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Rosja: Festiwal PR w Sankt-
Petersburgu

Już po raz siódmy w Sankt-Petersburgu odbył się Festiwal 
Public Relations. W połowie kwietnia do Uniwersytetu 
LETI przybyły delegacje z ponad pięćdziesięciu kierunków 
i specjalności związanych z public relations oraz praktycy 
dziedziny komunikacji. Obok przedstawicieli z Rosji byli też 
reprezentanci z zagranicy. - Już w 2003 roku gościliśmy u 
nas profesorów Jamesa i Larrisę Grunigów, ikony amerykań-
skiego PR. W tym roku udział wzięły delegacje ze Stanów 
Zjednoczonych, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Gro-
dzińskiego Uniwersytetu na Białorusi – wylicza prof. Ludmiła 
Azarova, kierownik katedry PR Uniwersytetu LETI w Sankt-
Petersburgu. Festiwal odbył się pod patronatem i z udzia-
łem członków Północno-Zachodniego Oddziału Rosyjskiego 
Stowarzyszenia Public Relations (PACO) oraz agencji SPN 
Ogilvy PR. Tegorocznym hasłem konferencji był „PR - zawód 
trzeciego tysiąclecia”. - Każdy festiwal powinien mieć swój 
charakter. W tym roku postanowiliśmy dokładniej zastano-
wić się nad międzynarodowymi działaniami public relations 
– wyjaśnia Olga Markowa, dziekan Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu LETI. 
Festiwal zadziwiał bogatym programem i otwartością debat. 
Pod przewodnictwem niedawno powstałego Stowarzyszenia 
Wykładowców PR (APCO) odbyło się naukowo-praktyczne 
seminarium „PR – nauka, wykształcenie, zawód”, podczas 
którego dyskutowano o pracy piarowców w międzynaro-
dowym środowisku oraz o tendencjach rozwojowych w 
wykształceniu i praktyce. Uczestnicy konferencji debato-
wali nad etycznymi problemami działalności PR i reputacją 

zawodu. Dokładnie przyjrzeli się strategicznym elementom 
prezentacji firmy w internecie, nowoczesnym technologiom 
w dziedzinie PR, metodom formułowania nawyków wystą-
pienia publicznego i aspektom zatrudnienia w środowisku 
międzynarodowym.
Znaczącym elementem Festiwalu był Okrągły Stół dotyczący 
mitów i stereotypów o PR. - Szczególnie żywa i intensywna 
dyskusja zaproszonych do stołu praktyków, dziennikarzy, 
wykładowców i studentów dowodzi istnienia problemu nie 
zawsze poprawnych relacji specjalistów PR z dziennikarzami 
– mówi prof. Azarova. Również wykłady specjalistów zgro-
madziły rzeszę słuchaczy. Prof. Ryszard Ławniczak z poznań-
skiej AE pokazał, że PR towarzyszący politycznej i ekono-
micznej transformacji państw stał się nowym szczeblem w 
rozwoju międzynarodowych relacji z otoczeniem.
Co ciekawe, jednym z elementów konferencji była również 
Giełda Pracy, na której studenci uczestniczyli w spotkaniach 
z pracodawcami i treningach przeprowadzonych przez firmy 
doradcze. Tradycyjnie już odbyła się sesja PRORYW2007, na 
której studenci przedstawiali prezentacje na temat nowych 
tendencji w komunikacji z otoczeniem. Specjaliści od mowy 
ciała i przemawiania oceniali wystąpienia przyszłych piarow-
ców, a na zakończenie festiwalu ogłoszono zwycięzców. Gra-
tulujemy delegacji z Poznania, która znalazła się dwukrot-
nie na podium, zajmując pierwsze miejsce - za prezentację 
„Blogi jako nowoczesny instrument PR” oraz miejsce trzecie 
za wystąpienie o wizerunku kraju za granicą.
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Niemcy: Zaciekawić media jest 
najtrudniej

Znalezienie ciekawych tematów i przekonanie do nich 
mediów jest uznawane za dużą trudność w działaniach 
media relations - pokazuje najnowsze badanie PR-Trendmo-
nitor, przeprowadzone przez news aktuell GmbH, firmę 
monitorującą media, oraz Faktenkontor, agencję PR. Rów-
nie frapujące dla piarowców jest budżetowanie i tworzenie 
kosztorysów. Z trudnością zmagają się również z wyzwa-
niami, jakie daje Web 2.0. Z kolei mierzenie efektywności 
działań agencji PR jest sporym wyzwaniem dla 11 proc. 
ankietowanych.

