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Wydarzenia Polska
Polscy dziennikarze porwani
Z okazji premiery nowego cyklu „Tuż przed tragedią” Telewi-
zja National Geographic zaprosiła polskich dziennikarzy do 
warszawskiego hotelu Rialto na nietypowe szkolenie. - Na 

event zaprosiliśmy redaktorów z 
TV guides oraz współpracujących z 
nami mediów ogólnopolskich - opo-
wiada Tomik Tybora z agencji PrO-
gram, obsługującej National Geo-
graphic. Dziennikarze mieli okazję 
przez kilka minut poczuć się jak 
prawdziwi zakładnicy i przekonać, 
jak emocje przeszkadzają działać 
racjonalnie w sytuacji ekstremal-
nego stresu. Całą symulację prze-
prowadzi były oficer GROM Paweł 
Mosznera. - Te i podobne akcje to 
jeden z elementów prowadzonych 
przez nas działań PR promują-

cych serie takie, jak „Tuż przed tragedią”. Działania 
PR w dużym stopniu realizujemy poprzez media 
relations, prowadzimy również działania mar-
ketingowe dla National Geographic Channel 
oraz BBC Prime - mówi Tybora.

MT

Kto otrzyma tytuł „Łba PR 
2007”?
Polskie Stowarzyszenie Public Relations 
zapowiedziało rozpoczęcie tegorocznej edy-
cji nagrody „Łeb PR”. Propozycje kandydatur, 
spośród których kapituła nagrody wybierze 
jedną osobę są prezentowane przez członków sto-
warzyszenia. - „Łby PR nie mają bieżącego, doraź-
nego charakteru - zauważa Rafał Czechowski, 
prezes PSPR. – Honorujemy osoby, których cały 
dorobek – zarówno zawodowy, jak i społeczny 

– w znaczący sposób wpłynął na kształt branży PR w Polsce. 
Jako że nie skupiamy się na sukcesach osiągniętych w danym 
roku, można powiedzieć, że jest to nagroda za „całokształt 
dokonań” – podsumowuje.
PSPR dopiero raz przyznało swoje wyróżnienie. Było to 
podczas jubileuszowego spotkania z okazji 10-lecia działal-
ności w czerwcu 2005. Otrzymali je wówczas prof. Krystyna 
Wojcik, Piotr Czarnowski oraz prof. Ryszard Ławniczak. W 
2006 roku nagroda nie została wręczona.
Ogłoszenie zwycięzcy i uroczyste wręczenie „Łba PR” 
nastąpi podczas specjalnego spotkania towarzyszącego Wal-
nemu Zgromadzeniu Członków PSPR, które planowane jest 
na połowę czerwca bieżącego roku.

KP

Krakmedica 2007 już w maju
Agencja Image Line Communications zaprasza na coroczną 
konferencję Krakmedica 2007 - Dni Marketingu Medycznego, 

która odbędzie się 17-19 maja w Wierchomli. Magazyn 
„Piar.pl” jest patronem medialnym wydarzenia. 
- Tegoroczna Krakmedica to przede wszystkim 
warsztaty, forma, która cieszy się największym 
uznaniem uczestników - mówi Agata Niemiec-
Miżejewska. Poprowadzą je znani wykładowcy: 
dr Iga Rudawska z Uniwersytetu Szczecińskiego, 
dr Monika Dobska z Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu oraz dr Rafał Staszewski z poznańskiej 
Akademii Medycznej. Wiodące tematy konferen-
cji to „Sytuacje kryzysowe w ZOZ-ach” i „Rola 
marketingu we wdrażaniu systemu jakości ISO”. 
Nie zabraknie też tematu z dziedziny e-marke-
tingu: Jarosław Malec będzie mówił o wykorzy-
staniu internetu do efektywnych kontaktów z 
pacjentem.

Więcej informacji na stronie krakmedica.pl.
KP

Studiouh.com podjęło współpracę z 
SeventhBridge Events&PR. Obej-
muje ona media relations i budowę 
wizerunku serwisu internetowego 
Alboom.pl.

Actia Forum podpisała umowę na 
czas nieokreślony z firmą Det Norske 
Veritas Polska. Współpraca obejmuje 
przystosowanie międzynarodowej stra-
tegii marketingowej DNV do warunków 
rynku polskiego, usługi PR oraz doradz-
two marketingowe. DNV Polska do tej 
pory nie prowadziła działań PR.

