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Agencja zatrudniła na stanowisku konsultanta w Zespole
Nowych Technologii Bartłomieja Pasternaka. Będzie on
odpowiedzialny za realizację kampanii PR m.in. dla takich
firm, jak Canon Business Solutions oraz dla marki Symbol
‑ działu korporacyjnych rozwiązań mobilnych Motoroli.
Bartłomiej Pasternak ma prawie dwuletnie doświadczenie w
branży PR. Wcześniej pracował w agencji Partner of Promotion, gdzie był współodpowiedzialny za obsługę firm Motorola
oraz Logitech.

Goldenegg wzmacnia PR

Wojciech Wężyk został dyrektorem ds. PR firmy Goldenegg – Niezależni Doradcy Finansowi. Do firmy przeszedł z
MultiBanku (BRE Bank SA), gdzie przez ostatnie dwa lata zajmował stanowisko rzecznika prasowego. Zastąpiła go Paulina
Rutkowska, dotychczasowa rzeczniczka mBanku (BRE Bank
SA).

Fastline ma nowego piarowca

Stanowisko PR managera w agencji reklamowej Fastline objęła
Joanna Tarasiewicz. Marketingiem i piarem zawodowo zajmuje się od sześciu lat. Dotychczas pracowała m.in. w AMG:
net, Ceramice Paradyż, a ostatnio w spółce Media4mat.

Awans w TBWA\PR

Joanna Falkowska awansowała na stanowisko account
managera agencji TBWA\PR. W firmie jest od blisko 3 lat.
Realizuje projekty dla takich klientów, jak: Corex, Metsä Tissue, Riso Gallo i Warsaw Destination Alliance. Obecnie jest
odpowiedzialna za pracę zespołu konsultantów obsługującego
wyżej wymienionych klientów. Specjalizuje się w projektach
z zakresu PR produktowego i działań w sferze destination
marketing.

Zmiany w On Board PR

Do zespołu firmy kierowanego przez Monikę Jasłowską dołączyli Patrycja Brzezińska i Jarosław Tomasiuk. Z kolei
Emilia Mitura-Rudzka awansowała na stanowisko senior
account executive’a. W agencji pracuje od roku. Jest zaangażowana w projekty PR m.in. dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wcześniej pracowała m.in. w firmie Task
Force Consulting, realizując działania PR dla Carlsberg Polska,
Animex, CH Klif, Saguna, Akademii Uśmiechu oraz prowadząc obsługę medialną Literackiej Nagrody Nike.

Rozwój Imago PR

Nowym account directorem agencji została Aneta Moczkowska. Pełniący obowiązki na tym stanowisku Michał
Sobiło objął funkcję client service directora. Moczkowska
przez ostatnie cztery lata była naczelnikiem wydziału informacji, promocji i współpracy z zagranicą Urzędu Miasta
Tychy. Koordynowała m.in. działania komunikacyjne w zakresie zarządzania kryzysowego w związku z tragedią tyskich
licealistów w Tatrach, a następnie ogólnopolską akcję „Bezpieczne Tatry”.
Do zespołu Imago PR dołączyły dwie konsultantki: Dagmara
Łuczka, której zadaniem jest koordynować prace dla klien-
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tów agencji w Trójmieście oraz Małgorzata Niedźwiedzka,
pełniąca podobne obowiązki w Warszawie. Łuczka wcześniej
związana była z firmami Baltic Gateway Poland i Bałtyckim
Terminalem Kontenerowym (BTC), a Niedźwiedzka współpracowała z agencją First PR.

