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 Kuchnia PR50 Wejście smoka
 Rosnąca liczba debiutów na giełdzie oznacza, że 

polski rynek kapitałowy przeżywa niesłychany 
rozwój, a co za tym idzie, nadchodzą złote czasy 
dla doradców investor relations.

55 Studium przypadku „Prosto do celu”
 Kampania PR dla pierwszych w Polsce bezpo-

średnich regionalnych linii lotniczych.

56 Nie myśl o perswazji
 „Znając NLP można napisać komunikat w spo-

sób, który sprawi, że pobudzi on ciekawość 
i zainteresowanie prawie każdego” – mówi 
Andrzej Batko, trener NLP w rozmowie z 
„Piar.pl”.

60 Droga do sukcesu
 Sztuką jest przeprowadzenie kampanii PR, która 

wyróżni się na tle projektów przygotowanych 
przez specjalistów komunikacji z całego świata.

64 Wdrożenia na pięć
 Prawidłowy obieg informacji w momencie wdro-

żenia systemów informatycznych pomaga zdo-
być aprobatę dla inwestycji wśród pracowników 
i kredyt zaufania dla następnych zmian.

66 Seminarium jutra
 „Webinar” usprawnia komunikację wewnętrzną 

firmy i  dobrze sprawdza się w działaniach 
zewnętrznych.

 Lobbing70 Z unijnych korytarzy
 Public affairs odkryte na nowo.

 PR Świat76 Plotka wysokiego ryzyka
 Opis sytuacji kryzysowej, wywołanej przez 

plotkę, której ofiarą była firma Procter&Gamble 
znajduje się już w książkach zaliczanych do kla-
syki PR. Po 12 latach zakończył się proces w tej 
sprawie.

 W branży16 Po drabinie sukcesu
 Co decyduje o awansie piarowca?

18 Gadżety w zasięgu wzroku
 Kiedyś wystarczył długopis i kartka papieru. Dziś 

piarowcy wolą sobie nie wyobrażać życia bez gadże-
tów o większej funkcjonalności i kompatybilności.

 Analiza22  Moda na lofty – efekt snobizmu czy strategii PR? 
Rewitalizacja obiektów przemysłowych to świetny 
pomysł na biznes, rewelacyjna inwestycja i ciekawe 
rozwiązanie na mieszkanie. Staje się również ele-
mentem strategii promocyjnej miast.

 Wizerunek30 Od lidera do zera. Czy Polscy politycy niszczą swój 
wizerunek?

 Specjaliści już dawno wyróżnili najważniejsze, pożą-
dane cechy normalnego polityka i określili, jakie 
wrażenie powinien sprawiać by odnieść sukces.

36 Lech versus Lech – techniki kryzysowego PR
 Notowania rządu i prezydenta są słabe, a wszystko, 

o czym mówimy dziś w kontekście wizerunku 
i public relations to już, niestety, zarządzanie 
kryzysowe.

38 Wizerunek, do raportu!
 W miarę rozwoju branży PR temat raportów wize-

runków coraz częściej powraca w rozmowach o 
ewaluacji prowadzonych działań public relations.

44 Zaskocz się Polską...
 Czy emisja reklam, zarówno nowej, jak i poprzed-

niej kampanii przyczyni się do zmiany wizerunku 
Polski za granicą?

46 Los prowokacji
 W przypadku reklamy kontrowersyjnej, choć nie 

trzeba w szczególny sposób zabiegać o zaintere-
sowanie mediów, ważne jest, aby zarządzać infor-
macją i przekazem.

22 Moda na lofty 
 – efekt snobizmu czy strategii PR?
 Rewitalizacja obszarów miejskich, w których opuszczone, zdewastowane 

budynki, niejednokrotnie umiejscowione w atrakcyjnych lokalizacjach po prostu 
straszą, cieszy się społecznym poparciem. Jednak nie było tak zawsze. Ogromną 
rolę odegrały działania z zakresu public affairs i community relations.
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 Prasa Zagraniczna78 Walki uliczne – „Pressesprecher”
 Bez dedykowanych środków piarowych nie powie-

dzie się żadna akcja guerilla marketingu.

 PR online84 Top wyszukiwania
 Konstruując materiały piarowe warto pamiętać o 

tym, by zawierały stosowne odnośniki do strony oraz 
były odpowiednio nasycone słowami kluczowymi.

86 E-liderowanie
 Internetowi liderzy opinii to osoby, których nie 

można pomijać w działaniach PR, a komunikacja z 
nimi musi być prowadzona umiejętnie i taktownie.

 PR Nauka94 Social software w służbie PR
 Blogosfera doceniona przez piarowców z Europy. 

Opracowanie raportu EuroBlog 2007.

 Stałe rubryki

7 Wydarzenia z Polski

12 Wydarzenia ze świata

14 Wydarzenia online

68 Notes PR – lokalne dodatki „Gazety 
 Wyborczej”, portal informacyjny tvn24.pl

69 Dziennikarska kontra

72 Barometr PR

80 Oko w oko – Martyna Mazela, Marcin Gruszka

82 Ludzie

92 Recenzja

 Felieton88 Piar dawnych mistrzów – Zen w sztuce komu-
nikacji, czyli tao piarowca

90 Stała Rubryka – Wszystko płynie

Fot: MJ
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 38 Wizerunek, 
 do raportu! 
 Dla jednych są normą od kilku lat, dla innych 

to nadal wyspa nieodkryta. Sprawdziliśmy jak 
mierzy się, waży i szacuje medialną ekspansję 
firm.

  50 Wejście smoka
 Nawet najmniejszy błąd debiutanta giełdowego 

może skutkować spadkiem zaufania inwesto-
rów i niepowodzeniem oferty. Konieczna staje 
się współpraca z wyspecjalizowanymi dorad-
cami z zakresu investor relations.

60 Droga 
 do sukcesu 

 Opracowanie zgłoszenia do konkursu branżo-
wego to przysłowiowa „kropka nad i”. Prezen-
tujemy polski projekt kampanii, który został 
zauważony przez jury zeszłorocznego konkursu 
IPRA Golden Award.
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