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Do konkursu mo¿na zg³aszaæ projekty realizo-
wane przez agencje PR, korporacje i firmy,
organy samorz¹dowe, instytucje pañstwowe,
fundacje i organizacje pozarz¹dowe. Prace oce-
nia jury wy³aniane spo�ród przedstawicieli orga-
nizatora � Zwi¹zku Firm Public Relations, prak-
tyków oraz autorytetów bran¿y PR w Polsce.
Kryteriami oceny s¹ m.in.: przyjêta strategia,
rzetelno�æ realizacji, efektywno�æ kosztów,
nowatorstwo i kreatywno�æ rozwi¹zañ, wyko-
rzystanie nowych mediów. 
W zesz³orocznej edycji Z³otych Spinaczy mo¿na
by³o zg³aszaæ projekty w nastêpuj¹cych katego-
riach:

PR korporacyjny,
PR produktu,
Kampania edukacyjna,
Komunikacja antykryzysowa i/lub komunika-

cja kryzysowa,
Public Affairs i Lobbying,
Kampania spo³eczna,
Komunikacja wewnêtrzna,
Event.

£¹cznie zg³oszono 46 projektów. Po³owa z nich
przesz³a do drugiego etapu, otrzymuj¹c nomi-
nacje do nagrody g³ównej Z³oty Spinacz 2004.
Jury ocenia³o projekty w tajnych g³osowaniach.

Audytorem konkursu by³a firma KPMG,
do której odsy³ano karty ocen.
Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie Z³otych
Spinaczy nast¹pi³o 6 grudnia, na zakoñczenie
Ogólnopolskiego Kongresu Specjalistów
i Ekspertów Public Relations � PR FORUM.
Nominowane projekty prezentowali wicepre-
zesi ZFPR; Pawe³ Trochimiuk i Mariusz Pleban.
Przedstawiciel KPMG otwiera³ zalakowane
koperty i odczytywa³ werdykt jurorów. Zwy-
ciêzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali
statuetki, a wszyscy nominowani � dyplomy.
Kategoria 1: PR korporacyjny

Telefon do Mamy � Telekomunikacja Polska
Autorski projekt Telekomunikacji Polskiej reali-
zowany jest w ramach programu charytatyw-
nego �Telekomunikacja Polska Dzieciom�. Polega
na umieszczaniu w szpitalach kolorowych apa-
ratów telefonicznych. Dzieci korzystaj¹ z nich
bezp³atnie, dziêki specjalnym kartom telefo-
nicznym, dostarczanym przez TP.
Projekt �Telefon do Mamy� ma budowaæ wize-
runek Telekomunikacji Polskiej jako firmy odpo-
wiedzialnej spo³ecznie, która podejmuje wa¿ne
dzia³ania na rzecz chorych dzieci. Grup¹ doce-
low¹ projektu s¹ klienci oraz pracownicy TP
i oczywi�cie bezpo�redni beneficjenci dzia³añ
� mali pacjenci oddzia³ów dzieciêcych oraz ich
rodzice.
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Z³ote Spinacze 2004
Konkurs na najlepsze projekty PR

Zainicjowane przed dwoma laty, przez
Zwi¹zek Firm Public Relations, �Z³ote
Spinacze� nagradzaj¹ najlepsze 
projekty z dziedziny PR, realizowane
w danym roku. Po ostatniej edycji
konkursu pada³y g³osy, ¿e faworyzuje
on agencje, które nale¿¹ do Zwi¹zku.
Mamy nadziejê, ¿e Czytelnicy wyrobi¹
sobie w³asne zdanie na ten temat 
po zapoznaniu siê z projektami.
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Wymiernym efektem projektu jest jego wp³yw
na postrzeganie dzia³añ wizerunkowych reali-
zowanych przez Telekomunikacjê Polsk¹. Zna-
jomo�æ wspomagania akcji charytatywnych pro-
wadzonych przez TP wzros³a z 29 proc.
w styczniu do 40 proc. w pa�dzierniku 2004
roku. Ponad 38 proc. respondentów uwa¿a TP
za firmê odpowiedzialn¹ spo³ecznie. Business
Centre Club uhonorowa³ Prezesa Zarz¹du TP,
Marka Józefiaka, Medalem Korczaka � �Dziecko
to jutro�, za dzia³alno�æ i osobiste zaanga¿o-
wanie na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
Pozostali nominowani:
Diageo: Wy¿sza Forma Inteligencji, 180O PR,
Szpital z sercem, Profile, Telekomunikacja Pol-
ska.

Kategoria 2: PR produktu 
(ex aequo)

Plastry Evra � Headlines Brand       
& Corporate Communication
G³ównym celem ca³orocznej kampanii
plastrów antykoncepcyjnych Evra by³o
zbudowanie ich wizerunku jako pro-
duktu modnego, bêd¹cego inspiracj¹ dla
projektantów i stylistów. Kampania
mia³a równie¿ prze³amaæ tabu, jakim
w Polsce jest antykoncepcja. Dzia³ania