Od kwietnia agencja ComPress roz-
poczęła współpracę z HBO Polska. 
Obejmuje ona działania z zakresu 
media relations dla oferty progra-
mowej kanałów: HBO, HBO2, HBO 
Comedy, Cinemax i Cinemax2. Agen-
cja zapowiada niestandardowe formy 
promocji telewizyjnych premier filmo-
wych, seriali oraz dokumentów.

Ciszewski PR jest pierwszą agen-
cją, która poprowadzi działania PR 
dla firmy Partner Finansowy. Do jej 
zadań należy przygotowanie długoter-

minowej strategii działań z zakresu PR 
oraz przeprowadzenie szkoleń medial-
nych dla pracowników firmy.

Do grona klientów Euro RSCG Sen-
sors dołączył Nestlé Ice Cream. 
Współpraca obejmuje działania media 
relations. Agencja rozpoczęła w ostat-
nich tygodnia także działania związane 
z kreowaniem wizerunku Harleya-
Davidsona w Polsce.

Nowymi członkami Związku Firm 
Public Relations zostały agencje 

fot. archiwum
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Taniec z piarem
Poznańska Akademia Tańca po raz pierwszy sięgnęła po 
działania public relations. Odpowiadają za nie Image PR oraz 

Europort Media PR.
O początkach współpracy z agencjami mówi 
Dawid Belach, właściciel Akademii. - Po 
sukcesie programu „Taniec z Gwiazdami” 
poznański rynek szkół tańca bardzo szybko 
zaczął się zagęszczać. Większość z nich w 
swojej nazwie ma właśnie słowo „akade-
mia”, przez co powstaje duży chaos komuni-
kacyjny. Z tego właśnie powodu na początku 
marca zmieniliśmy nazwę z „Akademii Tańca” 
na „Poznańską Akademię Tańca” – opowiada 
Belach.
Na dniach akademia uroczyście świętowała 
przy wsparciu piarowców także swoje 5-

lecie. Na briefingu z okazji urodzin szkoły Dawid Belach 
uczył przybyłych dziennikarzy cha-chy.

MT

Cień na konkursie
„Przejrzyste” - to słowo może stać się początkiem 
problemów. 
Dwunastu z kilkudziesięciu członków Akademii PR i zara-
zem jurorów właśnie tworzonego konkursu branżowego 
Protony zdecydowało się opuścić grono jury. Tak wyjaśnili 
swój krok w liście wysłanym do organizatora wydarzenia: 
„Uważamy, że konkursy i inne inicjatywy powinny łączyć, 
a nie dzielić. Natomiast styl komunikowania konkursu w 
sposób dyskredytujący dotychczas istniejące oraz sposób 
reakcji organizatora na zgłaszane zarzuty wskazują, iż nie-
stety tego postulatu - w naszej ocenie - organizatorzy nie 
są w stanie spełnić”.
Dyskredytujący sposób komunikowania odnosi się do hasła 
promującego inicjatywę jako „przejrzystą”, które można 
odczytać jako oko „puszczone” do branży w związku z 
zarzutami kierowanymi pod adresem konkursu „Złote Spi-
nacze” (pisaliśmy o sprawie m.in. w 5 numerze magazynu 
„Piar.pl”).

Całą sytuację w e-mailu wysłanym do redakcji „Piar.pl” 
podsumowuje, nie szczędząc domysłów, Marianna Lutom-
ska z Proto: „Tworząc konkurs Protony, mieliśmy świa-
domość, że grupa osób związana z organizacją Złotych 
Spinaczy będzie robiła wszystko, aby zmniejszyć prestiż 
naszego projektu. Nie pomyliliśmy się w naszych przewi-
dywaniach i rzeczywiście grupa kilkunastu osób bardzo 
mocno związanych z konkursem Złote Spinacze próbuje 
za wszelką cenę podważyć nasze dobre intencje – stwo-
rzenia konkursu promującego talenty w branży PR. Pre-
tekstem stało się stwierdzenie, że Protony są konkursem 
przejrzystym. Reguły Protonów wzorują się na uznanych 
konkursach, takich jak np. Grand Press. Oczywiście w 
świetle zarzutów wobec Złotych Spinaczy powstanie pro-
jektu, który duży nacisk kładzie na ten element może być 
bolesne”. - Rozmawialiśmy z organizatorami konkursu. 
Nie zmienili formy komunikowania i nie rozwiali tym 
samym naszych wątpliwości, dlatego zdecydowaliśmy się 
wystąpić z Akademii – wyjaśnia dr Dariusz Tworzydło, 
WSIiZ w Rzeszowie. Mimo kontrowersji nie opuściła jej 
większość jurorów. Zdaniem Dariusza Dąbrowskiego z 
Optimum PR Protonom trzeba dać szansę. Jak mówi: 
„Nie można podcinać skrzydeł projektowi, który jest 
dopiero tworzony.”
Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Choć w całej 
dyskusji każda ze stron ma z pewnością swoje racje, niezro-
zumiały wydaje się posmak triumfu, który dali nam zakosz-
tować organizatorzy („nie pomyliliśmy się w naszych prze-
widywaniach”) i chyba też ocena sytuacji: warto bowiem 
przypomnieć, że konkurs „Złote Spinacze” jest również 
wzorowany - na najbardziej prestiżowym konkursie PR na 
świecie - IPRA Golden Award.