Złote Tarasy pod dobrymi skrzydłami

Iwona Gniedziejko-Płuciennik dołączyła do Działu Zarządzania Nieruchomościami
firmy Cushman & Wakefield
jako kierownik ds. komunikacji
Centrum Handlowego Złote
Tarasy, inwestycji ING Real
Estate. Do jej głównych zadań
należy współpraca z mediami,
najemcami, właścicielami centrum, klientami i lokalną społecznością. Pełni też funkcję
rzecznika prasowego.
fot. archiwum
Iwona Gniedziejko-Płuciennik ma ponad 14-letnie doświadczenie w public relations i
marketingu. Przez ostatnie 8 lat pracowała w Avon Cosmetics jako menedżer ds. komunikacji. Wcześniej pracowała w
mediach („Burda”, „Polityka”, „Ring”, „Publicitas”) oraz instytucjach kultury i nauki (Polski Komitet Kinematografii, Centrum Sztuki Nowoczesnej, Teatr Guliwer).

Zmiany w agencji Headlines

Stanowisko consultanta w dziale Healthcare Life objęła
Katarzyna Kaszyńska. Wcześniej przez 4 lata zdobywała
doświadczenie w agencjach Sparrow i Euro RSCG Sensors,
pracując dla takich klientów, jak Gefco Polska, MGiP, Team
International marka Romix, Volvo Auto Polska, PZU SA,
KRBRD, GlaxoSmithKline.
Do działu Consumer agencji dołączył również Michał Smoliński. Dotychczas zdobywał doświadczenie, pracując 4 lata
w Krajowym Biurze Wyborczym, gdzie był odpowiedzialny
za organizację wyborów powszechnych w Polsce.

Z KIG-u do Daily Cafe

Od początku kwietnia 2007 roku Ewa Szulęcka objęła stanowisko PR managera w firmie Daily Cafe i Partner ASM. Jest
odpowiedzialna za całokształt działań PR firm, w tym opracowanie i realizację strategii PR, współpracę z mediami, a także
komunikację wewnętrzną. Ostatnio Ewa Szulęcka pracowała
na stanowisku specjalisty PR w Krajowej Izbie Gospodarczej,
odpowiadając za komunikację zewnętrzną.

Lazar umacnia swoją
pozycję w PTC

Dotychczas pełniący obowiązki dyrektora Zbigniew
Lazar został mianowany na
stanowisko dyrektora departamentu komunikacji korporacyjnej PTC, operatora sieci
Era i Heyah. Zakres jego odpo-

fot. archiwum

Większy zespół ITBC Communication
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wiedzialności obejmuje m.in. biuro prasowe, komunikację
wewnętrzną i CSR. W PTC jest od stycznia 2003 roku.
Od początku swojej kariery zawodowej Zbigniew Lazar jest
związany z szeroko rozumianą komunikacją: był asystentem
na wydziale anglistyki Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielem
„Business English” komunikacji międzykulturowej w prywatnych szkołach w Paryżu, koordynatorem sekcji informacji
rządu stanu Victoria w Australii. Po powrocie do kraju w
1992 roku zajmował stanowiska dyrektora PR i komunikacji
w FSO, General Motors Poland i Opel Polska oraz Lafarge
Polska.

Ruch w Ciszewskim PR

Agencja Ciszewski PR przyjęła nowe osoby. Grzegorz
Olkusznik objął stanowisko account executive’a w dziale
sport. Obecnie obsługuje projekt Samsung Athletic Cup
2007. Wcześniej zajmował się działaniami marketingowymi
agencji informacyjnej Reuters Europe. Do działu sportowego
dołączył też Piotr Hayder, zajmując stanowisko junior account executive’a. Odpowiada on za działania na rzecz Związku
Piłki Ręcznej w Polsce oraz pracuje dla kanału nSport platformy cyfrowej n. Wcześniej był dziennikarzem sportowym w
wydawnictwie Axel Springer Polska oraz reporterem PAP.
Z kolei Paweł Tomczuk dołączył do działu IT agencji, obejmując stanowisko junior account executive’a. Zajmuje się
działaniami public relations dla firmy CA. Doświadczenie
zawodowe zdobywał jako specjalista ds. marketingu i PR w
agencji interaktywnej IT Business Centre.

