze wzglêdu na
ekspansjê w nowe regiony �wiata.
Potrzebowali�my jasnego, komunika-
tywnego przekazu nie pozbawionego
indywidualnych cech, u³atwiaj¹cych
identyfikowanie - powiedzia³a Ramona
Ka³wa, Dyrektor Marketingu. 
- Nowy logotyp to komunikowanie
na zewn¹trz zmian, jakie zachodzi³y
w firmie na przestrzeni ostatnich
3-4 lat - podsumowa³ Grzegorz B³a-

¿ewicz, PR Manager, Comarch S.A.
Do logotypu dodano podpis �Systemy
Informatyczne�. Ma to usprawniæ
i przyspieszyæ pozycjonowanie firmy.
Znak bêdzie funkcjonowa³ w dwóch
wersjach jêzykowych. Stworzy³ go
Dzia³ Marketingu firmy Comarch,
w sekcji graficznej pod kierownictwem
Micha³a Kity. Jednym z g³ównych za³o-
¿eñ podczas projektowania nowego
logotypu Comarch mia³o byæ zacho-
wanie charakteru poprzedniego oraz
jego kolorystyki. Firma stara³a siê
wyposa¿yæ znak w indywidualne cechy,
które u³atwi¹ budowanie marki na ryn-
kach zagranicznych i jej rozpoznawa-
nie. Jego stworzenie poprzedzi³y liczne
badania postrzegania firmy na
zewn¹trz. Dla potrzeb nowego logo-
typu zaprojektowano now¹ czcionkê,
z zaokr¹glonymi elementami, oraz
powsta³ charakterystyczny znak oparty
o literê �A�, który dzieli nazwê firmy
na dwie równe czê�ci. Ma to symbo-
lizowaæ równowagê i stabilno�æ.
Z kolei forma graficzna symbolu
po�rodku logotypu ma za zadanie
tworzyæ wra¿enie przestrzenno�ci
i otwarto�ci.
Nagroda dla On Board
PR zza oceanu
Kampania �Zdrowe Zatoki� prowa-
dzona przez firmê On Board PR zdo-
by³a nagrodê w miêdzynarodowym
konkursie bran¿y public relations. Kon-
kurs przeprowadza amerykañska orga-
nizacja, skupiaj¹ca profesjonalistów
bran¿y komunikacji marketingowej
- LACP (League of American Com-
munications Professionals). Br¹zowy
Magellan przyznano firmie w kategorii
�Product/Service Communications:
Consumer�. On Board przygotowa³
kampaniê na zlecenie firmy farmaceu-
tycznej US Pharmacia. Celem ogólno-
polskiego programu PR jest edukacja
spo³eczeñstwa na temat profilaktyki
i zagro¿eñ wynikaj¹cych z powik³añ
schorzeñ zatok oraz wsparcie wpro-
wadzania na rynek preparatu Ibuprom
Zatoki. Program obj¹³ szereg zró¿ni-
cowanych dzia³añ, w tym: publikacjê
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materia³ów edukacyjnych, organizacjê
cyklu bezp³atnych konsultacji laryngo-
logicznych. Kryteria wyboru kampanii
obejmowa³y m.in. ocenê przyjêtej
strategii, skuteczno�ci, jako�ci i rze-
telno�ci jej realizacji. Zdobycie
nagrody zadecydowa³o równie¿
o umieszczeniu kampanii �Zdrowe
Zatoki� w rankingu �Top 50 Publicity
Campaigns�. - Nagroda Magellan
Awards to nie tylko olbrzymie wyró¿-
nienie, to tak¿e dowód na to, ¿e kam-
panie PR w Polsce s¹ realizowane
na �wiatowym poziomie � powiedzia³
Norbert Ofmañski, dyrektor zarz¹-
dzaj¹cy On Board PR. Magellan
Awards 2004 to czwarta edycja
corocznego konkursu bran¿y marke-
tingowej. Nagrody przyznawane s¹ za
programy public relations w czterech
g³ównych kategoriach (Product/
Service Communications, Organiza-
tional Communiactions, Specialized
Communications, Community Rela-
tions) zwi¹zanych z ró¿nymi obszarami
komunikowania oraz w kilku podkate-
goriach okre�laj¹cych charakter kam-
panii (m.in. Business-to-Business oraz
Consumer). Konkurs adresowany jest
do firm i organizacji z ca³ego �wiata.