MT, KP

Skuteczne e-innowacje
Nie każde niestandardowe rozwiązanie jest innowacją. Jak 
więc połączyć wiedzę o innowacyjności z realiami polskiego 
rynku? Na to pytanie starają się znaleźć odpowiedź organi-
zatorzy konferencji „e-Innowacje w biznesie”, która odbę-
dzie się 17 maja 2007 roku w hotelu Sheraton w Warsza-

MARTIS Consulting oraz Ciszew-
ski PR. Obecnie ZFPR zrzesza 25 
podmiotów.

Agencja public relations BEST image 
PR nawiązała stałą współpracę ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową Jeżyce 
w Poznaniu. Do obowiązków agencji 
należy realizacja kompleksowych dzia-
łań PR, a także obsługa witryn interne-
towych oraz monitoring mediów.

Aurora Communication, należąca 
do Grupy Pegasus, wygrała konkurs na 
obsługę firmy Billbird SA. Agencja zaj-
mie się działaniami media relations w 

zakresie piaru produktowego i korpo-
racyjnego. Umowa została podpisana 
do końca 2007 roku z możliwością 
przedłużenia.

Nobo Bar rozpoczął współpracę z 
Prosto PR. Głównym zadaniem agen-
cji jest odświeżenie marki Nobo i 
wyróżnienie lokalu na rynku warszaw-
skim. Prosto PR jest odpowiedzialne za 
kontakty z mediami i obsługę imprez 
specjalnych.

Primum PR wygrała przetarg na dzia-
łania PR dla działu Women’s Health-
care firmy Bayer Schering Pharma 

w dziedzinie antykoncepcji. Ponadto 
agencja poprowadzi po raz kolejny dla 
Servier Polska kampanię pod nazwą 
„Servier w trosce o Twoje zdrowie”.

Agencja Po Prostu PR kolejny rok 
zajmuje się obsługą PR marki Loa-
cker z branży cukierniczej. Podpisana 
umowa dotyczy kompleksowej obsługi 
public relations. Agencja stawia na 
współpracę z mediami lifestyle’owymi, 
kobiecymi, poradnikowymi i branżo-
wymi, a także z prasą lokalną.

Agencja Alert Media Communica-
tions podsumowała 5 lat swojej dzia-
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łalności. Jak donosi, agencja co roku 
podwaja swoje przychody. W 2006 
roku osiągnęła 136,5 proc. wzrostu, 
uzyskując ze sprzedaży usług ponad 
4,25 mln złotych. Obecnie zespół 
agencji liczy 15 osób na etatach stałych 
oraz grono współpracowników.

Effective PR prowadzi akcję eduka-
cyjną pod hasłem Akademia Misia 
Haribo. Celem tego programu jest 
wspieranie edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym. Agencja opracowała 
też koncepcję strony internetowej 
Akademii. Effective PR rozpoczęła 
ostatnio współpracę z firmą ICI Pol-

ska, oddziałem firmy ICI Paints, pro-
dukującej farby dekoracyjne. Do zadań 
agencji należy opracowanie strategii 
komunikacji oraz realizacja działań w 
zakresie PR korporacyjnego oraz PR 
produktowego dla marki Dulux.

