
Zmiany w Energis Polska

Magdalena Mamczarz objê³a
stanowisko specjalisty ds. public rela-
tions i komunikacji marketingowej
w firmie Energis Polska Sp. z o.o.
Do jej zadañ nale¿y szeroko rozu-
miana komunikacja wewnêtrzna
i zewnêtrzna. Magdalena Mamczarz
odpowiada równie¿ za kontakty
z pras¹. Na stanowisku zast¹pi³a
Kamila Wnuka, który bêdzie kontynu-
owa³ wspó³pracê z Energis Polska jako
zewnêtrzny doradca ds. public rela-
tions. Dotychczas Magdalena Mam-
czarz odpowiada³a za dzia³ania BTL
w firmie Energis. Jest w niej zatrud-
niona od 2001 roku. Kamil Wnuk,
który przez ponad rok zajmowa³ sta-
nowisko PR managera i rzecznika Ener-
gisu, za³o¿y³ w grudniu firmê Pro PR.

Zmiany w PR ARRS Effec-
tica

Agencja reklamowa ARRS Effectica
rozszerza struktury PR. Zatrudni³a
Martynê Przystupê, która objê³a
funkcjê PR assistant we wroc³awskiej
agencji. Marta Przystupa wspó³uczest-
niczy w opracowaniu i realizacji pro-
gramów PR dla obs³ugiwanych przez
agencjê klientów i zajmuje siê utrzy-
mywaniem relacji agencji z mediami
bran¿owymi rynku reklamowego. Jest
studentk¹ ostatniego roku Politologii
na Uniwersytecie Wroc³awskim i sty-
pendystk¹ Programu Socrates/Erasmus
na Uniwersytecie Humboldta w Berli-
nie. Ukoñczy³a ponadto Wiener Inter-
nationale Hochschulkurse na Uniwer-
sytecie Wiedeñskim. Wcze�niej odby-
wa³a sta¿e m.in. w Agencji 180°PR
oraz w dziale media relations agencji
Headlines Brand & Corporate Com-
munication.

Wsparcie dzia³u Komuni-
kacji Korporacyjnej
Agora SA

Od 1 grudnia
s t a n o w i s k o
Dyrektora ds.
K o m u n i k a c j i
Korporacyjnej
w Agora SA zaj-
muje Beata
Kruczek. Jest
odpowiedzialna

za PR wewnêtrzny i zewnêtrzny. Beata
Kruczek ukoñczy³a wydzia³ anglistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. W la-
tach 80. pracowa³a jako researcher dla
mediów zagranicznych oraz jako
nauczyciel jêzyka angielskiego. Obs³u-
giwa³a równie¿ projekty dla US Coun-
cil for Foreign Relations, Banku �wia-
towego i Miêdzynarodowego Fundu-
szu Walutowego. W 1991 roku roz-
poczê³a pracê w sektorze bankowym
na stanowisku kierownika biura
w oddziale holenderskiego NMB Bank
(pó�niejszy ING). Po po³¹czeniu
oddzia³u z Bankiem �l¹skim, Beata
Kruczek by³a koordynatorem public
relations dla firm ING w Polsce i ING
Banku �l¹skiego. Pe³ni³a równie¿ obo-
wi¹zki rzecznika prasowego ING
Banku �l¹skiego.

Sensors umacnia pozycjê
w PR finansowym

Do zespo³u Sensors PR, jako Account
Director, do³¹czy³ Janusz Berger.
Jest on odpowiedzialny za dzia³
Corporate & Finance Communica-
tions. Zadaniem Janusza Bergera jest
rozwój i poszerzenie kompetencji
w zakresie PR finansowego. - Decyzja
o wyodrêbnieniu zespo³u dedykowa-
nego PR finansowemu jest naturaln¹

konsekwencj¹ realizowanych przez
Agencjê projektów dla klientów
z bran¿y finansowej - powiedzia³a
Katarzyna Przewuska, General Mana-
ger Sensors PR. Przed do³¹czeniem do
zespo³u Sensors PR pracowa³ w Point
of View, gdzie realizowa³ projekty dla
m.in. Baring Private Equity Partners,
ComputerLand, Eastbridge, DTC Real
Estate, Eli Lilly, Equity Fund CEE,
Góra¿d¿e Cement SA, Inteligo Finan-
cial Services, JP Morgan, Medicover,
PTE �Dom�, PZU ¯ycie, Raiffeisen Pri-
vate TDA Capital Partners, United
States Steel Corporation. Wcze�niej
pracowa³ przez trzy lata w telewizji
TVN jako dziennikarz �Faktów�.

Wirtualna Polska przema-
wia nowym g³osem 

Wojciech K¹dzio³ka do³¹czy³
w grudniu do Dzia³u Komunikacji por-
talu Wirtualna Polska. Rozpocz¹³
pracê na stanowisku rzecznika praso-
wego Wp.pl. Wojciech K¹dzio³ka by³
przez ponad 5 lat dziennikarzem Pol-
skiej Agencji Prasowej. Ukoñczy³
Wydzia³ Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Dzia³ Komunikacji Wirtualnej
Polski liczy 2 dwie osoby.

Kredyt Bank S.A. bez
rzecznika

Izabela Mo�cicka, rzecznik pra-
sowy Kredyt Banku S.A. oraz Dyrek-
tor Biura Public Relations odesz³a
z zajmowanego stanowiska. Izabela
Mo�cicka jest absolwentk¹ wydzia³u
handlu zagranicznego Szko³y G³ównej
Handlowej. Ukoñczy³a równie¿ pody-
plomowe studium: PR przy UW
i PAN, bankowo�ci przy SGH oraz stu-
dia doktoranckie z zakresu finansów
i zarz¹dzania na SGH. Zawodowo
public relations zajmuje siê od 8 lat
(pracowa³a m.in. w Agros Holding,
BG¯, Onduline MB). Z bankowo�ci¹
jest zwi¹zana od ponad 5-ciu lat.
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Reorganizacja w Nissan Poland

Adam Potocki zakoñczy³ w grudniu wspó³pracê z firm¹ Nissan Poland Ltd.
Sp. z o.o. Odpowiada³ za dzia³ania PR. Jego obowi¹zki przejê³y dwie osoby
z Biura Marketingu. Kontaktami z dziennikarzami i public relations zajmuj¹ siê
Joanna Wojtkowska oraz Krzysztof Kowalski, dyrektor biura. Przed
rozpoczêciem wspó³pracy z Nissan Poland, Adam Potocki odpowiada³ za organi-
zacjê imprez motocyklowych i samochodowych. Zajmowa³ siê sprawami promo-
cyjnymi i sponsoringiem. Przez 3 lata wspó³pracowa³ przy wy�cigach motocy-
klowych - Polonia Cup. By³ równie¿ rzecznikiem prasowym Polskiego Zwi¹zku
Motorowego.
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