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Wielka Brytania:
Kinross&Render

walczy z demencj¹
Brytyjska agencja PR Kinross&Render
pomaga stowarzyszeniu Alzheimer�s
Society w przekonaniu rz¹du do
zakoñczenia walki z dyskryminacj¹
ludzi cierpi¹cych na demencjê.
W swoich dzia³aniach wykorzystuje
powo³any ostatnio dzia³ ECCO Heal-
thcare. Kampania ma przekonaæ rz¹d
do traktowania demencji jak ka¿dego
innego przypadku klinicznego. Ma to
zapewniæ pacjentom bezp³atn¹ i odpo-
wiedni¹ opiekê medyczn¹. - Bêdziemy
staraæ siê uczyniæ z tego problemu
jedno z zagadnieñ kampanii wyborczej
- powiedzia³a Sara Render, dyrektor
wykonawczy w K&R. Agencja bêdzie
podejmowa³a dzia³ania PR równie¿
w trakcie przygotowañ do �Tygodnia
�wiadomo�ci na temat Alzheimera�.
Bêdzie on mia³ miejsce w lipcu przy-
sz³ego roku. Agencja pracuje na rzecz
stowarzyszenia charytatywnie.

Alzheimer�s Society istnieje w Wiel-
kiej Brytanii od 1979 roku. Jest orga-
nizacj¹ prowadz¹c¹ badania i wspiera-
j¹c¹ ludzi z demencj¹ oraz ich rodziny.
Kinross&Render jest agencj¹ PR z sie-
dzib¹ w Londynie. Dzia³a od 1987
roku, jest cz³onkiem ECCO Interna-
tional Public Relations. Obrót firmy w
2001 roku wyniós³ 2,2 mln funtów,
co uplasowa³o j¹ na 86. miejscu listy
w�ród 100 agencji PR na �wiecie.
Do jej klientów nale¿¹ m. in. Captiva,
The Corporate IT Forum, DMH, IBM
White Papers, Philips, Schell UK,
Xerox i Zurich Municipal.
�ród³o: PRWeek Worldwire

Niemcy: Sympra
wprowadza mikro-

samochody
Niemiecka agencja Sympra pozyska³a
nowego klienta. Poprowadzi dzia³ania
PR dla francuskiej firmy Microcar, pro-
ducenta pojazdów o lekkiej konstruk-
cji. Kampania towarzyszyæ bêdzie
wprowadzeniu samochodów na rynek

niemiecki, które jest planowane na
pocz¹tek tego roku. Dzia³ania s¹ skie-
rowane do dilerów samochodowych
oraz klientów, a w szczególno�ci do
ludzi starszych. Do zadañ agencji
nale¿¹ tak¿e us³ugi konsultingowe, kon-
takty z mediami oraz organizacja
imprez dla prasy. Wspó³praca z Micro-
car to kolejny krok agencji w rozsze-
rzaniu swojej dzia³alno�ci w ramach
dzia³añ PR dla przemys³u motoryza-
cyjnego.

Wielka Brytania: 
Po 80 latach czas

wzi¹æ sprawy w swoje
rêce
Brytyjskie stowarzyszenie na rzecz
ochrony zwierz¹t za granic¹ - Spana
(The Society for the Protection
of Animals Abroad) stworzy³o stano-
wisko dyrektora ds. komunikowania.
Dzia³aj¹ca od 80 lat organizacja chce
zwiêkszyæ �wiadomo�æ na temat pro-
wadzonych przez ni¹ dzia³añ. - Spana
ma bardzo s³aby wizerunek. Mamy