Case Toolbox Creative Commu-
nications opisujący współpracę agen-
cji z Fundacją Forum Dialogu Między 
Narodami (FDMN) trafił do między-
narodowego raportu „Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu a kon-
kurencyjność - dobre praktyki 
europejskich MŚP” (ang. „CSR and 
competitiveness - European SMEs good 

practice”), przygotowanego na zlecenie 
Komisji Europejskiej. Wśród polskich 
MŚP do raportu trafiły również firmy: 
Deante, Melbud, Dynamix i Lumag.

eurobank, od lat zaangażowany w 
rozwój Akademickich Inkubato-
rów Przedsiębiorczości, otrzy-
mał tytuł Głównego Mecenasa tej 
instytucji promującej młodą przedsię-
biorczość. Jako Mecenas bank będzie 
nadal wspierał organizację finansowo, 
włączy się także w jej prace meryto-
rycznie i biznesowo. eurobank jest 
partnerem największych inicjatyw AIP, 
obecnie przygotowuje także z mło-

wie. Spotkanie podzielono na dwie sesje: jedna dotyczy 
wieloaspektowego podejścia do myślenia innowacyjnego w 
firmach, druga koncentruje się na najlepszych przykładach 
polskiego e-commerce. Magazyn „Piar.pl” jest patronem 
medialnym wydarzenia. Więcej informacji na stronie www.
piar.pl - dział „Kalendarium”.

KP

Rzeszów wita piarowców
W tym roku już po raz szósty w Rzeszowie odbędzie się 
Kongres PR. Organizatorzy: WSIiZ z Rzeszowa i agencja 
RPR Group zapraszają do debaty nad rozwojem branży PR 
w Polsce 25-27 kwietnia bieżącego roku. Podczas wydarze-
nia odbędzie się II przegląd filmów korporacyjnych „Medial”. 
Nastąpi również wręczenie nagród „Mocni wizerunkiem”. 
Statuetki przyznawane są firmom społecznie zaangażowa-
nym. Gościem kongresu będzie Nancy German, wicepre-
zes ds. komunikacji Pratt & Whitney Kanada, której wykład 
na temat komunikacji w korporacjach międzynarodowych 
będzie miał formę wideokonferencji. 
Więcej informacji na stronie www.kongrespr.pl. Magazyn 
„Piar.pl” jest patronem wydarzenia. Kongres okiem „Piar.pl” 
już w kolejnym numerze!

KP

Zmień dzielnicowego i… adres
Na początku kwietnia na billboardach w największych mia-
stach Polski pojawiły się czarno-białe zdjęcia ponuro wyglą-
dających postaci i hasła: „Zmień dzielnicowego”, „Zmień 

dozorcę” i „Zmień sąsiada”. Akcję niektórzy uznali za pri-
maaprilisowy żart. Przypisywano ją też stowarzyszeniom 
antynikotynowym czy kampanii społecznej dotyczącej bez-
pieczeństwa na osiedlach. Niedawno do teaserów dołą-
czono wyjaśnienia - pojawiła się nazwa zleceniodawcy akcji 
oraz hasło: „zmień adres”. - Kampania jest kolejnym etapem 
budowania wizerunku banku dostępnego i oferującego pro-
ste rozwiązania kredytowe. Sięgnęliśmy po odważne środki 
wyrazu przy jednoczesnej oszczędnej i prostej formie komu-
nikatu – opowiada Paweł Olewiński, dyrektor marketingu 
banku DOM. 
Działania reklamowe i marketingowe są wspierane działa-
niami PR. - Do wybranych redakcji już trafiły informacje pra-
sowe o samej kampanii oraz nowości produktowej, którą 
ona komunikuje, a także koszulki z hasłami kampanii. W 
najbliższym czasie zamierzamy zintensyfikować niestandar-
dowe działania komunikacyjne - mówi Anna Szepke-Krzyża-
niak, odpowiedzialna za PR banku DOM.

MCz

III Tuba: Jeszcze lepsze gazetki firmowe
„Biuletyny firmowe należą do najczęściej wykorzystywanych 
narzędzi komunikacji wewnętrznej. Mimo olbrzymiego zróż-
nicowania merytorycznego, edytorskiego i warsztatowego 
łączy je jedno – wiele można w nich udoskonalić i ulepszyć” 
- to motto przyświeca organizatorom trzeciego ogólno-
polskiego forum redaktorów gazetek wewnętrznych „Tuba 
2007” - agencji Sarto PR. Jedyne tego rodzaju wydarzenie 
w Polsce odbędzie się 9-11 maja w Juracie. Magazyn „Piar.pl” 
jest patronem wydarzenia, a więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.sarto.pl/tuba2007.htm

