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Alicja Bykowska: Cały czas zdarza się, 
że klienci nie wiedzą o istnieniu raportów 
medialnych i tym samym firm, które zaj-
mują się wyłącznie świadczeniem tego typu 
usług. Zdają sobie z tego sprawę dopiero 
wtedy, gdy widzą przykładowy raport u 
naszych handlowców.

Marcin Szczupak: Z drugiej strony coraz 
częściej padają konkretne zapytania, na 
przykład: „potrzebujemy mapy medialnej 
publikacji”.

Wizerunek, 
do raportu!

Dla jednym są normą od kilku lat, dla innych to 
nadal wyspa nieodkryta. W miarę rozwoju branży 
PR temat raportów wizerunkowych coraz częściej 
powraca w rozmowach o ewaluacji prowadzonych 
działań public relations. Sprawdziliśmy, jak mierzy 
się, waży i szacuje medialną ekspansję firm. W 
debacie na temat rozwoju rynku wzięli udział 
Alicja Bykowska i Marcin Szczupak z firmy 
Media Navigator oraz Sebastian Bykowski z 
PRESS‑SERVICE Monitoring Mediów. Rozmowę 
prowadziła Kinga Podraza z redakcji „Piar.pl”.
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Sebastian Bykowski: Najbardziej wyeduko-
wani są zawsze klienci z branży samochodowej 
i bankowej. Są też najbardziej wymagający w 
kwestii analiz.

A.B.: Są spółki, dla których badamy tylko 
wizerunek medialny ich prezesów. Porównu-
jemy go na przykład z wynikami medialnymi 
prezesów spółek konkurencyjnych. Badany 
jest nie tylko kontekst i wielkość materiału, 
ale też czy na przykład ukazało się zdjęcie 
prezesa, a w materiale pojawiły się informa-
cje o osobistych zainteresowaniach itd.

S.B.: Wynikiem ostatniej edukacji w zakresie CSR i podejmowanych 
coraz częściej lokalnych inicjatyw jest to, że więcej klientów bada swoją 
aktywność w mediach regionalnych, zwłaszcza elektronicznych. 

Kinga Podraza: Piarowcy, rozsyłając komunikaty do mediów, jed-
nocześnie informują Was o takiej aktywności, żebyście wzmogli 
czujność?

A.B.: Otrzymujemy konkretne komunikaty prasowe, które firma roz-
powszechnia i badamy, ile informacji, które się ukazały było opartych na 
danym komunikacie, a ile było inicjatywą redakcji.

M.Sz.: Oczywiście tego nie można stwierdzić dokładnie, ale badamy 
zbieżność tematów, tytułów, fragmenty tekstów, wykorzystanie zdjęć itp. 
Wyniki z internetu to aż w 90 proc. kopiowane komunikaty prasowe.

A.B.: Poza tym jeśli 
firmy realizują swoje 
programy z zakresu 
PR, powinniśmy o 
tym wiedzieć. Jedna z 
czołowych firm pro-
dukujących napoje 
słodzące monitoruje 
także aspekt otyłości w mediach, aby wiedzieć, jakie są tendencje w tej 
tematyce i by móc podejmować odpowiednie działania. Wyniki takiego 
badania przedstawiamy w oddzielnych rozdziałach issue tracking lub 
nawet w całych raportach.

M.Sz.: Firmy mają świadomość, że działają w określonym sektorze i jego 
otoczeniu. Na przykład firmy z branży nabiałowej, produkującej jogurty 
czy przetwory mleczne, zlecają nam także badanie również innych prob-
lemów, które mogą mieć z nimi wspólną część - np. kwestię niedoży-
wienia dzieci.

S.B.: Ważne jest, aby badać nie tylko siebie, ale także własne otocze-
nie. Dzięki temu uzyskujemy szerszą perspektywę, pełen obraz pozycji 
medialnej. Bez porównania informacji o firmie do sytuacji przynajmniej 
w danej branży niczego ze statystyk się nie dowiemy. To, że o danej 
firmie napisano o 15 proc. więcej materiałów na pierwszy rzut oka 
może się wydawać informacją pozytywną, ale jeśli w danym miesiącu 
napisano o tej branży łącznie o 100 proc. więcej materiałów, to 15 
proc. oznacza, że efektywność działań PR jest mniejsza niż całej branży 
i 15 proc. to nie sukces, a porażka. Poza tym analiza benchmarkingowa 
to skarbnica wiedzy odnośnie do działań konkurencji, jej strategii, a 
nawet kluczowych rynków czy wizji rozwoju.