nadziejê to zmieniæ - powiedzia³
Jeremy Hulme, dyrektor zarz¹dzaj¹cy
firmy.
Nowe stanowisko zajmie na pocz¹tku
roku Simon Pope, by³y mened¿er
public affairs brytyjskiego oddzia³u
Miêdzynarodowego Funduszu Na
Rzecz Zwierz¹t (International Fund
for Animal Welfare) i by³y doradca
polityczny Nigela Griffithsa.
Do koñca sierpnia obs³ug¹ PR organi-
zacji zajmowa³a siê Grant Butler
Coomber. - Nie mieli�my poczucia, ¿e
pracuj¹ce dla nas osoby dostatecznie
po�wiêcaj¹ swój czas na zrealizowanie
naszych celów. Uwa¿am, ¿e osi¹-
gniemy lepszy skutek, zatrudniaj¹c
kogo� bezpo�rednio w stowarzyszeniu
- stwierdzi³ Hulme. Agencja odpo-
wiada teraz jedynie za przygotowanie
podstawowych za³o¿eñ strategii.
Spana odwiedzi³a Irak dwukrotnie
podczas inwazji si³ koalicji. Podczas
pierwszej wyprawy, zaledwie miesi¹c
po inwazji, dostarczy³a 30 ton karmy
i leki weterynaryjne o warto�ci

30 tys. funtów. Stowarzyszenie dzia³a
w Maroku, Tunezji, Etiopii, Jordanie
i Syrii. Obecnie prowadzi akcjê ratun-
kow¹ dla zwierz¹t w Sudanie.
�ród³o: PRWeek Worldwire

Wielka Brytania:
Zmiana wizeunku

fotomodelingu
Agencja modelek International Model
Management (IMM) zamierza zatrudniæ
specjalistów PR, aby zmieniæ postrze-
ganie fotomodelingu. Zadaniem wybra-
nej agencji bêdzie wypromowanie
marki IMM i modelek. - Fotomodeling
nigdy nie mia³ dobrego wizerunku.
Chocia¿ praca z modelkami topless
to ok. 15-20 proc. naszego obrotu,
w 90 proc. wp³ywa na nasz¹ reputacjê.
Chcemy to zmieniæ - powiedzia³ Kar-
sten Edwards, dyrektor naczelny IMM.
Agencja zostanie wybrana na podsta-
wie posiadanego do�wiadczenia w dzia-
³aniach skierowanych do m³odych mê¿-
czyzn w wieku 18-30 lat.
�ród³o: PRWeek Worldwire

USA: Nierzetelne
public affairs?

Specjali�ci ds. public affairs Amery-
kañskiego Departamentu Obrony
(DoD) s¹ coraz czê�ciej oskar¿ani
o przekazywanie fa³szywych i wprowa-
dzaj¹cych w b³¹d informacji na temat
wojny z terrorem. W obliczu oskar-
¿eñ DoD nadal broni g³oszonej przez
siebie regu³y: �maksimum ujawniania,
minimum opó�nienia� (�maximum disc-
losure, minimum delay�). Marcus
Mabry, redaktor naczelny korespon-
dentów Newsweeka, uwa¿a, ¿e brak
zaufania mediów do danych rz¹dowych
siêga ju¿ okresu wojny w Wietnamie
i afery Watergate. - Byli�my wówczas
zbyt ufni - powiedzia³ Mabry. Doda³
równie¿, ¿e wszystkich �obudzi³� skan-
dal w wiêzieniu Abu Ghraib. W ostat-
nim czasie amerykañska prasa opubli-
kowa³a wiele raportów, które podwa-
¿aj¹ rzetelno�æ rz¹dowych informacji.
Na przyk³ad Washington Post skryty-
kowa³ niedawno fa³szywe przedsta-
wienie przez Departament okoliczno-
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�ci �mierci w Afganistanie amerykañ-
skiego ¿o³nierza, Pata Tillmana. DoD
o�wiadczy³, ¿e zgin¹³ on w wyniku
ataku wroga. Okaza³o siê, ¿e pad³
ofiar¹ strza³u jednego z kolegów. Inne
zarzuty pod adresem rzetelno�ci rz¹-
dowych informacji dotycz¹ m.in. ter-
minu rozpoczêcia ofensywy w Fallu-
d¿y. Zarzuty odpiera porucznik Chri-
stopher Conway: �DoD dostarcza
prawdziwe, aktualne, oparte na faktach
informacje mediom, opinii publicznej,
¿o³nierzom i ich rodzinom�.
�ród³o: PRWeek Worldwire

