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Najnowszy spot reklamowy o Polsce, emitowany w stacji CNN, promuje 
walory turystyczne naszego kraju. W grudniu 2006 roku w podobny 
sposób promowaliśmy polską otwartość na inwestycje zagraniczne. Czy 
emisja reklam, zarówno nowej, jak i poprzedniej kampanii faktycznie 
przyczyni się do zmiany wizerunku Polski?

Bajkowy obraz
„Po prostu Ziemia obiecana!” – komentuje jeden z czytelników por-
talu wp.pl tekst o najnowszej akcji promocyjnej Polski za granicą. Spoty 
przedstawiające atrakcyjne pola golfowe, zaśnieżone stoki górskie, dziką 
naturę czy luksusowe uzdrowiska spa budzą wiele emocji wśród inter-
nautów. Krytycy twierdzą, że pokazany obraz odbiega od rzeczywi-
stości, pokazuje Polskę taką, jaką byśmy chcieli kiedyś widzieć, a jaką 
ona jeszcze nie jest. Zwolennicy ripostują: „Wszędzie prawdziwy świat 
wygląda inaczej niż na pocztówce, ale nikt z tego powodu się nie wsty-
dzi! Czas wyleczyć się z kompleksów i polskiego niedowartościowania”. 
Zarzuty o przesadę w spo-
cie odrzuca także Katarzyna 
Draba z Polskiej Organizacji 
Turystycznej: „Cierpimy obec-
nie na tzw. kompleks Polski. 
Wyjeżdżamy za granicę, zupeł-
nie nie wiedząc, jakie są u nas 
warunki. Zagraniczni turyści są 
zachwyceni poziomem ofero-
wanych u nas usług. Mamy piękne ośrodki wypoczynkowe, luksusowe 
spa i naprawdę profesjonalne pola golfowe. Nie widzę powodów do 
wstydu, reklama ta pokazuje najpiękniejsze zakątki Polski i z pewnością 
zachęci zagranicznych turystów do odwiedzin. Nie uważam, aby była 
przesadzona”. Faktycznie, reklama nie musi pokazywać świata takim, 
jaki jest. Z założenia pokazuje go przecież piękniejszym i doskonalszym. 
- Ważne jest, aby postrzeganie Polski było na wyższym poziomie niż to 
było dotychczas. Mamy do pokazania coś więcej niż jeszcze kilkanaście 
lat temu. Golf może nie jest sportem narodowym, ale my mówimy o 
golfie nie w kontekście gry narodowej, ale dotarcia do osób, które taki 
sport lubią - komentuje Marzena Podgórska z biura reklamy TVP. Spot 

z grudnia 2006 roku wzbudził mniejsze emocje. 
Nowoczesne budowle czy spotkania polityków i 
zagraniczne inwestycje nie były już tak kontro-
wersyjne, jak wspomniane luksusowe pola gol-
fowe. Sporny w grudniowej kampanii był nato-
miast strzelający korek od szampana, który w 
reklamie został pokazany dwukrotnie. Pojawiły 
się głosy, jakoby podkreślał on naszą narodową 
skłonność do alkoholu. 

Dalsza strategia
Emisja spotów reklamowych musi być przemy-
ślana. - W przypadku spotów inwestycyjnych 
telewizja CNN czy BBC są dobrym medium. 
Stacje te są informacyjne, a jak wiadomo, inwe-
storzy najczęściej oglądają właśnie takie pro-

gramy - komentuje Sławomir Paw-
lak z agencji Pawlak PR. - Spoty 
reklamujące Polskę jako kraj 
atrakcyjny turystycznie w okresie 
przedwakacyjnym mają sens. To 
impulsywny zakup. Problem tkwi 
jednak w wyborze mediów. CNN 
jest prestiżowa, ale to nie ten 
typ telewizji dla takiego rodzaju 