zleci³a firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Grupê docelow¹ stanowi³y kobiety w wieku 18-
45 lat. Kana³em komunikowania by³y media
posiadaj¹ce rubryki zdrowotne oraz tytu³y
i kolumny life-stylowe. Dodatkowo wykorzy-
stano grupê �opinion leaders�, kreuj¹c¹ i dyk-
tuj¹c¹ trendy.
Równocze�nie prowadzono trzy elementy
kampanii. Pierwszy mia³ za zadanie dostarczyæ
mediom medycznym oraz pozosta³ym zainte-
resowanym tematyk¹ zdrowia, informacje
o plastrach. Zorganizowano konferencjê pra-
sow¹ z udzia³em specjalistów. Opowiadali oni
o nowej metodzie antykoncepcyjnej z wyko-
rzystaniem plastrów Evra. Jednocze�nie pro-
wadzono dzia³ania, które mia³y umo¿liwiæ
przenikniêcie w �rodowisko trend setterów.
W celu kreowania plasterka jako elementu
mody zorganizowano pokaz pod przewrot-
nym tytu³em �Anty-Koncepcja     w
modzie�. Zaproszono na niego osoby zwi¹-
zane z mod¹ i kreuj¹ce trendy. Specjalnie na
to wydarzenie trzech m³odych polskich pro-
jektantów przygotowa³o kreacje inspirowane
antykoncepcj¹. To wydarzenie by³o pretek-
stem do wielu publikacji w mediach. Wykre-
owa³o równie¿ Evrê jako trend. Fot
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Do udzia³u w projekcie zaproszono wszystkie, dzieciêce oddzia³y szpi-
talne w Polsce. Pierwszy �Telefon do Mamy� zainstalowano na Oddziale
Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Na ka¿dy oddzia³,
uczestnicz¹cy w projekcie, co miesi¹c wysy³ane s¹ bezp³atne karty tele-
foniczne �TP Dzieciom�. Obecnie TP wysy³a do szpitali ponad 12 tysiêcy
kart miesiêcznie.
Jest to najwa¿niejszy projekt spo³eczny realizowany w TP. Od czasu
zaprezentowania projektu, w lipcu 2003 roku, towarzysz¹ mu dzia³ania
media relations. W ramach telewizyjnego �Serwisu Informacyjnego TP�,
prowadzonego przez Krystynê Czubównê, zaprezentowano specjalny
odcinek po�wiecony realizacji tego projektu.
Instalacjom pierwszych aparatów telefonicznych w poszczególnych woje-
wództwach towarzyszy³y regionalne konferencje prasowe. Bie¿¹ce komu-
nikowanie opiera siê g³ównie na mediach lokalnych. Dotarcie do nich
jest mo¿liwe dziêki wspó³dzia³aniu z regionalnymi strukturami Biura Pra-
sowego TP. �Telefon do Mamy� jest promowany tak¿e podczas ogólno-
polskich akcji charytatywnych, które wspiera TP.
W ramach projektu prowadzone s¹ równie¿ akcje okoliczno�ciowe.
W Dniu Matki, pod has³em
�Pamiêtaj o Telefonie do Mamy�,
dzieci zachêcano do nagrania
specjalnych ¿yczeñ dziêki infoli-
nii. Kampaniê promocyjn¹ pro-
wadzono w radiu oraz Interne-
cie. Jej g³ównymi elementami
by³y spoty reklamowe i specjalny
konkurs w radiu RMF FM.
¯yczenia z �Telefonów do Mamy�
w szpitalach pomagali te¿ sk³a-
daæ dzieciom aktorzy i piosen-
karze. Natomiast w okresie
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia grupy �wiê-
tych Miko³ajów (z³o¿one z wolontariuszy
TP oraz znanych osób) odwiedza³y dzieci
w szpitalach i rozdawa³y prezenty. Zorga-
nizowano równie¿ konkurs �wi¹teczny
�Telefon do Mamy�. Z ponad 2 tys. rysun-
ków i tekstów dzieci powsta³a wystawa
prezentowana w siedzibie Telekomunikacji
Polskiej.
Istotnym elementem projektu jest tak¿e
kierowanie informacji do pracowników
firmy przy wykorzystaniu mediów
wewnêtrznych TP. Wiedz¹ oni o postêpach
projektu, s¹ tak¿e zapraszani do jego wspó³-
tworzenia. Przy realizacji projektu stale
wspó³pracuje ponad 30 osób, a okazjonalnie
wspiera go oko³o 100 wolontariuszy, przeka-
zuj¹c co miesi¹c do szpitali karty �TP Dzieciom�.
Od pa�dziernika 2003 roku do grudnia 2004, TP
zainstalowa³a 868 telefonów, co oznacza, ¿e mo¿e
z nich korzystaæ ok. 80 proc. ma³ych pacjentów szpi-
tali dzieciêcych w Polsce. W tym czasie szpitale
otrzyma³y 120 tys. bezp³atnych kart telefonicznych,
z których skorzysta³o ju¿ ponad 200 tys. Dzieci, roz-
mawiaj¹c ponad 4 miliony minut ze swoimi najbli¿-
szymi. W prasie ukaza³o siê ponad 150 pozytywnych
publikacji prasowych.
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Trzecim elementem kampanii by³o zaanga¿o-
wanie trzech znanych i piêknych Polek do two-
rzenia mody na Evrê. By³y nimi piosenkarka �
Reni Jusis, aktorka � Katarzyna Skrzynecka
i modelka � Joanna Horodyñska. Ka¿da z nich
zosta³a ambasadork¹ marki. Twarze Evry zaan-
ga¿owano do reklam oraz dzia³añ PR. Kobiety
pokazywa³y siê publicznie z plastrem na ramie-
niu.
Mierzalne efekty kampanii to ponad 220 publi-
kacji w prasie oraz 18 relacji w telewizji. Efekt
osi¹gniêto dziêki dotarciu do trend setterów
oraz zaanga¿owaniu Twarzy. Evra rozpoczê³a
równie¿ wa¿ny proces prze³amywania obycza-
jowego tabu � kobiety zaczê³y �mia³o pokazy-
waæ siê publicznie z plastrem antykoncepcyj-
nym na ramieniu. 