Wśród priorytetowych celów działań media relations dwie 
trzecie piarowców wskazało umacnianie wizerunku w grupie 
docelowej. Prawie 60 proc. uznało za cel systematyczną roz-
budowę znajomości firmy lub marki. Najważniejszym celem 
okazywało się również zyskanie możliwie dużej przejrzystości 
w mediach oraz umiejscowienie informacji w najbardziej wpły-
wowych wydawnictwach (odpowiednio 42 i 44 proc.).
W pierwszym w tym roku badaniu PR-Trendmonitor wzięło 
udział 2 237 piarowców z firm i agencji PR. Już teraz organiza-
torzy ankiety zapowiadają, że następne badania obejmą takie 
tematy, jak: honoraria i budżety, najbardziej polecane agencje 
PR, strategie PR oraz Web 2.0.
Źródło: www.pr-guide.de, PCh
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Niemcy: Wskaźniki wciąż w górę
Niemiecka branża PR zanotowała w 2006 roku 

wyższe o 13 proc. wynagrodzenia i 10 proc. więcej pia-
rowców w agencjach PR – pokazują badania ankietowe 
na temat dorobków niemieckich agencji przeprowadzone 
przez Gerharda A. Pfeffera, twórcy portalu PR-Journal.
de.
W porównaniu z rokiem 2005 agencje zarobiły 438,43 
mln euro. Stworzyły też łącznie 350 nowych miejsc pracy. 
Tym samym na niemieckim rynku pracuje obecnie eta-
towo ponad 4,2 tys. piarowców. Również średni dochód 
na osobę zatrudnioną w agencji wzrósł o ponad 4 tys. euro 
i wynosi obecnie 109,5 tys. euro rocznie. 
Zarobki w branży PR w Niemczech rosną od 2004 roku. 
Po rocznym zastoju wynagrodzenia w blisko 130 agencjach 
zwiększyły się średnio przynajmniej o 5,8 proc. W roku 
2005 104 agencje wykazały wzrost wynagrodzenia już o 
11,4 proc. Obecnie prognozy szefów agencji są bardzo 
optymistyczne i zakładają przynajmniej dwukrotny wzrost 
wynagrodzenia w 2007 roku.
Powiększa się też rynek PR w Niemczech. „PR-Journal” 
podaje, że w pierwszych trzech miesiącach 2007 roku 
odnotowano już 150 ofert pracy w agencjach. Dla porów-
nania w całym roku ubiegłym było ich łącznie 456.
Gerhard A. Pfeffer przeprowadził i opracował badania już 
po raz jedenasty. W ankiecie wzięło udział 149 agencji pub-
lic relations.
Źródło: www.pr-guide.de, PCh

Wielka Brytania: Zielony 
Marks&Spencer

Brytyjski gigant rozpoczął pięcioletnią kampanię proekolo-
giczną za 200 mln funtów. Za jej główny cel stawia ochronę 
środowiska i kreowanie swojej sieci jako najbardziej przy-
jaznej środowisku.
Sieć supermarketów Marks&Spencer wytyczyła sobie 
ambitny i dość szczegółowy, bo aż stupunktowy plan dzia-
łania w zakresie ochrony środowiska. Do głównych jego 
celów należy redukcja CO2, zmniejszenie ilości wytwarza-
nych odpadów i ograniczenie importu produktów spożyw-
czych. Gigant rozpocznie od ograniczenia liczby opakowań 
o 25 proc. i oparcia ich produkcji na ekologicznych, prze-
tworzonych materiałach. Połowa ciężarówek dostawczych 
sieci ma jeździć na paliwie biodiesel. Zgodność działań sieci 
z założonym planem ma być kontrolowana przez organiza-
cje pozarządowe, jak na przykład WWF.
M&S chce być jednoznacznie kojarzony z działaniami przy-
jaznymi środowisku. Pomysłodawcy kampanii mają nadzieję, 
że środki zainwestowane w działania proekologiczne 
zwrócą się dzięki zwiększonej sprzedaży. Rzeczywiście jest 
to pierwsza sieć, która zdecydowała się na wysokobudże-
tową promocję proekologicznych działań. W ubiegłym roku 
przeprowadziła też kampanię podkreślającą współpracę w 
myśl zasady fair play, która została uznana za jedną z naj-
bardziej udanych w historii sieci.
Źródło: Times online, AB