reklamy. To tak jakby promować walory tury-
styczne jakiegoś kraju w polskim TVN24. 
Korzystniejsza byłaby kampania w tak zwanych 
mediach popularnych, np. niemieckim RTL czy 
ZDF – dodaje Pawlak. 
Dużym błędem w strategii zmiany wizerunku 
Polski jest stawianie wyłącznie na reklamę. 
- Powinniśmy postawić na działania public rela-
tions. Dobrym uzupełnieniem byłoby zaprosze-
nie zagranicznych dziennikarzy do Polski i poka-
zanie im tych najbardziej dziewiczych zakątków 
Polski i luksusowych pól golfowych, o których 
mowa w reklamie. Z pewnością spowodowa-
łoby to serię publikacji w prasie zagranicznej i 
byłoby na pewno bardziej skuteczne niż same 
spoty. Przykładem takich działań może być 
postępowanie TELI, niemieckiego Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Naukowo-Technicznych 
regularnie organizującego dla swoich członków 
sympozja i wyjazdy studyjne w celu zaprezen-
towania najnowszych zdobyczy nauki i techniki 
bezpośrednio w laboratoriach znanych firm. 
Taka strategia przynosi korzyści – uważa dr 
Jacek Trębecki, adiunkt w Katedrze Publicystyki 
Ekonomicznej i PR Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu. 

Zaskocz się Polską…
Kolejna kampania wizerunkowa kraju

Sebastian Hejnowski, dyrektor zarządza-
jący Ciszewski PR
Polska niezbyt często jest na okładkach gazet i 
w czołówkach serwisów informacyjnych. Dla-
tego każda inicjatywa, która przysługuje się 
sprawie promocji naszego kraju za granicą jest 
cenna. Korzystając z woli promowania naszego 
kraju za granicą, doradzałbym MSZ promocję 

regionów. Po pierwsze dlatego, że do takich kampanii łatwiej znaleźć 
dodatkowe finansowanie, czego najlepszym przykładem jest Warsaw 
Destination Alliance, a po drugie dlatego, że jak sądzę, łatwiej namó-
wić Europejczyków do odwiedzenia Gdańska, Mazur czy Torunia niż 
Polski w ogóle.

Dużym błędem w strategii 
zmiany wizerunku Polski 
jest stawianie wyłącznie 
na reklamę
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wiadanych już przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
kampanii. Według danych podawanych przez PAIiIZ, współzleceniodawcę 
grudniowych spotów promujących Polskę jako miejsce inwestycji, kam-
pania była bardzo udana. Według badań przeprowadzonych przez BBC 
reklama została obejrzana ponad 13 milionów razy przez 7.7 miliona Euro-
pejczyków. Koszt dotarcia ukształtował się na poziomie 10 dolarów do 
tysiąca osób z grupy docelowej, a wśród widzów stacji zanotowano 58-
procentowy wzrost rozpoznawalności marki.
Pierwszy ważny krok został niewątpliwie zrobiony. Czytając materiał pra-
sowy PAIiIZ, należy jednak uważnie interpretować wyniki i sceptycznie 
podchodzić do nadmiernie optymistycznych wniosków. Dwukrotne zapo-
znanie się z przekazem reklamowym o Polsce przez 7,7 mln Europejczy-
ków to kropla w morzu 376 mln mieszkańców Unii Europejskiej. Wzrost 
rozpoznawalności marki o 58 proc. dotyczy raczej 7,7 mln odbiorców niż 
wszystkich widzów BBC. Szkoda także, że w informacji prasowej podsu-
mowującej kampanię PAIiIZ, powołując się na badania przeprowadzone 
po jej zakończeniu przez SMG/KRC, nie podaje szczegółów tych badań 
(wielkość próby, metoda badawcza itp.). Z opublikowanych informacji 
wynika, że emisja 450 spotów skutecznie złamała stereotypy Brytyjczy-
ków dotyczące Polski i wykreowała kraj jako bardziej nowoczesny, przyja-
zny biznesowo i stwarzający szansę dla inwestorów. Trudno uwierzyć, aby 
jedna, krótka kampania miała aż taki wpływ. Do minusów należy zaliczyć 
brak pełnej ewaluacji kampanii. - Nie prowadziliśmy monitoringu mediów 
pod kątem odbioru naszych spotów - mówi rzecznik prasowa agencji Kry-
styna Skrzyńska. - Nie posiadamy informacji dotyczących odbioru kampa-
nii przez zagraniczne media. Nasz kontakt opierał się na wysyłaniu infor-
macji prasowych do lokalnych mediów i korespondentów zagranicznych z 
Polski - dodaje. Sytuacja przedstawia się podobnie w przypadku najnow-
szych, promujących turystykę spotów przygotowanych przez MZS i Polską 
Organizację Turystyczną. - Jako takiego pomiaru skuteczności spotów nie 
prowadziliśmy. Kampania zakończyła się dopiero 2 kwietnia. Na razie za 
wcześnie jest, aby mówić o reakcjach na reklamy. Zauważyliśmy natomiast 
zwiększoną liczbę wejść na stronę WWW - opowiada Katarzyna Draba, 
rzecznik POT. - Zainteresowanie wśród polskich mediów było spore, kon-
taktowało się z nami wielu dziennikarzy. Nie posiadamy jednak informacji 
dotyczących zagranicznych komentarzy - dodaje.