Philips nasz niepowszedni �
Partner of Promotion
Od lutego 2004 roku Part-
ner of Promotion prowadzi
biuro prasowe marki Philips.
W jego ramach organizo-
wane s¹ launche nowo�ci.
Dostarcza ono równie¿
informacje o dostêpnych
produktach. Dzia³ania
maj¹ doprowadziæ do sta-
³ej obecno�ci produktów
Philipsa w mediach oraz
zdystansowanie - pod
tym wzglêdem � konku-
rencji. Zadaniem agen-
cji by³o równie¿ zorga-
nizowanie premiery
nowych produktów: ¿elazek,
golarek i depilatorów oraz
nowych urz¹dzeñ do stylizacji
w³osów. 
Wszystkie dzia³ania PR s¹ skoor-
dynowane z harmonogramem
wprowadzania nowych produk-
tów i trybem produkcji kluczo-
wych mediów. Odbywaj¹ siê one
wed³ug harmonogramu wysy³ek
materia³ów prasowych. Pierwszy,
pó³roczny plan dotyczy³ ok. 120
produktów w 15 grupach pro-
duktowych. 
Biuro prasowe przygotowuje � na ¿yczenie
poszczególnych mediów � notatki prasowe
na temat sprzêtów marki Philips. W ci¹gu tygo-
dnia biuro rozsy³a od kilku do kilkunastu nota-
tek. W ramach projektu powstaj¹ równie¿ kre-
atywne press packi. Agencja zarz¹dza baz¹ foto-
graficzn¹ i decyduje o wyborze odpowiednich
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zdjêæ, dopasowuj¹c je do wymagañ i charakteru ka¿dego pisma. Prowadzi
tak¿e show room Philips. Dziennikarze mog¹ w nim obejrzeæ i wypo-
¿yczyæ do sesji flagowe produkty z poszczególnych linii oraz wszystkie
nowo�ci.
W pierwszych sze�ciu miesiêcach wspó³pracy zorganizowano 2 launche
serii nowych produktów: Elance 3100 oraz Cool Skin / Satinelle. Kon-
ferencje prasowe zaaran¿owano z elementami interaktywnej zabawy,
dziêki czemu nowo�ci zaprezentowano w niekonwencjonalnej formie.
G³ówn¹ cech¹ ¿elazka Elance by³o wzornictwo przygotowane zgodnie
z najnowszymi trendami w modzie. Przedstawiaj¹c je mediom, przyjêto
konwencjê nawi¹zuj¹c¹ do wiod¹cej barwy. Miejsce (Orange Club), lay-
outy materia³ów prasowych i CD, a tak¿e gifty (kosz pomarañczy) nawi¹-
zywa³y do koncepcji pomarañczowego spotkania. Czê�æ produktow¹
uatrakcyjni³o wyst¹pienie �eksperta� w dziedzinie mody � stylistki Urszuli
Kamiñskiej. Skierowa³a ona uwagê dziennikarzy na najmodniejsz¹ w tym
sezonie pomarañczow¹ kolorystykê oraz pokaza³a, jak ten trend wygl¹da
na wybiegach wielkich mistrzów krawiectwa. Element ten mia³ dodat-
kowo utwierdziæ dziennikarzy w przekonaniu, i¿ wszystkie dzia³ania i pro-

dukty z gamy Philips powstaj¹ z my�l¹ o u¿ytkowniku,
w zgodzie ze zmieniaj¹cymi siê trendami,
potrzebami i oczekiwaniami klientów. 
Z kolei podczas konferencji prasowej, pre-
zentuj¹cej nowo�ci produktowe z grupy pre-
sonal care, rozszerzono koncepcjê imprezy
o aspekt m³odzie¿owy, �coolerski�, nawi¹zu-
j¹cy do popkultury. Konferencja odby³a siê
w show roomie Philips, w siedzibie klienta.
Agencja zaaran¿owa³a dwa pokoje � m³odej
kobiety i mê¿czyzny. Pomieszczenia sprawia³y
wra¿anie opuszczonych w po�piechu, przed
chwil¹. Nie zabrak³o wystawy produktów, której
aran¿acja wydobywa³a najwa¿niejsze ich cechy, np.
wodoodporno�æ maszynek, które umieszczono
w akwariach pe³nych wody lub dekoracji z piór

podkre�laj¹cych delikatno�æ nowych depilato-
rów. Po prezentacji odby³ siê pokaz tañca break
dance.
Sze�æ miesiêcy wspó³pracy agencji Philips�em
zaowocowa³o powiêkszeniem liczby wycinków
dotycz¹cych jego produktów. 
Pozostali nominowani:
Absolut Label, Sensors PR,
Stwórz sobie domowy salon SPA, Spin Com-
munications.
Kategoria 3: Kampania eduka-
cyjna

Stres pod kontrol¹ � Multi Communications
Program prowadzi agencja Multi Communications dla marki antyperspi-
rantów Rexona. Jego pierwsza edycja odby³a siê w 2003 roku. Objêto
nim wówczas 180 tys. uczniów (45 proc. polskich maturzystów).
W 2004 roku by³o ich ju¿ 321 tys. (72 proc.). W tym roku z zajêæ sko-
rzysta 380 tys. uczniów, co stanowi 78 proc. maturzystów. Rexona
poprzedzi³a akcjê badaniami, z których wynika, ¿e sytuacj¹ niemal jed-
noznacznie kojarz¹c¹ siê ze stresem jest matura. Celem akcji jest zbu-
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dowanie pozytywnego wizerunku marki Rexona
w�ród odbiorców programu poprzez naukê
radzenia sobie ze stresem.
Ka¿dy maturzysta uczestniczy w co najmniej
dwóch godzinach lekcyjnych prowadzonych

przez przeszkolon¹ kadrê (nauczycieli, psy-
chologów lub pedagogów szkolnych).

Uczestnicz¹ca w programie szko³a
otrzymuje nieodp³atnie pakiet edu-
kacyjny. W sk³ad pakietu wchodz¹:
film, �Poradnik dla edukatora� oraz
�Pakiet edukacyjny dla uczniów�.
W filmie fikcyjna postaæ � dr Frojdek

� t³umaczy mechanizm dzia³ania
stresu oraz omawia � na podsta-

wie przygód 6 maturzystów �
metody radzenia sobie z nim.