Czego firmy nie chcą widzieć w raportach?

A.B.: Bardzo często wolą nie wykazywać w raportach swojego faktycz-
nego wizerunku w mediach. Czasami mówią nam to wprost, a czasami sami 
musimy się domyślić, że pewnych rzeczy nie możemy pokazać albo ktoś z 
firmy nie chce, abyśmy pewne tematy poruszali w naszych zestawieniach.

M.Sz.: Coraz częściej klienci oczekują, że raporty będą obrazować 
raczej działania podejmowane przez dział PR, niż pokazywać rzeczywisty 
wizerunek firmy w mediach. Piarowcy obawiają się, że jeśli pojawią się 

Firmy wolą nie wykazywać 
w raportach swojego 
faktycznego wizerunku 
w mediach
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negatywne komentarze, to będzie to znaczyło, że dział PR nie potrafił ich 
powstrzymać. Pytam, dlaczego dział PR nie korzysta z naszego raportu 
jako wskazówki, w jakim miejscu i w jaki sposób poprawić swoje kon-
takty z mediami?

A.B.: Negatywne opisy informacji 
często są ukrywane przed szefo-
stwem. Dane statystyczne raczej 
nie, gdyż zawsze pozostaje nadzieja, 
że szef je przeoczy. Często za to 
pojawią się prośby, aby z naszego 
komentarza autorskiego powycinać pewne informacje albo je zmieniać, 
używając mniej pejoratywnych lub bardziej delikatnych określeń.

S.B.: Współpracowaliśmy kiedyś z firmą farmaceutyczną, która zawsze 
zmieniała opisy emocjonalne obrazujące charakter danego artykułu. 
Zamiast sformułowania „materiał był negatywny” lub „krytyczny” pro-
ponowała określenie „sensacyjny”. A to już zupełnie inaczej przedstawia 
daną sytuację.

M.Sz: Jeden z banków do dziś notorycznie usuwa z opisów komentarze 
dotyczące negatywnych wycinków.

A.B.: Zdarza się też, że rzecznik firmy dzwoni i mówi, że dany akapit 
raportu jest już niepotrzebny, bo on zajął się już całą sprawą i choć w 
mediach tego nie widać, wszystko jest pod kontrolą, nie ma więc sensu 
do tego tematu wracać.

M.Sz.: Pojawia się też argumentacja, że pewnych informacji lepiej nie 
pisać w raporcie, bo „góra” tego nie zrozumie, więc najlepiej skupić się 
na sprawach globalnych: „Wiecie Państwo, w pewnym sensie była to 
sytuacja kryzysowa, ale nie można tego w ten sposób przedstawiać, bo 
szefostwo obwini nas za jej powstanie”.

A.B.: Bywa, że agencje popadają w skrajności. Kiedyś dostałam prośbę 
o dopisanie do raportu zdania, że przy danych materiałach dziennikarze 
wykorzystali teksty nadesłane wcześniej przez tę agencję. Tymczasem ani 
ja, ani potencjalny Kowalski, czytając materiał w prasie, nie wie, że wcześ-
niej dostarczyła go redakcji właśnie dana agencja.

K.P.: Moim zdaniem piarowcy w pierwszej kolejności myślą po prostu o 
zadowoleniu pracodawcy.

S.B.: Nazwałbym to zderzeniem teorii z praktyką. Na kongresach, wykła-
dach i seminariach doświadczeni praktycy mówią, że nie wolno samego 
siebie oszukiwać i że są pewne zasady postępowania. A potem praktyka 
pokazuje, że pracownicy tych samych agencji, które najaktywniej broniły 
rzetelnego raportowania robią dokładnie na odwrót. 

M.Sz.: Mamy klienta, który otrzymuje od nas dwa raporty. Wersja tzw. 
nieoficjalna, która zostaje dla samego rzecznika, zawiera m.in. jego mie-
sięczną aktywność medialną.

