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- Je�li na przyk³ad kto� w Berlinie przygotowa³by projekcjê upadku ber-
liñskiej wie¿y telewizyjnej, a w rzeczywisto�ci by³aby to reklama nowego
programu do obróbki obrazu, takie dzia³anie nazwa³bym klasycznym
przyk³adem guerilla marketing � mówi Albrecht Kaltenhäuser z direct-
news A.G. z Lipska. Czym jest guerilla marketing? Niespodziank¹, zasko-
czeniem i dzia³aniem, które ma na celu wzbudzenie u odbiorcy zacie-
kawienia. Niektórzy twierdz¹ ponadto, ¿e prawdziwa partyzantka (z ang.
guerilla � partyzant) powinna byæ przeprowadzona jak najni¿szym kosz-
tem. Liczy siê ka¿dy grosz, im mniej wydanych pieniêdzy, tym lepiej.
Nie wszyscy jednak zgadzaj¹ siê z t¹ opini¹. - Dzia³ania zwi¹zane
z guerilla marketingiem s¹ tanie, to prawda. Nie oznacza to jednak,
¿e takie akcje planuj¹ tylko firmy z ograniczonym bud¿etem � mówi Elfi
Witten, rzecznik prasowy niemieckiej organizacji non-profit (Deutscher
Paritätischer Wohlfahrtband Landesverband Berlin e.V.).
Sony Ericsson manipuluje
Kilka lat temu Sony Ericsson rozpocz¹³ w Stanach Zjednoczonych kam-
paniê reklamow¹ jednego z telefonów z wbudowanym modu³em aparatu
cyfrowego. Kampaniê podzielono na dwie czê�ci. Pierwsz¹ by³ projekt
�Fa³szywy Turysta�. Grupê 60 aktorów skierowano w najbardziej atrak-
cyjne turystycznie miejsca USA. Mieli oni zachowywaæ siê jak zwykli
tury�ci � z ma³ym wyj¹tkiem � co pewien czas prosili inne osoby o zro-
bienie zdjêcia, oczywi�cie przy u¿yciu nowego telefonu. Druga, równie
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liczna grupa, mia³a odwiedzaæ modne kluby
i bary. Do zadañ przeszkolonych osób nale¿a³y
rozmowy i zabawy telefonem. Wszystko s³u-
¿y³o temu, by aparat telefoniczny zauwa¿y³a jak
najwiêksza liczba osób. Aktorów, podczas ca³ej
akcji, zobowi¹zano do zachowania anonimo-
wo�ci. Mogli udzieliæ informacji, ¿e pracuj¹ dla
Sony Ericsson, tylko wówczas, gdy kto� zada³
im to pytanie w sposób bezpo�redni. Kampania
wzbudzi³a sprzeciw organizacji konsumenckich,
które zarzuca³y firmie, ¿e manipuluje swoimi
potencjalnymi klientami. - Partyzantka jest
w pewnym sensie form¹ manipulacji, ale nie-
szkodliw¹ w porównaniu z tym, co robi¹ praw-
dziwi spece od reklamy � mówi Kaltenhäuser.
Dla marketerów najwa¿niejsze s¹ jednak wyniki,
a opisana akcja przynios³a firmie du¿e korzy�ci.
Na chorobê
Guerilla marketing najczê�ciej stosuje siê dla
takich towarów, jak gad¿ety, gry, serwisy inter-
netowe czy niekonwencjonalne us³ugi. Nie
oznacza to jednak, ¿e firmy z innych bran¿ nie
bior¹ takich rozwi¹zañ pod uwagê. W niektó-
rych przypadkach jest to jednak bardzo kon-
trowersyjne. - Ryzyko podjêcia takich dzia³añ
wi¹¿e siê z tym, ¿e marketing partyzancki czê-
sto narusza przyjête granice etyczne � wyja�nia
Witten.
G³o�nym wydarzeniem by³a akcja przedstawi-
cieli niemieckiego koncernu farmaceutycznego.
Podczas jednego z organizowanych kongresów
medycznych, przedstawiciele koncernu wtopili
siê w t³um, podszywaj¹c siê pod lekarzy. Co
wiêcej, w trakcie przerw, obiadu czy lu�nej dys-
kusji uczestniczyli w rozmowie, �wspominaj¹c�
jednocze�nie nazwy leków i osi¹gniêcia kon-
cernu. Gdy sprawa siê wyda³a, w niektórych
�rodowiskach rozgorza³a dyskusja. Z jednej
strony krytykowano koncern za przekroczenie
granic etycznych, z drugiej zaczêto mówiæ
coraz g³o�niej o skuteczno�ci marketingu par-
tyzanckiego. Wiêkszo�æ specjalistów public
relations mówi jednak: �guerilla marketing
mo¿e zaszkodziæ wizerunkowi firmy!� Marke-
terzy ripostuj¹: �Mamy masê pomys³ów, ale
brakuje nam bud¿etu. Zrealizujmy je niskim
kosztem i spróbujmy wple�æ partyzantkê
w zaplanowany plan marketingowy!� - Obie
strony maj¹ racjê, ja jednak by³bym ostro¿ny we
wprowadzaniu tego typu rozwi¹zañ w ¿ycie.
Jako doradca klienta ds. public relations, pro-
ponowa³bym mu tê formê warunkowo i mo¿li-
wie rzadko � podsumowuje Kaltenhäuser.
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Kreatywni specjali�ci public relations 
i marketingu doskonale potrafi¹ pora-
dziæ sobie z ma³o elastycznym bud¿e-
tem. Coraz wiêksz¹ popularno�ci¹ 
ciesz¹ siê w�ród nich dzia³ania 
o niewielkich nak³adach finansowych,
które osi¹gaj¹ du¿y medialny odzew.