Osoby prowadz¹ce program uczest-
nicz¹ w szkoleniu, podczas którego

otrzymuj¹ 46-stronicowy �Poradnik dla edu-
katora�. Rozpisano w nim szczegó³owo scena-
riusze lekcji i zawarto informacje, jak wykorzy-
staæ film i materia³y pomocnicze. W pakiecie dla
uczniów znajduj¹ siê ulotka o stresie, ulotka
o poceniu siê � jednym z fizjologicznych objawów
stresu i antyperspirant � prezent od sponsora.
III edycja programu dotyczy równie¿ rodziców.
Na wywiadówkach otrzymaj¹ oni ulotki, z któ-
rych dowiedz¹ siê, jak pomóc dziecku w przy-
gotowaniach do matury, nie potêguj¹c jego
stresu zwi¹zanego ze zbli¿aj¹cym siê egzami-
nem. Uczniowie i rodzice, którzy zechc¹ pog³ê-
biæ swoj¹ wiedzê o stresie, mog¹ skorzystaæ ze
strony internetowej www.strespodkontrola.pl.
Materia³y edukacyjne dla uczniów i nauczycieli
przygotowali specjali�ci ds. edukacji z Multi
Communications (metodyk i psycholog) oraz dr
Katarzyna Kosiñska�Dec, psycholog z Zak³adu
Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychiatrii

i Neurologii w Warszawie. Konsultan-
tami od strony metodycznej byli spe-
cjali�ci Polskiego Towarzystwa O�wiaty
Zdrowotnej, którzy odpowiadaj¹ rów-
nie¿ za realizacjê Programu w terenie.
Skuteczno�æ programu �Stres pod
kontrol¹� potwierdzaj¹ badania Pen-
tora. Pod wp³ywem zdobytej na lek-

cjach wiedzy spad³o zainteresowanie
m³odzie¿y u¿ywkami, narkotykami, alkoholem
i papierosami, postrzeganymi jako sposoby na
redukcjê stresu. Wzros³o zainteresowanie zale-
canymi metodami radzenia sobie z napiêciem
emocjonalnym, takimi jak trening autogenny,
joga, sport, æwiczenia relaksacyjne.
Pozostali nominowani:
Akcja Podaruj Dzieciom S³oñce 2003, United PR,
Daj �mieciom kosza! Eskadra BTL.

Kategoria 4: Komunikacja anty-
kryzysowa i kryzysowa

Inteligo Financial Services �SOS� - Partner
of Promotion
Agencja skupi³a siê na wyt³umaczeniu mediom
ró¿nicy pomiêdzy: �technologicznym atakiem
hakerów� a �prób¹ wy³udzenia kodów dostêpu
do rachunków�. Akcjê rozpoczêto po publika-
cjach o serii w³amañ hakerskich do banków
internetowych.  Dzia³ania agencji sprowadza³y
siê do konkluzji: Inteligo jest bezpieczne,
a próby wy³udzenia zdarzaj¹ siê tak w wirtual-
nej, jak i w prawdziwej rzeczywisto�ci.
Pozostali nominowani:
Zwalczanie nielegalnego poboru energii elek-
trycznej, Górno�l¹ski Zak³ad Elektroenerge-
tyczny.
Kategoria 5: Public affairs 
& lobbying 

Dzia³ania lobbingowe dla Unii Farmaceutów
i W³a�cicieli Aptek � On Board PR
Koniec 2003 roku by³ dla polskiego rynku far-
maceutycznego dramatycznym okresem.
Wa¿y³y siê losy wielu ma³ych,  rodzinnych
aptek. Planowana przez Rz¹d nowelizacja
ustawy o prawie farmaceutycznym mia³a wp³y-
n¹æ na przysz³o�æ 10 tys. aptekarzy w Polsce
oraz na potencjalne inwestycje koncernów
w sieci aptek. Wszystko zale¿eæ mia³o od sta-
nowiska rz¹du oraz g³osowania w Sejmie nad
zmianami przepisów prawa farmaceutycznego.
Unia Farmaceutów i W³a�cicieli Aptek
(UFiWA), reprezentuj¹ca �rodowisko aptekar-
skie, postulowa³a nowelizacjê Ustawy Prawo
Farmaceutyczne ograniczaj¹cej liczbê posiada-
nych aptek przez jeden podmiot. Zmiana
ta mia³aby ograniczyæ przejmowanie przez du¿e
koncerny farmaceutyczne hurtowni leków, chro-
ni¹c krajowy przemys³ farmaceutyczny i zabez-
pieczaj¹c prawa pacjentów do bezpiecznego
dostêpu do leków.
Celami kampanii by³y zainicjowanie zmian
w Ustawie Prawo Farmaceutyczne i zbudowa-
nie atmosfery spo³ecznej,  sprzyjaj¹cej wpro-
wadzeniu zmian prawnych korzystnych dla pol-
skich aptekarzy oraz pacjentów. Konieczne przy
tym okaza³o siê wzmocnienie wizerunku apte-
karza jako zawodu zaufania publicznego, a tak¿e
zbudowanie wiêzi aptekarzy ze spo³eczno�ciami
lokalnymi. Powy¿sze cele nie mog³y byæ jednak
zrealizowane bez integracji �rodowiska apte-
karskiego.Fot

. O
n B

oar
d P

R

Rys
. M

ulti
 Co

mm
uni

cat
ion

s



43styczeñ/luty 2005

Prace mia³y, w konsekwencji, zbudowaæ pozy-
tywny klimat medialny, aby mo¿liwe by³o wspar-
cie dla planowanych zmian w obowi¹zuj¹cej
ówcze�nie ustawie Prawo Farmaceutyczne.
Zmiany te utrudnia³yby tworzenie siê struktur
monopolistycznych w obszarze detalicznej dys-
trybucji leków i stanowi³yby ochronê tradycyj-
nych aptek rodzinnych oraz ich wiêzi z lokal-
nymi spo³eczno�ciami.
Podczas planowania kampanii pojawi³ siê pro-
blem zwi¹zany z nadu¿ywaniem leków kupo-
wanych pod wp³ywem promocji i reklamy oraz
obni¿ek cen proponowanych przez apteczne
supermarkety. Wzros³a równie¿ liczba leków
nabywanych na bazarach, czyli tam, gdzie obrót
lekami nie jest poddany ¿adnej kontroli. Leka-
rze alarmowali wzrost liczby zatruæ spowodo-
wany przyjmowaniem leków pochodz¹cych
z niewiadomego �ród³a.
Dzia³ania PR mia³y dodatkowo podkre�liæ rolê
aptekarza w procesie bezpiecznego rozpo-
wszechniania i za¿ywania leków. W ramach
kampanii prowadzono równie¿ dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do tego, aby aptekarz sta³ siê doradc¹
pacjenta przy wyborze ka¿dego rodzaju leku.
Grup¹ docelow¹ dzia³añ PR by³y: w³adze usta-
wodawcze, spo³eczeñstwo polskie, aptekarze