K.P.: Zdarza się, że firmy sprawdzają agencje PR, czy nie za bardzo 
wybielają ich wizerunek w raportach?

S.B.: Oczywiście i wówczas mamy zlecenie na dwa raporty. Jeden zama-
wia agencja PR, a drugi - o czym agencja nie wie - zamawia bezpośrednio 

firma, dla której agencja pracuje. I prędzej czy 
później pada pytanie: „Jak jest naprawdę? Od 
naszej agencji dostaliśmy informację, że było 
100 materiałów, z których 1 proc. był nega-

tywny, a od was dowiedzie-
liśmy się, że materiałów było 
150 i jedna trzecia z nich była 
negatywna.” Okazuje się, że 
jest to właśnie brakujące 50 
wycinków.

K.P.: Jak takie sytuacje wpływają na wizerunek 
branży PR?

S.B.: Wydaje mi się, że nie najlepiej, skoro 
docelowi klienci zdają sobie sprawę z tego 
problemu i na własną rękę sprawdzają 
agencje.

Koszt raportów wizerunkowych

M.Sz.: Raporty służą piarowcom do bieżącej 
prezentacji miesięcznych wyników ich aktyw-
ności. Czasami klienci mówią wprost, że 
zamawiają raport, który będzie im potrzebny 
zarówno, aby wykazać się przed zarządem, jak 
i przed potencjalnymi sponsorami.

A.B.: Na koniec roku mamy dużo zleceń na pod-
sumowania całoroczne. Z naszego doświadcze-
nia wynika, że piarowcy potrzebują tych zesta-
wień do własnych prezentacji danych i zestawień. 
Nie mają czasu przygotować ich samodzielnie na 
podstawie comiesięcznych raportów.

S.B.: Dla nas korzystne jest to, że piarowcy 
coraz częściej widzą w outsourcingu raportowa-
nia i monitoringu mediów oszczędność swojego 
czasu, który jest droższy niż cena tych usług.

K.P.: Co generuje cenę raportów?

A.B.: Liczba analizowanych materiałów i głębo-
kość tej analizy.

K.P.: Jaki jest koszt rocznego raportu 
wstecznego?

A.B.: Nie ma standardowego cennika.

K.P.: No dobrze, mam 10 tys. netto. Co mogę 
za to dostać?

A.B.: 10 tys. to w tym przypadku sporo 
pieniędzy.

K.P.: Obetnijmy jedno zero. Mam 1000 zł 
netto.

Piarowcy coraz częściej 
widzą w outsourcingu 
oszczędność swojego czasu
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A.B.: Za tę sumę jesteśmy w stanie przy-
gotować miesięczny raport wizerunkowy 
jakościowo-statystyczny na bazie około 250 
materiałów. Jest w nim analiza kontekstu mate-
riałów, ich wielkość, zasięg, wykaz mediów 
wraz z podejmowanymi tematami i informa-
cjami o tym, którzy redaktorzy je opraco-
wywali. Czasami pojawiają się też wskaźniki 
badania efektywności.

S.B.: W raportowaniu nacisk ze strony klientów 
jest cały czas na prasę. Blisko 70 proc. opraco-
wań dotyczy właśnie materiałów z tego medium. 
Ci bardziej zasobni budżetowo i świadomi wagi 
pozostałych źródeł informacji rozszerzają zasięg 
analizy o internet, radio i telewizję.

M.Sz.: Najpierw badamy, ile jest publikacji 
związanych z danym tematem i na tej podstawie 
przedstawiamy ofertę. Możemy zawęzić ana-
lizę do krótszego okresu lub ograniczyć ją do 
pewnej liczby wybranych firm w danej branży 
i zagadnień.

K.P.: Jak długo trzeba czekać na taki raport?

A.B.: To zależy od liczby materiałów. Jeśli 
mamy 100 materiałów, jest to kwe-
stia kilku dni.

K.P.: Ile jest zazwyczaj publikacji?

A.B.: Na to nie ma reguły. Im bar-
dziej znana marka czy firma, tym 
więcej materiałów, ale i większe budżety.

S.B.: Liczba wycinków na temat danego pod-
miotu, np. w branży motoryzacyjnej, to śred-
nio 400 wycinków miesięcznie. Wystarczy, że 
wprowadzany jest nowy model na rynek i od 
razu ich liczba może wzrosnąć nawet do 900.