Azja: Odpowie-
dzialny Microsoft

Microsoft rozszerzy³ na kraje azjatyc-
kie swój miêdzynarodowy program
CSR (Corporate Social Responsibility),
dotycz¹cy bezpieczeñstwa dzieci
w internecie. Jest on m.in. odpowie-
dzi¹ na zarzuty kierowane pod adre-
sem przegl¹darki Internet Explorer.
Krytycy uwa¿aj¹, ¿e zagra¿a ona bez-
pieczeñstwu najm³odszych u¿ytkowni-
ków. Pam Portin, dyrektor programu
ds. bezpieczeñstwa dzieci w Microsoft,
o�wiadczy³a, ¿e bezpieczeñstwo pro-
duktów i us³ug Microsoft to g³ówny cel
firmy. Program Microsoftu obejmie
m.in. szkolenia i dyskusje na temat
instytucji ochrony prawnej. Pierwszym
miastem regionu Azja-Pacyfik, w któ-
rym Microsoft rozpocz¹³ dzia³ania, jest
Hong Kong. Zorganizowano tam
debatê na temat egzekwowania prawa.
Wziêli w niej udzia³ m.in. przedstawi-
ciele lokalnej policji, Interpolu i Miê-
dzynarodowego Centrum ds. Zaginio-
nych i Wykorzystywanych Dzieci
(ICMEC). Dyskutowano na temat spo-
sobów walki z nielegalnymi dzia³aniami
internetowymi, m.in. seksualnym
wykorzystywaniem dzieci w internecie
i rozpowszechnianiem informacji miê-
dzy pedofilami. Sesje szkoleniowe
Microsoft wspó³sponsoruje z ICMEC.
�ród³o: PRWeek Worldwire

USA: PRWeek wyty-
puje gwiazdy PR na

2005 rok
Pod koniec stycznia PRWeek opubli-
kuje po raz pierwszy raport �Who to
Watch in 2005�. Zamierza w nim
wskazaæ agencjê, firmê lub osoby
z bran¿y, które prawdopodobnie zmie-

rz¹ siê z najwiêkszymi wyzwaniami
i maj¹ szansê osi¹gn¹æ sukces w przy-
sz³ym roku. Nominacje oraz osta-
teczny wybór nale¿eæ bêd¹ do zespo³u
redakcyjnego PRWeek. - Nie zamie-
rzamy ulegaæ presji �rodowiska
- powiedzia³a Julia Hood, redaktor
naczelna PRWeek. W raporcie znajd¹
siê kategorie, takie jak: agencje
zewnêtrzne, wewnêtrzne komórki PR,
bran¿owe media i freelancerzy.
- Raport umo¿liwi podzielenie siê z
czytelnikami naszym punktem widze-
nia, niezale¿nie od informacji przeka-
zywanych w newsach - wyja�ni³a Hood.
�ród³o: PRWeek Worldwire