W ramach programu przeprowadzono nastêpuj¹ce dzia³ania
skierowane do spo³eczeñstwa, mediów oraz �rodowiska apte-
karskiego:

nawi¹zanie wspó³pracy z partnerami instytucjonalnymi
i medialnymi,

cykl spotkañ z cz³onkami sejmowej Komisji Zdrowia,
badania opinii publicznej metod¹ wywiadów telefonicznych,

których wyniki pos³u¿y³y jako argument w dyskusjach o postu-
lowanych zmianach,

filmy edukacyjne dla mediów i na potrzeby projekcji
w Muzeum,

cykl wystaw �Z dziejów polskiego aptekarstwa� w najwiêk-
szych miastach Polski,

cykl otwartych wyk³adów o bezpiecznym stosowaniu leków,
cykl wyk³adów dla Farmaceutów,
udzia³ przedstawicieli Unii w posiedzeniach Komisji Zdrowia,
w³¹czenie siê Unii w organizacjê Dnia Polskiej Farmacji,
udzia³ w Sympozjum Historii Farmacji w Horyñcu,
udzia³ przedstawicieli Unii w obradach Komisji Trójstronnej,
poradnik Edukacyjny �Bezpieczne stosowanie leków�,
biuro prasowe UFiWA, k¹ciki eksperckie, w których specja-

li�ci-farmaceuci, reprezentuj¹cy Uniê, udzielaj¹ porad dotycz¹-
cych stosowania, przechowywania leków, spotkania warszta-
towe dla dziennikarzy.
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oraz dziennikarze, g³ównie z prasy informacyjnej, biznesowej
i bran¿owej.
Srategi¹ dzia³añ by³o budowanie poparcia spo³ecznego dla postulowanych
zmian poprzez inicjacjê programu informacyjnego, skupiaj¹cego siê
na najbardziej przekonuj¹cym aspekcie; kwestii bezpieczeñstwa i odpo-
wiedzialno�ci w obrocie lekami. Dzia³ania informacyjne pod has³em �Pro-
gram Na Rzecz Bezpiecznego Stosowania Leków� by³y wsparciem dla
dzia³añ lobbingowych zwi¹zanych z proponowanymi zmianami w prze-
pisach. Patronami medialnymi programu zosta³y media adresowane
do farmaceutów (Lek w Polsce, Activeweb), osób zainteresowanych
zdrowiem (Zdrowie) i ogó³u spo³eczeñstwa (Radio Józef, Dzieñ Dobry).
Realizacjê projektu podzielono na dwa podstawowe etapy; pierwszy �
zwi¹zany ze zbudowaniem przekonania o wa¿nej roli spo³ecznej i uni-
kalnych walorach niewielkich rodzinnych aptek, drugi � zwiêkszaj¹cy

�wiadomo�æ zagro¿eñ zwi¹zanych z ekspansj¹
sieci aptecznych. Elementem projektu by³o
równie¿ przygotowanie pe³nego systemu
wizualizacji dla UFiWA, wykorzystywanego
nastêpnie w trakiec wszystkich dzia³añ.
Prace objê³y przygotowanie podstawowych
elementów wizualizacji (logo) oraz wytycz-
nych dotycz¹cych innych materia³ów
(papeteria).
1 kwietnia 2004 roku Sejm zakoñczy³ drugie czytanie
proponowanych przepisów prawa farmaceutycznego,
które zakazywa³y nadmiernej koncentracji aptek w sie-
ciach. 20 kwietnia Sejm przyj¹³ nowelizacjê ustawy Prawo
Farmaceutyczne. Nowelizacja zgodna z postulatami Unii
obowi¹zuje od 1 maja 2004 roku Pos³owie zgodzili siê, aby
jeden podmiot byæ w³a�cicielem aptek, których udzia³
w rynku nie przekracza 1 proc. w skali województwa.
Rozwi¹zanie to uwa¿ane jest za korzystne dla pacjentów, dla
pañstwa i dla krajowego przemys³u farmaceutycznego. UFiWA
oraz Naczelna Izba Aptekarska otrzyma³y zaproszenia do
udzia³u w obradach Komisji Trójstronnej, utworzonej przy Ministerstwie
Gospodarki. UFiWA reprezentowa³a równie¿ �rodowisko polskich far-
maceutów podczas prac komisji dotycz¹cych ustawy o ��wiadczeniach
Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze �rodków Publicznych�.
Dzia³ania PR pozwoli³y na zbudowanie silnego wizerunku Unii Farma-
ceutów, która zyska³a poparcie Polskiej Konfederacji Pracodawców Pry-
watnych jako partnera dla dzia³añ lobbingowych. Uniê wspar³y ponadto:

NIA (Naczelna Izba Aptekarska), Polfarmed
(Polska Izba Przemys³u Farmaceutycznego
i Wyrobów Medycznych), PZPPF (Polski Zwi¹-
zek Pracodawców Przemys³u Farmaceutycz-
nego) oraz polska firma farmaceutyczna Ada-
med. 
Pozostali nominowani: Manufaktura, Telma
Group Communications, 
Polskie kosmetyki bez akcyzy, Polski Zwi¹zek
Pracodawców Prywatnych Bran¿y Kosmetycznej.
Kategoria 6: Kampania spo-
³eczna 