A.B.: Klientów, którzy mają analizy wykony-
wane na bazie mniej niż 50 materiałów w mie-
siącu można policzyć na palcach. Większość 
firm, które decydują się na raporty wizerun-
kowe otrzymuje od nas opracowania na pod-
stawie 200-500 informacji medialnych. Problem 
tkwi w tym, że analityk musi zapoznać się z każdą 
publikacją, aby kompleksowo przedstawić dane 
zagadnienie. Czy pozyska z niej cztery dane, np. 
kontekst, wielkość, nazwę medium, autora pub-
likacji czy też więcej elementów jest bez znacze-
nia - czas pracy z jednym materiałem nie zmienia 
się. Liczba materiałów jest stała i od niej musimy 
uzależnić całkowitą cenę.

Pierwsze kroki

K.P.: Na samym początku współpracy oczekiwałabym raportu wizerun-
kowego za ostatni rok.

M.Sz.: Dobrze by było, gdyby każdy klient miał takie podejście. Analiza 
PRE jest szczególnie istotna w momencie podejmowania zmian wizerun-
kowych, komunikacyjnych, po sytuacjach kryzysowych lub innych zwrot-
nych momentach działania firmy.

A.B.: Najczęściej jest tak, 
że klienci, zaczynając współ-
pracę, decydują się na 
raporty miesięczne.

K.P.: Z ostatniego miesiąca?

A.B.: Nie, na bieżąco. Jeśli stwierdzają, że wycinków jest mniej niż zakła-
dali, zaczynają zmieniać raporty na przykład na kwartalne lub półroczne. 
Ale zdarza się, że bardziej wyedukowani klienci zaczynają od raportów 
wstecznych, np. półrocznej analizy benchmarkingowej. Na tej podstawie 
decydują się, które elementy chcą otrzymywać w kolejnych raportach.

S.B.: Firmy piszą w zapytaniach, że chciałyby na dany temat otrzymać raport 
wizerunkowy z ostatniego miesiąca. I to wszystko. Nie muszą zasadniczo 
nic więcej dodawać, jeżeli ich oczekiwania nie wykraczają poza przyjęte 
standardy. Jednak gdy sam klient zdaje sobie sprawę, że będzie potrzebo-
wał odmiennych analiz, musi to zdefiniować lub zaznaczyć, że wymagana 
jest głębsza konsultacja. Podobnie jest przy badaniu bardzo specyficznych 
zagadnień lub nadzwyczajnych zdarzeń. Nietypowym przykładem jest 
raport dotyczący konkretnych sytuacji kryzysowych i wtedy klient zgłasza, 
że chce w raporcie mieć tylko wybrany fragment tematyczny. Wówczas 
dobrze, żeby powiedział, czego dotyczyła wpadka. My w trakcie analizy 
najprawdopodobniej i tak ją zdiagnozujemy, ale można otrzymać znacznie 
więcej ciekawych informacji, gdy sprawę omówimy wcześniej z klientem i 
określimy dzięki temu wymiar i cel raportu.

K.P.: A co z tajemnicą piarową? Nie zawsze można dzielić się pewnymi 
zagadnieniami z osobami zewnętrznymi.

Raporty wizerunkowe powstają na podstawie analizy monitoringu 
mediów na temat danej firmy lub zagadnienia. Analizą może być rów-
nież objętych kilka firm z danej branży, dzięki czemu otrzymujemy 
raport porównawczy.
Celem tego typu opracowań jest zbadanie, w jaki sposób media 
przedstawiały tematy związane z działalnością danej firmy, produktu 
lub osoby. Korzystając z raportów można zaobserwować zmiany 
zachodzące w wizerunku firmy w danym przedziale czasu.
Każdy raport wizerunkowy ma dwie podstawowe części:
- analiza jakościowa - treści artykułów jest omówiona w podziale 
na zagadnienia oraz sposób ich komentowania przez poszczególne 
media,
- analiza ilościowa - prezentuje zestawienie liczby przekazów pozy-
tywnych, negatywnych i neutralnych, liczbę publikacji w podziale na 
autorów, wykaz tematów itd.

W raportowaniu nacisk 
ze strony klientów 
jest cały czas na prasę
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A.B.: Podpisujemy klauzulę o zachowaniu 
poufności.