KP

Grunt to monitoring
Przy rosnących cenach mieszkań coraz więcej jest również 
klientów korzystających z monitoringu prasy i internetu pod 
kątem poszukiwania nieruchomości. Telefoniczna Agencja 
Informacyjna z końcem roku 2006 odnotowała aż 300-pro-
centowy wzrost zainteresowania tego rodzaju wycinkami. 
Pierwsze miesiące 2007 roku przyniosły już wzrost liczby 
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klientów o kolejne 35 proc. - Z usługi monitoringu mediów 
korzystają najczęściej potencjalni inwestorzy, firmy remon-
towe czy budujące lokale usługowe. Agencje PR obsługujące 
klientów inwestujących w budownictwo to tylko znikomy 
procent firm monitorujących branżę budowlaną – przyznaje 
Anna Brzosko, główny specjalista ds. PR w TAI.
Rośnie także liczba informacji prasowych i internetowych 
poświęconych inwestycjom. W styczniu 2006 roku firmy 
zainteresowane informacjami dotyczącymi gruntów i nieru-
chomości otrzymały ponad 1600 informacji, rok później już 
dwukrotnie więcej.

MCz

Bo miasta też mają image...
Festiwal Promocji Miast Polski, którego pierwsza edycja odbę-
dzie się 17 i 18 kwietnia w Warszawie ma rozszerzyć wie-
dzę i doświadczenia z zakresu promocji miast i budowania ich 
wizerunku. Celem wydarzenia jest także integracja środowisk 
samorządowych ze światem biznesu i reklamy oraz promo-
wanie profesjonalnego podejścia do planowania promocji. 
Organizatorem festiwalu jest Grupa Ströer w Polsce. Strate-
gię PR oraz koncepcję wydarzenia opracowało Biuro Marke-
tingu Grupy, natomiast za działania public relations, obejmu-
jące głównie kontakty z samorządami oraz media relations, 
odpowiedzialna jest agencja Hill&Knowlton. 
Gościem specjalnym festiwalu będzie Simon Anholt, świato-
wej sławy ekspert w tworzeniu strategii marek krajów, miast i 
regionów, który dotychczas promował takie stolice, jak Praga 
czy Berlin. Więcej o Festiwalu przeczytasz w kolejnym nume-
rze magazynu „Piar.pl”.

MT

RMF FM: Kontrowersja w eterze 
Ponad 250 uczestniczek walczyło o zwycięstwo w konkursie 
„Dziewczyny, które budzą”, organizowanym wspólnie przez 

RMF FM i magazyn „Playboy”. Akcja „rozbierania słuchaczek”, 
mająca na celu walkę ze społeczną pruderią nie jest pierwszym 
kontrowersyjnym działaniem podjętym przez stację w ostatnim 
czasie, choć do tej pory RMF FM sięgało raczej po prowokację 
polityczną. W ubiegłym roku przyznało 1 maja „Ordery Budow-
niczych IV RP”, a później sukcesywnie organizowało inicjatywy 
„wspierające” polityków w trudnych dla nich chwilach, na przy-
kład oferując pomoc wicepremierowi Andrzejowi Lepperowi w 
sfinansowaniu testu DNA. - Niestandardowe działania naszych 
dziennikarzy, w tym akcje odbierane przez polityków jako pro-
wokacje, wzmacniają nasz wizerunek jako stacji wiarygodnej i 
gotowej do interwencji, kiedy będzie taka potrzeba – wyjaś-
nia Przemysław Kula, zastępca dyrektora programowego RMF 
FM. Z kolei Anna Jupowicz-Ginalska, specjalistka PR w stacji 
podkreśla, że „należy zawsze dysponować pomysłami na to, jak 
prowokację ‘ubrać’ w public relations”. - Dzięki temu możemy 
kontrolować zazwyczaj burzliwie rozwijającą się sytuację i rea-
gować na konkretne zdarzenia tak, aby tworzyły pożądany 
przez nas wizerunek firmy – mówi Ginalska.

