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Serwis PR na czwórkę
„Dlaczego nasz samochód wypadł tak słabo w waszym teście? 
Przecież jest lepszy od konkurentów, tańszy i ładniejszy.” 
Wciąż zdarza się, że takie pytania zadają nam przedstawi-
ciele PR firm samochodowych w poniedziałek, tuż po uka-
zaniu się nowego wydania „Auto Świata”. Wyraźnie widać, 
że dzwonią lub piszą e-maile wskutek nacisków działów 
marketingu lub samych szefów. Są to jednak sytuacje coraz 
rzadsze. Na ogół wyniki naszych testów przyjmowane są ze 
zrozumieniem. Słowa uznania za to, że coraz rzadziej spo-
tykamy próby ich podważania. Gdyby pokusić się o ogólną 
ocenę pracy piarowców z branży motoryzacyjnej, można by 
wystawić im mocną czwórkę, chociaż niektórym nadal trzeba 
tłumaczyć, że redakcja i dział marketingu i reklamy to dwie 
różne rzeczy.
Wydaje się, że piarowcy firm samochodowych należą do naj-
bardziej zapracowanych w branży PR. Kilka lat temu działy 
PR oficjalnych importerów samochodowych były bardziej 
rozbudowane. Obecnie każdy z nich liczy najczęściej tylko 
dwie osoby, wspomagane przez wolontariusza zajmującego 
się samochodami znajdującymi się w tzw. parku prasowym 
- wypożyczanym redakcjom z całej Polski do jazd testo-

wych i sesji zdjęciowych. 
Codziennie są też nękani 
pytaniami od setek dzien-
nikarzy zajmujących się 
motoryzacją. W ciągu 
roku organizują również 
kilka dużych prezentacji 
nowych modeli aut.
Ten nawał zajęć czasem 
utrudnia kontakty z pia-
rowcami. Odpowiedzi na 
interesujące nas pytania 
przychodzą z opóźnie-
niem i wówczas są już 
mało przydatne. Zawsze 
pilnie strzeżoną tajemnicą 
są ceny nowych modeli 
- trzeba czekać na tzw. 
oficjalny komunikat w tej 
sprawie. Długo trzeba 
też wypatrywać odpowiedzi w sprawach interwencyjnych. 
Na informacje przygotowywane przez zewnętrzne firmy PR 
nie czekamy dłużej niż w przypadku, gdy współpracujemy z 
działem PR firmy motoryzacyjnej. Z drugiej strony agencje 
PR reagują na niepochlebne lub krytyczne publikacje częściej 
niż działy PR firm samochodowych.
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„Dziennikarzom 
chomiki kojarzą się 
lepiej”
Zacznę od mojej ulubionej aneg-
doty dotyczącej piaru. Szczur 
pyta chomika: słuchaj, stary, jak 
to jest? Ja mam futerko i ty masz 

futerko, obaj jesteśmy niedużymi gryzoniami. Ale jak mnie 
widzą, to wołają „pfuj, szczur”, a jak ciebie to „o, jaki ładny 
chomik”? – Widzisz, szczurku – odpowiada chomik. - Ty masz 
po prostu kiepski piar... Na czym polegają różnice między pia-
rowcem szczurka a piarowcem chomika? 
Specjaliści od wizerunku tego ostatniego dbają o to, by dzien-
nikarze zawsze mieli świeże informacje. Robią też wszystko, 
by zdjęcia chomika były dostępne w dowolnej liczbie i wyso-
kiej jakości. Prowadzą stronę internetową (dostęp może być 
ograniczony hasłem), na której zawsze są najnowsze zdjęcia 
futrzaka. Z kolei piarowcy szczurka dają na konferencji pra-
sowej płytę CD, na której jest jedno marne zdjęcie gryzo-
nia, nudna prezentacja i bezużyteczny tekst, za który zapłacili 
copywriterowi fortunę.
Piarowcy chomika nigdy nie dzwonią do dziennikarzy z pyta-
niem, czy opublikują informację, którą wysłali dwa tygodnie 
temu, a piarowcy szczura są szczerze zdziwieni, że dzienni-

karz nie chciał przedrukować tekstu informacji prasowej. Naj-
gorsi - tych szczurek powinien zwolnić - dzwonią po kilka razy, 
by spytać, czy może jednak dziennikarz zdecyduje się na druk 
tekstu z materiałów prasowych, którego jedyną wartością jest 
to, że pochodzi od ich klienta, który zapłacił za pojawienie się 
informacji w prasie. W ogóle zespół prasowy szczura ma za 
dużo pieniędzy i ciągle organizuje długaśne konferencje pra-
sowe w sprawach, które można by załatwić zwykłą informacją 
rozesłaną mailem. Albo i bez tego.
Na domiar złego menedżer produktu w firmie szczura nie zna 
się w ogóle na szczurach i nie wie, jakie szczury firma ma w 
ofercie, a szczur pojawia się na konferencji tylko jeden i za 
szybą. Najgorsi piarowcy nie tylko nie znają polskiej terminolo-
gii dotyczącej szczurów, ale nawet nie potrafią przetłumaczyć 
prawidłowo kilku zdań. Co gorsza, upierają się, że dziennika-
rze dostaną informację przetłumaczoną: dwa dni po premie-
rze produktu szczura (już wszyscy o tym napisali) i w języku, 
który trudno nazwać polskim... Dla odmiany, kiedy menedże-
rowie PR chomika przygotowują konferencję, każdy może na 
niej dotknąć chomika, pogłaskać go i szczegółowo zapoznać 
się z nowością. Wiedzą, że czas ma pierwszorzędne znacze-
nie i wysyłają informacje natychmiast po otrzymaniu ich z 
centrali firmy. Z zaufanymi dziennikarzami podpisują umowę 
na embargo informacyjne, tak by periodyki o dłuższym cyklu 
wydawniczym mogły mieć w miarę aktualne informacje.
Nic więc dziwnego, że gdy redakcja musi szybko wrzucić infor-
mację o futrzanych zwierzątkach, będzie to chomik. Łatwiej o 
zdjęcia, informacje są na czas, a dziennikarzom chomiki lepiej 
się kojarzą, bo sprawiają mniej kłopotów w codziennej pracy.
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