K.P.: Często zdarza się to w praktyce?

S.B.: Nie nazbyt często, ale zdarzają się takie 
sytuacje, szczególnie z firmami giełdowymi, gdzie 
w umowach jest zapisane, jakie będą sankcje, 
jeżeli nie zostaną spełnione określone warunki. 
Wówczas taki raport jest wykonywany w ści-
śle określonym gronie i nie jest udostępniany 
nawet wewnętrznie w firmie.

A.B.: W umowie można zawrzeć klauzulę, 
że elementy, które są w danym raporcie 
nie mogą być wykorzystywane dla f irmy 
konkurencyjnej. Obsługujemy firmę kosme-
tyczną, z którą opracowaliśmy naszą autor-
ską metodę badania efektywności działań PR 
i która zastrzegła sobie, że tej metody w 
takim kształcie nie wolno nam wykorzystać 
do działań z inną firmą kosmetyczną.

K.P.: A czy po Waszej stronie pojawiają się 
zastrzeżenia, że raport może być wykorzy-
stywany tylko w określony sposób?

A.B.: Nie. Klient płaci za raport, więc może z 
nim robić, co chce. Nie mamy na to wpływu. 
Dla nas problemem jest ofertowanie.

K.P.: Byłam przekonana, że firmy monitoru-
jące media mają przykładowe oferty z rapor-
tami wizerunkowymi, ale srogo się rozczaro-
wałam. W czym tkwi problem?

A.B.: Wielu klientów prosi o przykładowy 
raport. I tu pojawia się problem numer jeden 
- klienci nie życzą sobie, aby pokazywać ich 
raporty innym. Abstrakcją biznesową i działa-
niem wręcz nieetycznym jest oczywiście pokazy-
wanie raportu klienta jego konkurencji. Najczęś-
ciej oferta ogranicza się do opisu, co możemy 
opracować w standardzie. Bliższe szczegóły 
można poznać dopiero na spotkaniu z doradcą.

K.P.: W jakiej postaci mogą być przygoto-
wane raporty wizerunkowe?

A.B.: W zestawieniu jakościowo-statystycz-
nym lub tylko statystycznym. Raport może też 
być typowo ekwiwalentny. Jeśli chodzi o format, 
mogą to być zarówno dokumenty w rodzaju pro-
spektu w PDF (najczęstsza forma), jak i zapisane 
jako doc. czy prezentacje w PowerPoint.

K.P.:  Ile stron zazwyczaj liczą takie 
zestawienia?

Magdalena Grabarczyk, kierownik Działu Analiz Przekazów 
Mediowych, Instytut Monitorowania Mediów

Zauważam, że w dalszym 
ciągu dla bardzo dużej 
grupy firm z branży pub-
lic relations odzwiercied-
leniem dobrej komunikacji 
są opasłe książki wycin-
ków z mediów. Nadal jest 
to najłatwiejszy sposób na 
pokazanie obecności pro-
duktu i firmy w mediach. 
Jednak dopiero wykaz 