Mmd PR wyró¿niona 
w The Holmes Raport
Wed³ug Raportu Holmes�a Mmd
Public Relations zosta³a najlepsz¹
Agencjê PR Nowej Europy w 2004
roku. �Wraz z wej�ciem w maju do
Unii Europejskiej dziesiêciu nowych
krajów z regionu Europy Wschodniej,
pojawi³ siê nowy nacisk na wykorzy-
stanie zasobów �Nowej Europy�.
¯adna agencja nie ma wiêkszych mo¿-
liwo�ci wykorzystania tej nowej sytu-
acji, ni¿ Mmd, która posiada 10-letni¹
historiê dzia³ania w tym regionie.
W ci¹gu tych lat Mmd okaza³a siê naj-
wiêkszym graczem na rynku, gdzie
stosunkowo niewiele miêdzynarodo-
wych firm dzia³a na du¿¹ skalê�, mo¿na
przeczytaæ w uzasadnieniu wyró¿nie-
nia w Raporcie Holmes�a. Mmd �wiad-
czy us³ugi na terenie 18 krajów
w regionie Centralnej i �rodkowej
Europy. Agencja posiada sta³e biura
w Austrii, Bo�ni, Bu³garii, Chorwacji,
Czechach, Estonii, Kazachstanie, Pol-
sce, Rosji, Rumunii, S³owacji, S³owenii
oraz na £otwie, Ukrainie i Wêgrzech.

Nowa ods³ona Polskiego
Radia
Nowe logotypy poszczególnych pro-
gramów oraz nowe logo korporacyjne
zaprezentowa³o Polskie Radio z okazji
rozpoczêcia Jubileuszu 80-lecia istnie-
nia. Zaprojektowa³a je agencja rekla-
mowa Andrzeja P¹gowskiego - �Stu-
dio P�. W nowych projektach obrêcz,
która jest znakiem charakterystycz-
nym dla ka¿dego z programów Pol-
skiego Radia, umieszczono w kwadra-
cie. Zmieni³ siê równie¿ adres strony
internetowej PR z www.radio.com.pl
na www.polskieradio.pl.
Gaspol klientem Agape
Agencja doradcza i wydawnicza Agape
rozpoczê³a sta³¹ wspó³pracê z Gaspo-
lem, dystrybutorem gazu p³ynnego
w Polsce. Od listopada przygotowuj¹
one biuletyn wewnêtrzny �MaGAZyn�.
Agape wspomaga równie¿ Gaspol
w dzia³aniach integracyjno-motywacyj-
nych skierowanych do pracowników.
- �MaGAZyn� wydajemy ju¿ od kilku
lat, ale w nowej szacie, przygotowanej
przez Agape, stanie siê on prawdzi-
wym, profesjonalnym biuletynem. Jest
to jedno z narzêdzi, dziêki któremu
chcemy budowaæ nowocze�niejszy,
wewnêtrzny wizerunek firmy - powie-
dzia³a Karolina Horoszczak, Public
Relations Manager w Gaspolu.
TBWA walczy o prawa
zwierz¹t
Agencja TBWA przygotowa³a plakaty
oraz layouty prasowe do kampanii
�Kwik Rozpaczy� realizowanej przez
organizacjê �VIVA! Akcja dla zwierz¹t�,

która zajmuje siê popularyzowaniem
praw zwierz¹t i wegetarianizmu. Kam-
pania ma poprawiæ jako�æ ¿ycia �wiñ
w chowie przemys³owym. 
- Chcieli�my pokazaæ miêdzy innymi,
¿e szynka na naszych talerzach, kiedy�
by³a zwierzêciem, które ca³e swoje
¿ycie spêdzi³o w ciasnych betonowych
wybiegach, pozbawione s³oñca i zieleni
- powiedzia³a Malina Wieczorek, Non
Profit & Art Promotion Director
TBWATelescope.
Szansa dla Spoko Dzie-
ciaków
Na pocz¹tku stycznia rusza pierwszy
etap ogólnopolskiego programu
na rzecz rozwoju m³odych i utalento-
wanych dzieci - �Spoko Dzieciak�.