KP

I Międzynarodowa Konferencja 
Fundraisingu
19 kwietnia, czyli już po zamknięciu tego numeru „Piar.pl”, 
w Krakowie odbędzie się ciekawe wydarzenie - I Między-
narodowa Konferencja Fundraisingu. Podczas niej swoimi 
doświadczeniami będą się dzielić polscy i zagraniczni fun-
draiserzy, czyli osoby zajmujące się pozyskiwaniem fundu-
szy na realizację inicjatyw społecznych i dobroczynnych. „Na 
naszych oczach w Polsce rodzi się nowy obszar społeczeń-
stwa obywatelskiego, w którym fundraiserzy coraz częściej 
pośredniczą pomiędzy potrzebującymi a darczyńcami, budu-
jąc wzajemne zaufanie i nowe relacje pomiędzy ludźmi, sta-
jąc się społecznymi dyplomatami - pośrednikami dobra. Ich 
praca jest bardzo ważna, bo wiele od niej zależy, dlatego 

dymi przedsiębiorcami autorski pro-
gram edukacyjny.

Firma Comtica wspólnie z agencją 
Optimum PR zadba o popularyza-
cję swoich projektów integrujących 
nowe media na użytek klientów. Dzia-
łania agencji PR mają dopełnić bieżącą 
strategię rozwoju. Do zadań agencji 
będzie należało utrzymywanie relacji z 
mediami oraz audyt serwisu interne-
towego firmy, który będzie oddany do 
użytku w ciągu najbliższego miesiąca.

Spółka PKP CARGO nawiązała współ-
pracę z Pegasus PR. Agencja jest 
pierwszą firmą, która zajmie się działa-
niami w zakresie public relations spółki. 
Pegasus PR będzie odpowiadała za kon-
takty z mediami oraz doradztwo w 

kwestii strategii komunikacyjnej firmy. 
W zakresie jej obowiązków znalazło się 
także doradztwo oraz zarządzanie sytu-
acjami kryzysowymi w mediach. Działa-
nia zaplanowano do końca 2007 roku.

Firma On Board PR rozpoczęła reali-
zację projektów PR dla spółki Robert 
Bosch - producenta elektronarzę-
dzi, części międzynarodowej grupy 
Bosch. Współpraca obejmuje planowa-
nie i realizację działań PR wspierających 
launching trzech nowych produktów. 
Podpisanie umowy jest wynikiem m.in. 
udziału On Board PR w realizacji pol-
skiej edycji międzynarodowej kampanii 
„House of Bosch” oraz wsparcia laun-
chingu elektronarzędzi wykorzystują-
cych technologię litowo-jonową.

Polskie Radio Wrocław poinfor-
mowało o zdobyciu przez polskich 
podróżników Piramidy Carstensz na 
Nowej Gwinei (4884 metry n.p.m). 
Na najwyższej górze Australii i Oce-
anii wetknęli oni flagę Wrocławia. 
Obok symbolu miasta na szczycie 
pojawiła się też f laga Polskiego 
Radia Wrocław.

Toolbox Creative Communications 
poprowadzi działania public relations 
dla polskiego oddziału koncernu infor-
matycznego Bull. Realizowane przez 
agencję aktywności skupią się przede 
wszystkim na promowaniu idei open 
source (wolnego oprogramowania) oraz 
organizacji 15-lecia działalności firmy w 
Polsce. Wcześniej firma nie korzystała z 
usług agencji PR.
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musi być oparta na solidnym fundamencie etycznym, rozległej wiedzy 
i wysokich umiejętnościach” - wyjaśnia w liście do uczestników prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu Robert Kawałko.
Magazyn „Piar.pl” objął patronat nad wydarzeniem. Więcej informacji 
w kolejnym numerze i na stronie www.fundraising.org.pl
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Dziennikarzom najbardziej ufają Polacy
Wśród Europejczyków największe zaufanie wobec dziennikarzy dekla-
rują Polacy - wynika z sondażu European Trusted Brands 2007. Tej 
grupie zawodowej ufa 52 proc. badanych, podczas gdy w całej Europie 
takie zaufanie deklaruje 29 proc. respondentów. Z kolei politycy to 
grupa zawodowa obdarzona przez mieszkańców kontynentu najmniej-
szym zaufaniem (7 proc. badanych w skali Europy, 2 proc. w Polsce).
Pomysłodawcą i organizatorem sondażu jest „Reader’s Digest”. Mowa 
w nim o różnych grupach zawodowych, nie pojawiają się jednak pia-
rowcy. Być może to nawet lepiej.