przekazów uzupełniony o analizę wizerunku staje się gotowym narzę-
dziem pracy dla PR - dobra analiza mediowa wskaże nie tylko tytuły 
najczęściej piszące o kliencie czy wyodrębni publikacje mogące mieć 
negatywny wpływ na jego wizerunek, ale również wskaże nisze, do 
których warto jeszcze dotrzeć. Sprawdzi też, czy przekaz rzeczy-
wiście trafił do planowanej grupy docelowej, a jeśli tak, to w jakim 
stopniu odbiorca miał szansę zapoznać się z informacjami, jakie chcie-
liśmy mu przekazać poprzez media. Podsumowując, pozwoli łatwiej 
planować i modyfikować strategie komunikacyjne. 
Analiza wizerunku jest jednocześnie analizą efektywności prowa-
dzonych działań PR - szczególnie projektów długofalowych, znacz-
nie rzadziej jednorazowych projektów, na przykład z brand PR. Na 
pogłębioną długofalową analizę mediową, czyli raporty wizerunkowe 
decydują się najczęściej duże firmy, międzynarodowe korporacje - bez-
pośrednio lub za pośrednictwem agencji PR, z którymi współpracują. 
Dzięki analizie mogą zbadać i monitorować sposób prezentowania 
przez media firmy i produktu, również na tle swojej konkurencji.
Klienci wykorzystujący analizy wizerunkowe do badania efektów jed-
norazowych akcji (czyli raczej mówiłabym tu o analizie marketingo-
wej, skoro PR ma zakładać właśnie działania długofalowe) stanowią 
mniejszość. Większa grupa decyduje się na wieloletnie analizy, dzięki 
czemu ma bardzo dobry wgląd w zmiany linii trendu i cyklicznego 
monitorowania efektów prowadzonej strategii PR. To z kolei pozwala 
na bardziej efektywne planowanie komunikacji z szeroko rozumia-
nym otoczeniem - klientami, mediami, kontrahentami, społecznoś-
ciami lokalnymi etc. 
Widzę też zwiększone zainteresowanie analizami - nazwę je oko-
łokryzysowymi – klienci, pracując z sytuacją kryzysową, bazują już 
nie tylko na samym monitoringu typu alert, ale zależy im również 
na pogłębionych analizach mediowych, od których oczekują badania 
efektywności swojej komunikacji w kryzysie zarówno z otoczeniem, 
jak i z mediami. 
Analizując ostatnie badania, zauważam, że środowisko PR coraz 
większą wagę przywiązuje do pogłębionych analiz jakościowych uzu-
pełnionych mierzalnymi wskaźnikami efektywności działań na polu 
budowania wizerunku marki czy firmy. Tego typu dokumenty stano-
wią obecnie w wielu przypadkach nie tylko pomoc dla specjalisty PR 
w prowadzeniu, bieżącym monitorowaniu i planowaniu strategii, ale 
również jest to sposób rozliczenia się z efektów pracy przed zarzą-
dem firmy.
Dlatego wyzwaniem dla analiz mediowych i raportów wizerunkowych 
jest stworzenie nowoczesnego, wielopłaszczyznowego wskaźnika, 
który dokładnie zmierzy i nada wagę tak trudno mierzalnym kwe-
stiom, jak budowa zaufania i lojalności klientów, siła wizerunkowa 
produktu czy firmy.

fot. archiwum
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Ewaluacja i jej aspekty

A.B.: Często spotykam się w branży z opiniami, że nie ma jednej metody 
badania efektywności działań PR.

S.B.: Zdarza się, że firma prowadzi swoje badania w zakresie ewaluacji, 
współpracując na stałe z agencją PR lub mając wytyczne od firmy-matki 
spoza Polski. Wtedy nie możemy przyjąć naszych wzorców i metod, tylko 
te, które firma stosowała do tej pory, aby można było je porównywać.

K.P.: A nie jest tak, że wszyscy chcą znać ekwiwalent reklamowy?
 
A.B.: Nie wszyscy, ale coraz więcej firm, pomimo że branża narzeka na ten 
sposób ewaluacji. Coraz więcej firm chce także, aby w miernikach wykazy-
wać inne czynniki niż tylko powierzchnię i kontekst. Mają one uwzględniać 
również występowanie nazwy danej firmy w tytule publikacji, w jej leadzie, 
obecność zdjęć, podpisy pod nimi, widoczność nazwy, produktu na zdjęciu, 
czy jest to materiał po lewej czy po prawej stronie, na jej górze czy na dole.

S.B.: Pracuję w tej chwili z klientem z branży motoryzacyjnej nad roz-
wojem raportów MIR (to robocza nazwa naszych analiz określających 
medialny zasięg geograficzny – Media Impact Range). Na wizualizacji tery-
torialnej odzwierciedlającej mapę Polski badamy aktywność medialną w 
poszczególnych regionach. Na to nakładamy sprzedaż w poszczególnych 
województwach i obszarach handlowych, a następnie analizujemy poziom 
korelacji pomiędzy długofalową aktywnością medialną a sprzedażą. Można 
jeszcze nakładać na te wykresy wyniki badań w zakresie rozpoznawalno-
ści marki itd. Wszystko zmierza do tego, aby raporty stawały się jeszcze 
lepszym narzędziem do badania efektywności działań.