W jego ramach realizowane bêd¹ pó³-
roczne edycje ogólnopolskiego kon-
kursu w ró¿nych kategoriach tema-
tycznych - sekcjach (muzyczna, fil-
mowo-rozrywkowa, sportowa, foto-
graficzna, taneczna, sekcja wiedzy
i inne).
Nowe oblicze firmy
Gerda
Agencja reklamowa Top Impact pozy-
ska³a nowego klienta. Jest nim firma
Gerda. Agencja zajmie siê przygoto-
waniem kreacji oraz stworzeniem
i wdra¿aniem systemu identyfikacji
wizualnej firmy. 
Rowland w �wiecie m³o-
dych mam
Rowland Communications rozpocz¹³
wspó³pracê z firm¹ Mead Johnson
Nutritionals. Obejmuje ona kampaniê
edukacyjno-informacyjn¹ na rzecz pra-
wid³owego ¿ywienia niemowl¹t
i dzieci. 
Agencja R.A. wspó³pra-
cuje z Podlask¹ Wytwór-
ni¹ Wódek �Polmos� S.A.
Od listopada 2004 roku agencja public
relations R.A. Productions prowadzi
kampaniê PR dla Podlaskiej Wytwórni
Wódek �Polmos� S.A. Wytwórnia zaj-
muje siê sprowadzaniem licz¹cej ponad
50 gatunków kolekcji szkockich whisky
single-malt Gordon & MacPhail. 
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Nafta Polska SA z agen-
cj¹ DCS
Agencja Reklamowa DCS nawi¹za³a
wspó³pracê z koncernem Nafta Polska
SA. W jej ramach agencja przygotuje
nowy, ca³o�ciowy system identyfikacji
wizualnej firmy.
LG Electronics i Praktiker
wspó³pracuj¹ z Jet
W Grupie Marketingowej Jet powsta³
dzia³ public relations. Sk³ada siê on
z czterech osób. Jego pierwszymi
klientami s¹ firmy LG Electronics i sieæ
marketów budowlanych Praktiker.
W przysz³o�ci dzia³ PR ma przekszta³-
ciæ siê w niezale¿n¹ firmê, specjalizu-
j¹c¹ siê w media relations. Dotychczas
dzia³ania PR realizowa³a agencja Jet
Events.
TBWA: Najskuteczniejszy
plakat na palaczy
Podczas �wiatowego Dnia Rzucania
Palenia agencja TBWA umo¿liwi³a oso-
bom, uczestnicz¹cym w akcji �Rzuæ
palenie razem z nami�, wypowiedzieæ
siê na temat pomys³ów agencji doty-
cz¹cych walki z na³ogiem. Spo�ród
czterech projektów plakatów stwo-
rzonych przez agencjê, wybrano plakat
przedstawiaj¹cy zdjêcie USG p³odu.
Badane osoby przyznawa³y, ¿e plakat
ten najlepiej przemawia, bo jest �bar-
dzo wyrazisty i sugestywny�. 

Mleczko wspó³pracuje 
z Finlandia Vodka 
Andrzej Mleczko, znany polski artysta,
autor wielu humorystycznych rysun-

ków, przedstawiaj¹cych karykaturê
¿ycia, rozpocz¹³ wspó³pracê z Finlan-
dia Polska. Artysta we�mie udzia³
w kampanii wizerunkowej przygoto-
wanej przez Finlandia Vodka zaplano-
wanej na �wiêta 2004 roku i 2005
rok. 
Za kontakty z mediami oraz pozosta³e
dzia³ania PR, w tym Corporate PR, dla
marki w Polsce odpowiada agencja
Liberty Group.
Razem z On Board 
na Biegun Po³udniowy
Firma On Board PR zaanga¿owa³a siê
w akcjê �Razem na biegun. Antark-
tyda�. Poprowadzi ona biuro prasowe
wyprawy Marka Kamiñskiego i Jasia
Meli na Biegun Po³udniowy. Przewi-
dziany czas wspó³pracy to 2 miesi¹ce.
Wyprawa wyruszy³a 1 grudnia.