Awanse w Pleonie

Agnieszka Wasilewska oraz Agata Brodzka-Kostrzewska objęły w agencji dyrektorskie stanowiska. Zespołem zajmującym się tworzeniem strategii komunikacyjnych dla marek
i produktów zarządza obecnie Agnieszka Wasilewska. Do
jej obowiązków należy pozyskiwanie nowych klientów oraz
koordynacja i rozwój współpracy z całą międzynarodową siecią. Z Pleonem w Polsce związana jest od początku firmy, ma
7-letnie doświadczenie w branży PR.
Agata Brodzka-Kostrzewska, mająca 6 letnie doświadczenie
w marketingu i PR objęła stanowisko key clients directora.
Od kilku miesięcy zdobywała wiedzę i doświadczenie w sieci
Pleon w zakresie PR terytorialnego i budowania marek miast
i regionów. Odbyła liczne praktyki zagraniczne między innymi
w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Londynie i Berlinie.

Żywiec Zdrój rozszerza PR

Nowo utworzone stanowisko external relations managera w
firmie Żywiec Zdrój, należącej do koncernu Danone objęła
Dominika Kosman. Pracuje ona w dwuosobowym zespole
i będzie odpowiedzialna za całokształt działań PR firmy, w
tym opracowanie i realizację strategii PR marki, współpracę
z mediami, działania CSR, komunikację korporacyjną oraz
public affairs. Ostatnio Dominika Kosman kierowała działem
komunikacji i PR w firmie Ahold Polska.

GridwiseTech zyskał piarowca

Łukasz Wilczyński objął nowo utworzone stanowisko
PR managera w firmie GridwiseTech, specjalizującej się

kwiecień/maj 2007

w dziedzinie informatycznych technologii gridow ych.
Jest on odpowiedzialny za budowanie relacji z mediami
w Polsce i za granicą oraz komunikację wewnętrzną.
Wcześniej Łukasz Wilczyński pracował w agencji 4D,
gdzie zajmował się działaniami media relations dla klientów z branży IT.

***

Joanna Sakowska objęła stanowisko PR managera w agencji interaktywnej OS3 multimedia. Zastąpiła Teresę Wierzbowską, która z końcem marca odeszła do firmy badawczej
Gemius.
Do zespołu CHI Polska, właściciela marki Coffeeheaven dołączyła Dorota Szczerbicka, która ostatnio przez ponad dwa
lata była PR managerem w Polskim Stowarzyszeniu Wytwórców Produktów Markowych ProMarka. Jej miejsce zajęła
Sylwia Sasal, wcześniej zatrudniona we francuskiej korporacji logistycznej Gefco Polska, należącej do Grupy Peugeot
Citroen.

***

Portal dlaStudenta.pl utworzył nowe stanowisko specjalisty
PR, które objął Marcin Budzyński. Szefem ds. marketingu i
PR został dotychczasowy redaktor naczelny portalu Marcin
Gębicki.

***

Agata Broda odeszła z biura promocji Polskiego Radia do
Stowarzyszenia Nowe Horyzonty (Gutek Film). Jej obowiązki
przejęła Krystyna Matelska.

***

Do zespołu lubelskiej agencji Cumulus dołączyła Katarzyna
Gorczyńska, obejmując stanowisko account executive’a.
Wcześniej pracowała w agencji Constans PR przy obsłudze
marek Algida i Szkoła Jazdy Renault. W Cumulusie będzie
się zajmowała obsługą warszawskich klientów oraz pozyskiwaniem nowych zleceń.

***

Do zespołu Lighthouse Consultants dołączyły trzy nowe
osoby: Joanna Gabrysiak, która objęła stanowisko account managera i jest odpowiedzialna za realizację projektów
m.in. dla Pirelli Pekao Real Estate oraz Michał Kos i Andrzej
Herfurt.

***

W agencji 121 PR pracę rozpoczęła Agnieszka Kminikowska. Zajmie się ona obsługą dotychczasowych i nowych klientów agencji oraz planowaniem i wdrażaniem kampanii internetowych opartych o marketing szeptany.

***

Hanna Waśko i Agata Kalińska awansowały w 180° Public Relations. Hanna Waśko objęła stanowisko PR managera,
Agata Kalińska ‑ PR junior managera.
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