KP

PRzegląd sPRasowany
Chociaż bycie piarowcem to ciężki kawałek 
chleba, nie lepiej być też politykiem. Atak na 
nich przychodzi czasem z najmniej oczekiwa-
nych stron. Jak podał pod koniec marca dziennik 
„Super Express”, „internetowi chuligani obrzucają 
Lecha Kaczyńskiego i innych wysokich urzędników 
epitetami”. Okazuje się, że wpisując w popularnej 
wyszukiwarce obraźliwe słowa, naszym oczom 
ukazują się strony braci Kaczyńskich, Ludwika 
Dorna, Romana Giertycha oraz wielu innych 
polityków z pierwszych stron gazet. Podobno 
poseł PiS Tomasz Górski zwrócił się już prośbą 
do ministra Ziobry, by ten wszczął postępowanie 
w sprawie. Miejmy nadzieję, że Polska nie podzieli 
losu Turcji, w której za obrazę Mustafy Kemala 
Ataturka, ojca narodu tureckiego, zamknięto por-
tal YouTube.
Jak pokazuje rzeczywistość, czasem trudny los 
czeka polityków, a czasem dziennikarzy. Na 
własnej skórze przekonała się o tym reporterka 
„Faktów” TVN Katarzyna Kolęda-Zalewska. Jak 
13 kwietnia podał portal Gazeta.pl, dziennika-
rze chcieli uzyskać wypowiedź od Jarosława 
Kaczyńskiego. „Zamiast odpowiedzi spotkali 
się z milczeniem premiera i agresją jego ochro-
niarzy. Gdy szef rządu uciekał, a dziennikarze za 
nim szli, doszło do przepychanki. W jej trakcie 
ucierpiała nie tylko dziennikarka TVN. Borowcy 
podarli też marynarkę reporterowi radia TOK 
FM” - czytamy na portalu. Ciekawe, czy teraz po 
wpisaniu w Google słów „agresja” i „przemoc” 
wyświetla się strona premiera, czy BOR-u?
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Szwajcarska firma farmaceutyczna 
Novartis powierzyła agencji Sigma 
International (Poland) Ltd realiza-
cję kampanii edukacyjno-informacyj-
nej na temat grzybicy stóp i nowego 
leku stosowanego w jej leczeniu. W 
działaniach zostaną wykorzystane 
badania przeprowadzone przez Insty-
tut Badawczy IQS and Quant Group, 
testymoniale pacjentów i wypowiedzi 
ekspertów. Agencja została wybrana 
w drodze konkursu ofert. Jest to 
kolejny projekt powierzony Sigmie 
przez firmę Novartis w ostatnich 
miesiącach.

Agencja DATA PR podpisała umowę z 
Grupą Polska Stal. W ramach umowy 
agencji powierzono głównie działania z 
zakresu media relations, a także komu-

nikacji wewnętrznej. DATA PR zajmie 
się również ujednoliceniem tożsamości 
wizualnej firmy.

Agencje Advanced PR oraz Pep-
permint wygrały przetarg na obsługę 
PR oraz BTL norweskich ryb: łososia i 
śledzia. Przetarg zorganizowany został 
przez Norwegian Seafood Export 
Council. Głównym celem działań 
będzie zwiększenie świadomości Pola-
ków na temat pochodzenia i jakości ryb, 
które goszczą na ich stołach, a także 
wzrost spożycia promowanych ryb. 
Działania adresowane będą do różnych 
grup docelowych: producentów prze-
tworów rybnych w Polsce, ekspertów 
i liderów opinii, pracowników hiper- i 
supermarketów, szefów kuchni, kanału 
HoReCa, mediów oraz konsumentów.

Agencja Partner of Promotion 
wygrała przetarg na obsługę marek 
f irmy Chantelle, francuskiego pro-
ducenta eleganckiej bielizny dam-
skiej. W ramach współpracy agen-
cja przygotuje strategię działań PR 
mających na celu wprowadzenie 
nowej marki Chantelle i wprowa-
dzenie nowej marki Passionata na 
polski rynek.

Agencja Prelite podpisała umowę z 
Polską Izbą Inżynierów Budowni-
ctwa. Współpraca dotyczy wsparcia 
w realizowanej przez PIIB rozbudowa-
nej koncepcji działań wewnętrznych. 
Wśród nowych klientów agencji 
Prelite jest też firma produkcyjna 
Zeelandia. 

Kartka z kalendarza

„Przechodniu, powiedz Branży, że tak pracujemy, 
posłuszni jej prawom.*”

*Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami z życia każdego piarowca, 
zobrazowane rysunkiem Edwarda Lutczyna w kalendarzu firmy Edelman 
Polska.