Potrzebna encyklopedia � Feedback/
Hill & Knowlton
Tak zatytu³owan¹ akcjê spo³eczn¹ zorgani-
zowa³o Wydawnictwo Naukowe PWN wraz
z agencj¹ PR Feedback/Hill & Knowlton.
Celem projektu by³o wzmocnienie wize-
runku PWN jako firmy i marki dziel¹cej siê
wiedz¹ z ka¿dym. 
Akcja odby³a siê 22 maja 2004, w godzi-
nach 10 � 17 i mia³a charakter zbiórki ency-
klopedii od osób prywatnych. Zorganizo-
wano 41 punktów zbiórki w 31 by³ych mia-
stach wojewódzkich (spo�ród 49, do któ-

rych zwrócono siê z pro�b¹ o wsparcie
akcji). Punkty zlokalizowano
g³ównie w placówkach o�wia-

towych lub Urzêdach Miejskich.
Ponadto, encyklopedie mo¿na

by³o przynosiæ do 7 firmowych
ksiêgarñ PWN na terenie kraju

oraz do stoiska firmowego PWN
podczas Miêdzynarodowych Tar-

gach Ksi¹¿ki. 
Zebrano 362 komplety encyklope-

dii, co w przeliczeniu na tomy daje
1195 sztuk. Dodatkowo, PWN prze-

kaza³o 10 kompletów Nowej encyklopedii
powszechnej PWN � edycja 2004, oraz
100 kompletów 6-tomowej encyklopedii
powszechnej. W firmowych ksiêgarniach
PWN akcjê przed³u¿ono o 2 tygodnie �
trwa³a do 5 czerwca. W sumie zebrano
472 komplety, co da³o 1875 tomów
encyklopedii.

Zebrane egzemplarze przekazano instytucjom,
których nie staæ na aktywne wzbogacanie ksiê-
gozbiorów � domom dziecka, bibliotekom
szkolnym, publicznym, o�rodkom pomocy spo-
³ecznej. Listê 1088 placówek, w których
potrzebna jest encyklopedia, stworzy³o 21
oddzia³ów Kuratorium O�wiaty i Wychowania.
Jako sponsora pozyskano firmê kuriersk¹ Sió-

Fot
. Fe

edb
ack

/Hi
ll &

 Kn
ow

lton



w  b r a n ¿ y

45styczeñ/luty 2005

demka. Dostarczy³a ona wyselekcjonowane,
skatalogowane i posegregowane encyklopedie
do najbardziej potrzebuj¹cych placówek.
Dotarcie do jak najwiêkszej liczby darczyñców
zaplanowano poprzez wzmo¿one dzia³ania PR
przed dniem zbiórki; uruchomienie strony inter-
netowej (www.akcjaspoleczna.pwn.pl), wyko-
rzystanie do akcji infolinii PWN oraz inten-
sywn¹ obecno�æ w mediach dziêki patronom
medialnym.
Patronat honorowy nad akcj¹ objêli: Minister
Edukacji Narodowej i Sportu, Krystyna £ybacka
oraz Minister Kultury, Waldemar D¹browski.
Patronami medialnymi byli: Telewizja Polska
Program 2, Polskie Radio Program 3, Gazeta
Wyborcza oraz portal Gazeta.pl.
Informacje o akcji oraz jej promocja pojawi³y siê
na antenie Programu 2 TVP � w dniach 17-22
maja 2004 roku. W promocji udzia³ bra³y Kry-
styna Janda i Jolanta Fajkowska. O niezwyk³ej
wadze posiadania encyklopedii w domu oraz
o konieczno�ci dzielenia siê wiedz¹ wypowia-
da³y siê tak¿e znane osobisto�ci kultury i nauki,
mi.in.: Gustaw Lutkiewicz, Andrzej P¹gowski,
Tytus Wojnowicz, profesorowie Grinberg
i Gadacz � zwi¹zani z Wydawnictwem Nauko-
wym PWN. Akcjê wspiera³a regularna dystry-
bucja materia³ów prasowych do mediów ogól-
nopolskich, a 12 maja 2004 roku, w siedzibie
PWN, odby³a siê konferencja prasowa.
W ka¿dym mie�cie wytypowano jednego koor-
dynatora akcji. Jego zadaniami by³y wspó³orga-
nizacja miejsc zbiórki i logistyka wszystkich dzia-
³añ. Koordynatorzy podlegali bezpo�rednio cen-
trali akcji zlokalizowanej w agencji Feedback/
Hill & Knowlton. Wyposa¿ono ich w komplety
materia³ów promuj¹cych akcjê � bannery, pla-
katy, które mia³y rozreklamowaæ miejsca
zbiórki. Ponadto otrzymali specjalnie opraco-
wane certyfikaty, które wrêczano  darczyñcom
jako dowód wdziêczno�ci wydawnictwa PWN
za przyniesion¹ encyklopediê. Certyfikat upo-
wa¿nia³ do zakupu nowej, 8-tomowej Encyklo-
pedii PWN z 10 proc. rabatem. 
Wed³ug organizatorów akcji ka¿dy Polak zetkn¹³
siê z informacj¹ o akcji w ró¿nych mediach 3,3-
krotnie. Publikacje, dotycz¹ce akcji, pojawi³y siê
w prasie (134 wycinki w mediach ogólnopol-
skich i lokalnych), radiu (20 relacji radiowych,
w sumie ok. 1 godz. 15 min. czasu antenowego
w ogólnopolskich i lokalnych stacjach radio-
wych), telewizji (12 materia³ów, w tym g³ówne
wydanie Panoramy � 23,20 minut), Internecie
(102 publikacje � portale, wortale i strony
Urzêdów Miast i Gmin, szkó³, bibliotek itp.).
Ekwiwalent reklamowy wyniós³ ok. 925 tysiêcy
z³otych.
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Pozostali nominowani: 
Pro�ba, GCI,
Wielka kampania ¿ycia, Avon.
Kategoria 7: Komunikacja wewnêtrzna