Wielka Brytania: Dyplom PR 
online

Przyszli piarowcy mogą już wykorzystać internet, aby uzy-
skać oficjalne kwalifikacje zawodowe. Chartered Institute 
of Public Relations w Wielkiej Brytanii wprowadził w orga-
nizowanych przez siebie kursach zawodowych kurs online. 
Jest on skierowany do tych, którzy nie mogą uczestniczyć 
w tradycyjnych zjazdach. Pierwszy z nich zaczyna się 4 
czerwca 2007 roku. Colin Farrington, dyrektor generalny 
CIPR, wyjaśnia, że organizacja stara się podnosić standardy 
w branży PR, dlatego dostarcza piarowcom i osobom, 
które chcą pozyskać umiejętności w sferze komunikacji 
różne możliwości zdobywania know-how. 
Podczas kursu online studenci będą wspierani za pośred-
nictwem e-maila przez osobistego nauczyciela. Mają też 
obowiązek dwukrotnie w roku stawić się osobiście na 
warsztatach.
Studiowanie online kosztuje 2100 funtów plus VAT. Cena 
jest podobna do ceny tradycyjnego dyplomu w CIPR, który 
kosztuje pomiędzy 2 tys. a 2,4 tys. funtów.
Źródło: PRWeek.com, KP

USA: Bezwzględna kampania 
prezydencka

Nie jest nowiną, że najważniejszą bronią w walce politycz-
nej o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych w nadcho-
dzącym roku jest internet. Znane są już za to jej pierwsze 
przejawy. Internauta kryjący się pod pseudonimem Par-
kridge47 zamieścił w sieci w marcu bieżącego roku ośmie-
szający i prowokujący film pod tytułem „Hillary 1984”, w 
oczywisty sposób nawiązujący do jednej z najpopularniej-
szych reklam w historii amerykańskiej telewizji, za pomocą 
której w 1984 roku Macintosh walczył z Microsoftem. Fil-
mik reżyserował wówczas Ridley Scott.
Tym razem w roli głównej wystąpiła Hillary Clinton oraz 
jej elektorat, pokazany jako bezmyślne maszyny, ślepo 
podążające za swoją kandydatką na prezydenta, porówny-
waną do Wielkiego Brata. Bohaterem, który uratuje przed 
nią ludzkość ma być Barack Obama, drugi demokratyczny 
kandydat do funkcji prezydenta. Filmik w ciągu kilku godzin 
obejrzało ponad milion osób. Wywołał on też burzę poli-
tyczną w sztabach wyborczych. Do jego autorstwa przy-
znał się specjalista PR Phil de Vellis, który twierdzi, że 
nie działał na zlecenie, a jedynie chciał pokazać, że „oby-
watele też mają coś do powiedzenia” - cytuje „Dziennik” 
(27.03.2007).
Najpopularniejszy obecnie na całym świecie serwis Youtube 
już uruchomił kanał o nazwie YouChoose’08. Podobnie 
postąpił serwis MySpace. Internauci mogą na nich zamiesz-
czać kompromitujące i ośmieszające filmiki. Z kolei sztaby 
wyborcze powołują specjalne zespoły, których zadaniem 
jest szybka reakcja. W przypadku internetu nie sprawdza 
się bowiem powiedzenie: „jaką bronią wojujesz, od takiej 
broni giniesz”.
Źródło: „Dziennik”, MB

Codziennie nowe informacje z branży PR dostępne na www.piar.pl