M.Sz.: W tej chwili raportowanie to w zasadzie mierzenie efektywności w 
zakresie media relations. Możemy ją badać w oparciu o dotarcie do grup 
docelowych, liczbę publikacji w poszczególnych tytułach, przełożenie na 
czytelnictwo, nakład i zasięg mediów.

W jaką stronę zmierza raportowanie?

M.Sz.: W jakąkolwiek by zmierzało, na pewno nie zmieni się czas przeglą-
dania publikacji, bo oko ludzkie nie przyspieszy.

A.B.: Myślę, że zestawienia i dane uwzględniane w ramach jednego raportu 
będą coraz szersze. Zdecydowanie większą rolę będą również odgrywać analizy 
informacji z mediów elektronicznych, w tym z coraz to nowych obszarów inter-
netu. Mam tu na myśli badanie aktywności analizowanych tematów nie tylko na 
stronach portali i wortali, ale również na blogach, forach i listach dyskusyjnych. 

S.B.: W przyszłości będzie większa interakcja między monitoringiem 
mediów a raportowaniem, wykorzystanie technologii choćby do badania 
nasycenia tekstu słowami kluczowymi. Jednak upłynie jeszcze wiele czasu, 
zanim systemy informatyczne zastąpią człowieka w zakresie subiektywnej 
oceny treści. Oczywiście nie przesądzam, że świat potrzebuje na to jesz-
cze bardzo dużo czasu, ale na pewno nie jest to kwestia jutra.

K.P.: Raporty będą powstawały na bieżąco?

S.B.: Ich fragmenty tak. Systemy będą bardziej inteligentne i pewne 
wyniki będzie można otrzymywać dużo wcześniej.

 

A.B.: Zależy, jakie dane klient ma zamiar 
zebrać. Może się ograniczyć tylko do trzech 
wykresów, a może mieć 50-70 stron. 

M.Sz.: Te ostatnie to często zestawienia dla 
klientów, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą.

K.P.: Kiedy macie najwięcej pracy?

A.B.: Wszyscy chcą raporty jak najszybciej po 
zakończeniu danego miesiąca czy innego okresu, 
którego dotyczy analiza, więc gorący jest początek 
miesiąca. Ogólnie najbardziej pracowite okresy to 
dla nas koniec roku i początek nowego, kiedy pia-
rowcy podsumowują swoje budżety. Jeśli zostają 
im środki, to najczęściej te pieniądze przeznaczają 
właśnie na analizy wizerunkowe, badania i podsu-
mowania roczne. Choć trudno powiedzieć dla-
czego, pracowita jest także połowa roku.

K.P.: Jakie musi mieć przygotowanie osoba 
analizująca materiały do raportów?

M.Sz.: Na pewno musi znać daną branżę, aby móc 
określić kontekst w kłopotliwym materiale.

A.B.: Zanim przygotuje pierwszy raport, 
który trafi do klienta, przez trzy miesiące 
przechodzi szkolenia pod okiem innych ana-
lityków. Muszę przyznać, że często zdarzają 
się sytuacje, w których nowa osoba potrafi 
wychwycić ciekawy aspekt lub trafniej go opi-
sać niż analityk z większym doświadczeniem. 
Ta praca zawsze jednak wymaga przygoto-
wań: trzeba zapoznać się z informacjami na 
temat tego, w jakiej sytuacji obecnie znajduje 
się firma itd.

K.P.: Jak prezentuje się raport wizerunkowy?

A.B.: Zaczyna się od podsumowania z 
komentarzem na dwie-trzy strony (bardziej 
zaawansowane analizy mogą mieć oczy-
wiście znacznie szerszy opis). Później jest 
on rozwijany statystycznie. Piarowcy zdają 
sobie sprawę z tego, że prezesi, przegląda-
jąc raport, z braku czasu nie czytają wszyst-
kiego, więc często obok wykresów chcą mieć 
2-3 zdania opisu.

M.Sz.: Normą jest korzystanie z wykresów 
3D. W szacie graficznej staramy się wykorzy-
stywać logo i nazwy firmowe. Każdy klient 
ma oprawę nawiązującą do firmowej kolory-
styki. Zdarzają się też klienci, którzy przysy-
łają swoje zdjęcia i chcą, aby je wykorzystać. 
Te raporty są przygotowywane zazwyczaj do 
dalszej obróbki.