Ma zainicjowaæ dyskusjê o barierach
w ludzkim ¿yciu i wskazywaæ mo¿li-
wo�ci ich prze³amywania. Elementem
akcji bêd¹ miêdzynarodowe dzia³ania
edukacyjne skierowane do m³odzie¿y
i prowadzone na stronie internetowej
www.nabiegun.pl. Fundacja Marka
Kamiñskiego dzia³a od 1996 roku.
Dotychczas realizowa³a szereg projek-
tów m.in. partnerskie wyprawy na Bie-
gun Pó³nocny, Grenlandiê, Kiliman-
d¿aro. W kwietniu 2004 roku zorga-
nizowa³a wyprawê �Razem na biegun�.
On Board reprezentuje
ECCO w Polsce
Firma On Board PR zosta³a wy³¹cznym
polskim reprezentantem ECCO Inter-
national Communications Network
- miêdzynarodowej sieci public rela-
tions, w której sk³ad wchodzi kilka-
dziesi¹t firm z ca³ego �wiata. Wspó³-
praca z ECCO Network ma umo¿liwiæ
On Board PR realizacjê dzia³añ public
relations na ca³ym �wiecie oraz dostêp
do bogatych do�wiadczeñ i know-how
firm zrzeszonych w ECCO Network.
Równocze�nie On Board PR bêdzie
odpowiedzialna za koordynacjê wszyst-
kich projektów realizowanych przez
ECCO Network na terenie Polski.
Wspó³pracê z ECCO Network roz-
pocz¹³ udzia³ polskiej agencji w reali-
zacji miêdzynarodowego projektu
z obszaru Corporate Communications
dla firmy Sanitec, producenta ceramiki
³azienkowej. Poza Polsk¹ projekt by³

realizowany przez sieæ w Finlandii,
Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Holandii, Francji oraz we W³oszech.
ECCO International Communications
Network to jedna z najwiêkszych miê-
dzynarodowych sieci. Jest reprezento-
wana w 28 krajach obejmuj¹c swoim
dzia³aniem Europê, Amerykê, Azjê
i Afrykê. Wed³ug rankingu tygodnika
bran¿owego �PR Week� z 2004 roku
ECCO Network to czwarta pod
wzglêdem wielko�ci sieæ firm public
relations w Europie. Do jej miêdzyna-
rodowych klientów nale¿¹ m.in.: Car-
toon Network, Coca Cola, Deutche
Telekom, IBM, Marconi, Nokia, Regus,
Samsung, Sony Computer Entertain-
ment, Toshiba oraz Visa International
i Xerox.
Pegasus PR dla Walmark
Pegasus Public Relations rozpocz¹³
wspó³pracê z kolejnym klientem
z bran¿y farmaceutycznej. Jest nim
firma Walmark, producent szerokiej
gamy dietetycznych �rodków spo¿yw-
czych i preparatów wzmacniaj¹cych.
Agencja Pegasus PR przeprowadzi
kampaniê wizerunkow¹ - korporacyjn¹
oraz produktow¹. Bêdzie ona skiero-
wana do konsumentów ostatecznych
i farmaceutów. Obejmie równie¿ leka-
rzy w prasie bran¿owej, magazynach
kobiecych oraz na internetowych por-
talach tematycznych. 
PR Kwadrat dociera 
do kobiet
Agencja PR Kwadrat, w ramach dzia-
³añ media relations prowadzonych dla
us³ugi Leasing Plus, zamierza zwróciæ
siê do mediów skierowanych
do kobiet. - Do tej pory firmy leasin-
gowe nie promowa³y swoich produk-
tów w mediach kobiecych - przyzna³a
Dorota Sutor, dyrektor ds. marketingu
Grupy Futura Prime, oferuj¹cej us³ugê.
Nowy profil dzia³añ public relations
wejdzie w sk³ad szerszej strategii
medialnej Grupy. - Nie nastawiamy siê
na szybki i spektakularny odzew prasy
kobiecej. Chcieliby�my przede wszyst-
kim zainteresowaæ tematem, sprawiæ
by us³ugi finansowe by³y bardziej
dostrzegane przez dziennikarzy, któ-
rzy pisz¹ dla kobiet - powiedzia³a
Sutor.
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