Pod jednym dachem � Commercial Union
Biuro G³ówne Commercial Union, zatrudniaj¹ce oko³o 800 osób,
mie�ci³o siê w trzech budynkach przy al. Jana Paw³a II w Warszawie.
Jesieni¹ 2003 roku Zarz¹dy CU podjê³y decyzje o przeprowadzce
na Wolê, do nowego budynku Crown Point,  przy ulicy Prostej.
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pracowników brzmia³y: �Nie ca³kiem dziki
zachód�, �Blaski i cienie pracy w open space�,
�Korona City, kierunek � Prosta 70�, �Pakuj siê
z g³ow¹�.
W nowej siedzibie wiêksza ni¿ poprzednio
liczba osób pracuje w open spaces. Dlatego
propagowanie filozofii pracy w takich warun-
kach sta³o siê jednym z tematów prezentacji dla
kadry mened¿erskiej i komunikatorów (liderów
opinii z wszystkich dzia³ów). Prezentacja szcze-
gó³owo pokazywa³a proces przeprowadzki
(zasady pakowania i archiwizacji dokumentów,
harmonogram). Do u¿ytku pracowników uru-
chomiono kana³ komunikacji zwrotnej � spe-
cjalne konto Lotus Notes � który mia³ zachê-
caæ do dzielenia siê pomys³ami i zadawania
pytañ.
Sama przeprowadzka trwa³a od kwietnia do
lipca 2004 roku. W okresie gdy czê�æ za³ogi
by³a na Prostej, a czê�æ na Jana Paw³a, zorgani-
zowano transport dla klientów, a tak¿e pra-
cowników (znaczony samochód kursowa³ zgod-
nie z rozk³adem i u³atwia³ komunikacjê).
Ju¿ po zasiedleniu budynku, poproszono komu-
nikatorów o zebranie opinii na temat nowego
miejsca. Z otrzymanych materia³ów powsta³
�Raport o nastrojach pracowników� Biura
G³ównego. Trafi³ on do Zarz¹dów i Dzia³u
Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi Grupy. Opra-
cowano równie¿ raport dla dzia³u OM, bezpo-
�rednio odpowiedzialnego za zagospodarowa-
nie nowego budynku. Zespó³ ds. przeprowadzki
przeanalizowa³ wszystkie postulaty, a pracow-
nicy otrzymali harmonogram usuwania usterek,
np. kiedy zacznie dzia³aæ klimatyzacja, kiedy
ucichn¹ g³o�ne prace wykoñczeniowe, trwaj¹ce
w budynku). 
Proces przeprowadzki zakoñczy³y event
� wspólne zdjêcie wszystkich pracowników
przed now¹ siedzib¹- Panorama Wolska i lote-
ria fantowa. Numer losu by³ ukryty w opako-
waniu ciastka przygotowanego przez osoby nie-
pe³nosprawne, którymi opiekuje siê fundacja
Awangarda.
Pozostali nominowani:
Volkswagen Bank Group Conference 2003,
United PR.
Kategoria 8: Event

Oddaj siê Levi�sowi � Partner of Promotion
Agencja Partner of Promotion realizowa³a
otwarcie flagowego sklepu Levi�sa w Galerii
Mokotów oraz promocjê nowej kolekcji
odzie¿y. Nadrzêdnymi celami dzia³añ by³y poin-
formowanie grupy docelowej o wydarzeniu

Rafa³ Szymczak, Prezesa ZFPR: Po pierwsze, dane staty-
styczne � 60 proc. sk³adu komisji stanowi³y osoby spoza Zwi¹zku
(klienci, media, inne organizacje bran¿owe, NGO.), wiêc to nie Zwi¹-
zek decydowa³, kto dostaje nagrody. Regu³y konkursu by³y przejrzy-
ste, a g³osowanie tajne (wyniki do momentu og³oszenia zna³a tylko
jedna osoba z KPMG). Do konkursu agencje zwi¹zkowe zg³osi³y 54
proc. projektów, otrzyma³y 61 proc.nominacji i 77 proc. nagród.
Postawiê wiêc dosyæ oczywist¹ tezê, ze mo¿e gdyby organizacje
do Zwi¹zku nie nale¿¹ce zg³osi³y wiêcej i lepszych projektów,
to na pewno niezale¿ne od Zwi¹zku jury przyzna³oby im wiêcej
nagród. Po drugie, rozumiem, ¿e mam skomentowaæ opinie, i¿ wia-
rygodny by³by konkurs, w którym agencje zwi¹zkowe nie dosta³yby
nagród. Jednak absurdalno�æ tego twierdzenia jest dosyæ oczywista.
Zwi¹zek reprezentuje wiêkszo�æ obrotów bran¿y i zrzesza agencje,
które przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do jako�ci realizowanych us³ug. Od kilku
lat do�æ systematycznie agencje zwi¹zkowe dostaj¹ nagrody i wyró¿-
nienia Golden World Awards IPRA, wiêc nie widzê powodu, dla któ-
rego mia³yby nie wygrywaæ w konkursie krajowym. Je¿eli komu� jest
przykro, ¿e jego projekt nie wygra³ muszê go pocieszyæ, ¿e wielu
agencjom nale¿¹cym do ZFPR te¿ jest przykro, ¿e nie wygra³y. 
Rafa³ Czechowski, Prezes PSPR: Fakt przyznania Z³otych
Spinaczy firmom cz³onkowskim ZFPR, nie po raz pierwszy przecie¿,
nie dyskredytuje samego konkursu. Firmy zwi¹zkowe, bêd¹c w czo-
³ówce rynku, z pewno�ci¹ mog¹ pochwaliæ siê wysok¹ jako�ci¹ us³ug,
wiêc wygrana � nawet wielokrotna � nie dziwi. Wszyscy przystêpu-
j¹cy do konkursu znaj¹ te¿ jego zasady, wiêc, kto ma obiekcje � po
prostu nie startuje. Natomiast kwestia zapewnienia obiektywizmu
w procedurze g³osowania i sk³adzie jury by³a podnoszona tak¿e przy
poprzednich edycjach. To trochê jak z innym konkursem � Eurowi-
zj¹, gdzie nawet g³osuj¹cy twierdz¹, ¿e decyzjami innych cz³onków jury
kieruj¹ bardziej motywy narodowo�ciowe, ni¿ walory artystyczne
wykonawców. A przecie¿ i tam jurorzy z danego kraju nie mog¹ g³o-
sowaæ na swojego przedstawiciela. S¹dzê, ¿e zwiêkszenie przejrzy-
sto�ci procedury g³osowania mog³oby uchroniæ zas³u¿on¹ beczkê
satysfakcji zwyciêzców przed ³y¿k¹ dziegciu w postaci tej dyskusji.
Do renomy audytora, czuwaj¹cego nad prawid³owo�ci¹ g³osowania,
doda³bym np. kodowanie zg³oszonych projektów czy jawno�æ liczby
punktów uzyskanych przynajmniej przez nominowane kampanie.
Osobi�cie wierzê jednak w obiektywizm jury Spinaczy.