Ukraina: Bez granic,
bez uprzedzeñ

Na Ukrainie rozpoczê³a siê kampania
spo³eczna po�wiêcona uprzedzeniom
wobec chorych na HIV/AIDS. Prowadzi
j¹ ukraiñskie przedstawicielstwo miê-
dzynarodowej organizacji �Lekarze bez
granic�. Celem kampanii jest zwalcza-
nie dyskryminacji chorych na AIDS,
a tak¿e informowanie o skutkach cho-
roby. - Konkurs da³ nam mnóstwo
�wietnych pomys³ów. Z do�wiadczenia
wynika, ¿e efektowny obraz i lekka w
odbiorze koncepcja plakatu lub
koszulki s¹ bardzo skutecznymi narzê-
dziami komunikowania - powiedzia³a
Natalia Rudawa, mened¿er ds. PR
organizacji �Lekarze bez granic� na
Ukrainie. Projekt zainicjowali uczest-
nicy corocznego konkursu reklamy
spo³ecznej �Nowe imiona w reklamie�,
organizowanego przez Adell Saat-
chi&Saatchi. Jego edycja w 2002 roku
dotyczy³a �AIDS przeciwko tobie�.
- Reklama odgrywa wa¿n¹ rolê w infor-
mowaniu o powa¿nych kwestiach spo-
³ecznych. Umiejêtno�ci agencji rekla-
mowej s¹ kluczowym czynnikiem
w przekazywaniu takich �spo³ecznych
komunikatów� - doda³a Rudawa.
�ród³o: Sovetnik.ru

Austria: Ukraiñsko-
wiedeñskie pro-

blemy Euro RSCG
Agencja Euro RSCG zosta³a zamie-
szana w skandal zwi¹zany z zatruciem
nowowybranego prezydenta Ukrainy,
Wiktora Juszczenki. 17 grudnia, Finan-
cial Times opublikowa³ informacjê,
¿e agencja zajmowa³a siê organizacj¹

konferencji prasowej w wiedeñskiej
klinice, podczas której zaprzeczono
pog³oskom, ¿e Juszczenko zosta³
otruty. Nied³ugo potem, badania tej
samej kliniki potwierdzi³y, ¿e ówczesny
kandydat by³ rzeczywi�cie otruty diok-
synami. Równocze�nie FT donosi³,
¿e Yffic Nouvellon, kieruj¹cy zespo-
³em Euro RSCG PR, pracowa³ wcze-
�niej dla Wiktora Pinczuka, ziêcia
Leonida Kuczmy. Dyrektor kliniki
przyzna³, ¿e nigdy nie zatrudni³by
agencji, gdyby wiedzia³ o jej powi¹za-
niach. Okre�li³ równie¿ agencjê Euro
RSCG jako �wyra�nie stronnicz¹�.
Artyku³ w Financial Times ujawnia
tak¿e, ¿e Nouvellon zapytany wprost
o swoje powi¹zania z Pinczukiem sk³a-
ma³, ¿e go nie zna. Od momentu
publikacji artyku³u, agencja nie wysy³a
komunikatów prasowych ani nie odpo-
wiada na telefony z pro�b¹ o komen-
tarz. Jedynie Oven Dougherty, g³ówny
specjalista ds. komunikacji w biurze
nowojorskim, przes³a³ do PRWeek
Worldwire nastêpuj¹cy komentarz:
�Pracowali�my dla kliniki w Wiedniu,
gdzie Juszczenko mia³ badania oraz
zorganizowali�my konferencjê pra-
sow¹. Za tre�ci przekazywane na kon-
ferencji odpowiedzialny jest klient.
W imieniu agencji doda³ równie¿: �Nie
mamy powi¹zañ z ¿adnym z kandyda-
tów�. 
�ród³o: PRWeek Worldwire 

Rosja: Putin na
¿ywo przez Internet

Konferencje prasowe prezydenta Rosji
s¹ transmitowane on-line na jego stro-
nie internetowej www.kremlin.ru.
W angielskiej wersji strony
www.kremlin.ru/eng konferencje s¹
t³umaczone symultanicznie dla dzien-
nikarzy zagranicznych. Pierwsza kon-
ferencja wspierana now¹ technologi¹
odby³a siê 23 grudnia 2004 roku.
Na oficjalnej stronie W³adimira Putina
mo¿na równie¿ znale�æ materia³y
pokonferencyjne, wideo - w formacie
wmv, audio - w formacie mp3.
�ród³o: AI NGT 
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