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Szanowni Piarowcy,
dziêkujemy za Wasze zainteresowanie ide¹ powstania magazynu
i za ¿yczenia sukcesu, jakie otrzymywali�my w ostatnim czasie.
Nowe czasopismo jest efektem kilku przemy�leñ. Po pierwsze, nadziei,
¿e nasz rynek PR osi¹gn¹³ stopieñ dojrza³o�ci, przynajmniej w pewnym
stopniu dorównuj¹cy rynkom zagranicznym. Po drugie, przekonania,
¿e jako polscy specjali�ci public relations jeszcze wiele musimy siê
nauczyæ. I po trzecie � ¿e potrzebujemy pracy nad piarem dla piaru. 
S³owo od redakcji � w pierwszym polskim drukowanym czasopi�mie,
w ca³o�ci po�wiêconym problematyce szeroko pojêtego public relations
� powinno przynajmniej wspominaæ o miejscu, które magazyn ma zaj¹æ
na rynku. Z ca³¹ pewno�ci¹ mog³oby tak¿e nawi¹zywaæ do historii vor-
talu Piar.pl, z którego siê wywodzi. Historii, w której przez ostatnie
osiem lat sekundowa³ on powstawaniu polskiej bran¿y public relations.
Naszym zadaniem jest zaproszenie Was do systematycznej lektury
i z³o¿enie kilku obietnic. Do³o¿ymy wszelkich starañ, aby z numeru
na numer coraz bardziej odpowiadaæ Waszym oczekiwaniom. Mamy
nadziejê, ¿e wspó³praca z rodzimymi i miêdzynarodowymi Partnerami,
jak¹ nawi¹zali�my na potrzeby vortalu i pisma, zaowocuje ciekawymi
artyku³ami. Liczymy, ¿e �Piar.pl� stanie siê nie tylko kronikarzem wyda-
rzeñ w bran¿y, ale i jej wspó³twórc¹ � w Polsce i na �wiecie.
PR powinien staæ siê sta³ym elementem w �wiadomo�ci zarz¹dów firm
oraz ich strategii, niezale¿nie od wahañ koniunktury gospodarczej.
Nie chcemy, by powtórzy³a siê sytuacja sprzed kilku lat, gdy problemy
finansowe przedsiêbiorstw skutkowa³y zapa�ci¹ naszej bran¿y. Bêdzie
tak, je¿eli uda siê nam upowszechniæ przes³anie, ¿e media relations
w profesjonalnym PR s¹ wa¿nym, ale nie jedynym elementem. Pocz¹tek
XXI wieku udowodni³ ju¿, jak cennym towarem jest informacja. 
Czas zmieniæ proporcje w doborze narzêdzi komunikowania siê firmy
z otoczeniem. W dobie, kiedy na znaczeniu zyskuje spo³eczna odpo-
wiedzialno�æ biznesu, PR nie powinien byæ podporz¹dkowany reklamie.
To reklama mo¿e byæ uzupe³nieniem kampanii PR-owskich.
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