Bilans na plus
Przeprowadzone kampanie należą do jednych z największych w historii akcji 
promujących Polskę. Daleko im jednak jeszcze do akcji prowadzonych przez 
inne kraje. W połowie lipca 2006 roku, podczas szczytu G8, prowadzona 
przez Ketchum oraz związaną z siecią europejską agencję PR GPlus Europe 
kampania PR na rzecz przeciwdziałania opiniom o niedemokratycznych rzą-
dach w Rosji pochłonęła miliony dolarów. W 2007 roku wydatki z budżetu 
Rosji na kampanie w mediach sięgną około 670 mln USD. 
Mimo krytycznych spostrzeżeń należy przyznać, że działania promujące 
Polskę zmierzają w dobrym kierunku. Przekaz reklamowy może nie jest 
właściwą formą do przekonania przedsiębiorców, aby zainwestowali w 
Polsce, ale na pewno zwiększy ich świadomość na temat naszego kraju. 
Z kolei spot promujący walory turystyczne nie zaskakuje oryginalnością. 
- Kampania miała na celu zmianę polskiego wizerunku z kraju przaśnego 
na kraj świadczący wysoki standard usług - twierdzi Katarzyna Draba. 
Chcąc pokazać wysoki poziom oferowanych usług, pokazaliśmy w rekla-
mie ofertę, którą można odnaleźć również w reklamówkach innych kra-
jów. Jeśli taka informacja przyciąga turystów na całym świecie, to dlaczego 
nie miałaby przyciągnąć ich do Polski?

Agnieszka Białobrzeska 
Współpraca: dr Waldemar Rydzak

Budżet na ewaluację?
Obydwie kampanie, zarówno z grudnia 2006, jak 
i marca 2007 roku spotkały się z dużym zain-
teresowaniem, przede wszystkim w Polsce. To 
dobrze, bo dyskusja nad nimi może pozytywnie 
wpłynąć na wielkość budżetów kolejnych, zapo-

„Great minds thinking alike” - spot reklamowy 
mający przyciągnąć do Polski zagranicznych 
inwestorów. Został stworzony przez agencję 
Communication Unlimited na zlecenie Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Pokazano go 450 razy w stacjach BBC World 
i CNN w grudniu 2006.

„Surprise yourself in Poland” - promocja 
turystycznych walorów kraju na zlecenie Pol-
skiej Organizacji Turystycznej i MSZ. Twórcą 
ponownie jest agencja Communication Unli-
mited. Spot miał 285 emisji na ekranach tele-
wizji CNN od 5 marca do 2 kwietnia bieżą-
cego roku. 
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