Czy fakt otrzymania Spinaczy przez firmy wcho-
dz¹ce w sk³ad ZFPR dyskredytuje konkurs?

Akcja komunikacyjna �Pod jednym dachem�, mia³a oswoiæ pracowników
z nowym, nie budz¹cym pocz¹tkowo entuzjazmu miejscem. Jej zada-
niami by³y tak¿e wsparcie przeprowadzki i wszechstronna pomoc
w szybkim zaaklimatyzowaniu siê w nowym biurowcu. Inicjatorom dzia-
³añ zale¿a³o równie¿ na zbudowaniu pozytywnych skojarzeñ zwi¹zanych
z pracodawc¹ oraz utrwalaniu po¿¹danej kultury pracy. Akcjê opraco-
wa³ dzia³ Komunikacji Korporacyjnej. Trwa³a ona od pa�dziernika 2003
do po³owy wrze�nia 2004 roku. 
Co miesi¹c numery CUSia � biuletynu wewnêtrznego dla pracowników
CU � przekazywa³y, czêsto ilustrowane rysunkami jednego z pracowni-
ków, informacje o postêpach prac wykoñczeniowych w nowym budynku,
o lokalizacji poszczególnych dzia³ów, o infrastrukturze okolic Crown
Point, doje�dzie. Przyk³adowe tytu³y publikacji przygotowywanych przez
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oraz wypromowanie nowej kolekcji
2003/2004. Odbywa³y siê one pod has³em
�Oddaj siê Levi�sowi�.
Kampania PR rozpoczê³a siê od akcji informa-
cyjnej w trendowych miejscach stolicy. Dwoje
intryguj¹co wygl¹daj¹cych ludzi (makija¿, egzo-
tyczna uroda), dziewczyna i ch³opak, ubrani
w stroje Levi�s, odwiedza³o te
miejsca, poruszaj¹c siê modnym
samochodem � Mini Cooperem.
W ka¿dym z pubów i klubów
zachêcali do odwiedzin Galerii
Mokotów w dniu otwarcia
sklepu flagowego. Przed
otwarciem sklepu agencja
zorganizowa³a zamkniêt¹
imprezê dla stylistów
i dziennikarzy z
p o k a z a m i
nowej kolekcji. 
O t w a r c i e
sklepu Levi�s w
Galerii Moko-
tów mia³o siln¹
o p r a w ê
mediow¹ ze
strony partro-
nów; MTV oraz Radiostacji, którzy przyczynili
siê do zwiêkszenia liczby odwiedzaj¹cych.
W miejscu fontanny zbudowano scenê z meta-
lowymi rusztowaniami, garderob¹, stanowi-
skami Djów i stanowiskami fryzjerskimi. 
Agencja zaplanowa³a kilka poziomów �Oddania
siê Levi�sowi�. Chêtni �oddawali siê� Levi�sowi,
pozwalaj¹c na ca³kowit¹ metamorfozê: od fry-
zury do ubioru. Im wiêcej zaryzykowali � tym
wiêcej mogli zyskaæ, otrzymuj¹c w prezencie
ca³y zestaw ubrañ. Najodwa¿niejszych ubierano
w firmowe szlafroki, szli oni za g³ównym styli-
st¹ do sklepu Levi�sa na piêtrze, gdzie wybie-
rano dla nich nowe ubrania. Po tej zmianie wra-
cali na scenê i wymieniali spostrze¿enia z pro-
wadz¹cym na temat swoich prze¿yæ. Nagrod¹
by³ zestaw ubrañ, jakie mieli na sobie. Pomiê-
dzy metamorfozami widzowie mogli podziwiaæ
now¹ kolekcjê Levi�sa prezentowan¹ przez
modelki i modeli o oryginalnej urodzie.
Wszystko dzia³o siê przy �wietnie miksowanej,
nowoczesnej muzyce klubowej, tworzonej
przez znanych polskich DJ-ów; DJ Adamusa i DJ
Mike�a Mafia. Go�æ specjalny i prowadz¹cy
Robert Leszczyñski równie¿ udziela³ siê
muzycznie.
Efekt kampanii PR to impreza, która �ci¹gnê³a
do Galerii Mokotów, a w szczególno�ci
do sklepu Levi�s, ponad dwukrotnie wiêksz¹
liczbê klientów ni¿ zwykle. Ponad 300 par jean-
sów zamieniono na kupony do realizacji w skle-
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pie. Gazeta Wyborcza opisa³a imprezê jako
jedn¹ z najlepszych i najbardziej interesuj¹-

cych promocji ostatnich miesiêcy (w opozycji
rozruchów, do których dosz³o podczas pro-

mocji w �Media Markt�).
Pozostali nominowani:

W drodze do miliona, Multi Communications,
Kongres Public Relations, Zak³ad Public Relations Wy¿szej
Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie / RPR
Group.
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