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Amerykanie wierzą w blogi
Badania przeprowadzone przez Zogby Interactive (www.
zogby.com) wśród amerykańskich internautów dowodzą, 
że tamtejsze społeczeństwo coraz bardziej skłania się ku 
blogom oraz dziennikarstwu obywatelskiemu, wierząc jed-
nocześnie, że jest to przyszłość mediów.
Aż 55 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na 
pytanie: „Czy blogerzy są ważni dla przyszłości amerykań-
skiego dziennikarstwa?” Trzech na czterech potwierdziło, 
że dziennikarstwo obywatelskie stanie się w przyszłości 
kluczowe, a ponad połowa badanych utożsamiała się ze 
stwierdzeniem, że rozwój niezależnych mediów interne-
towych stwarza wielką szansę dla rozwoju zawodowego 
dziennikarstwa.
Badanie to jednak wypada jeszcze ciekawiej, gdy zestawimy 
je z częścią dotyczącą mediów tradycyjnych. Okazuje się 
bowiem, że duży odsetek internautów z USA jest rozcza-
rowany tradycyjnymi mediami - aż 88 proc. demokratów 
i 51 proc. republikanów wyraziło swoje niezadowolenie z 
obecnego stanu dziennikarstwa.

Trend SMPR dotarł i do nas
Jeszcze nie tak dawno na łamach „Piar.pl” pisaliśmy o nowej 
formie informacji prasowej (Social Media Press Release), 
która pojawiła się za oceanem. Nowa forma ma odpo-
wiadać współczesnym trendom dystrybucji informacji w 
internecie i pozwalać na łatwiejsze wykorzystanie wia-
domości przez tak zwane media społecznościowe. Czy 
w polskim e-PR warto już stosować rozwiązania zapro-
ponowane w ramach social media press release? Takiego 
pytania nie zadawano sobie w BRE Banku. W jego biu-
rze prasowym online można znaleźć komunikat w forma-
cie SMPR o pierwszy polskim czytniku podcastów BRE 
Banku. Do wyboru jest też opcja tradycyjna. Na pierwszy 
rzut oka zawartość treści obydwu wiadomości jest taka 
sama. Trzeba jednak przyznać, że rozplanowanie w SMPR 
o wiele łatwiej pozwala wychwycić najważniejsze rzeczy. 

Poza tym informacja prasowa w formacie SMPR składa się 
nie z jednolitego tekstu, a z punktów. W bardzo prosty 
sposób pozwala to na odnalezienie poszukiwanych przez 
nas treści. 

Dodatkowo w biurze BRE pojawiły się przy informacjach 
prasowych znane ikony pozwalające na automatyczne 
dodanie informacji prasowych do serwisów społecznościo-
wych agregujących treści. Trzeba przyznać, że BRE Bank 
od dawana idzie z duchem czasu, jeśli chodzi o nowe tech-
nologie i ich wykorzystanie w komunikacji - jedno z pierw-
szych (jeśli nie pierwsze) biuro prasowe online, czytnik RSS 
BRE, linkowanie do del.icio.us itp. Przyszedł więc i czas na 
wdrożenie SMPR.

Playmystic?
Pojawił się w końcu czwarty operator na rynku usług 
telefonii komórkowej. Jak Play promuje swój wizerunek w 
internecie? W ciągu miesiąca firma zaliczyła dwie poważne 
wpadki. Najpierw na portalu społecznościowym www.play-
mobile.pl w dziale multimedia, w którym można oglądać 
ciekawe filmiki (podobnie jak na YouTube) w sekcji „ero-
tyka” zamieszczono ogólnodostępne filmiki porno. Do 
ściągnięcia dostępne były produkcje „Wywar dla gospo-
dyni”, „Mocny Strzał” czy „Czyszczenie rur”. W tej chwili, 
na szczęście, są już usunięte. Druga sprawa to wątpliwe 
komentarze pod wieloma artykułami dotyczącymi marki 
Play. Zachwalały one ofertę operatora, zanim jeszcze ta 
pojawiła się w sieci. Jako jeden z pierwszych uwagę zwró-
cił na to Maciej Lasoń na blogu pr20.blox.pl. Czyżby więc 
Play łamał podstawowe zasady etyki i stawiał w promocji 
na działania „mystic user”?

Narzędzia Web 2.0. na cenzurowanym
Coraz większą popularnością wśród praktyków interneto-
wego piaru cieszą się narzędzia związane z trendem Web 
2.0 – jak blogi, RSS-y, serwisy społecznościowe czy choćby 
serwisy typu „digg”, w których użytkownicy głosują na cie-
kawe informacje.
Tymczasem magazyn „Wired” w artykułe „Herding the 
Mob” rozpętał dyskusję o drugiej stronie „webdwazero-
wego” medalu, jakim są oszukańcze techniki stosowane 
przez cybercwaniaków na eBay, Digg czy del.icio.us. Całą 
sprawę na swoim blogu poruszył także Krzysztof Urbano-
wicz (mediacafepl.blogspot.com). Otóż oszuści pasożytują 
na mechanizmie selekcji informacji w oparciu o opinie i 
rekomendacje użytkowników uznanych za wiarygodnych. 
Autor artykułu wspomina o serwisach, na których można 
kupić głosy na Digg w cenie jednego dolara. Podaje też 
przykład internauty, który odsprzedał swój „profil”, tzn. 
cyfrową tożsamość, za 800 dolarów. Niestety, coraz 
częściej można także spotkać agencje PR, które oferują 
podobne do opisanych usługi. Klient może liczyć na stwo-
rzenie „ciekawego artykułu” (sic!) na swój temat, a następ-
nie na jego wypromowanie w serwisie Digg.com, co wiąże 
się często z ogromnym wzrostem wizyt na stronie www 
klienta.
Czyżbyśmy byli świadkami zagłady głównej idei trendu 
Web 2.0? Zagłady, którą tak naprawdę zgotowali mu jego 
najwięksi wyznawcy.
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