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Mówi Pan do dziennikarzy: 
„whatever”?
(śmiech) W naszych reklamach to 
słowo jest synonimem innego podej-
ścia do rzeczywistości. Każdy powi-
nien od czasu do czasu zmienić coś 
w swoim życiu. Naszą ambicją jest 
również zmiana sposobu współpracy z 
przedstawicielami mediów.
Inne podejście, czyli jakie?
Launchowa konferencja prasowa Play 
odbyła się w nietypowym, industrial-
nym miejscu, które zmieniliśmy w naj-
bardziej multimedialny klub w Polsce, 
wykorzystując do tego m.in. kilkadzie-
siąt telewizorów plazmowych. Nasi 
goście siedzieli na sofach oraz spe-
cjalnych workach, które wykorzystuje 
się w szkołach rodzenia. Ten gadżet 
nawiązywał do koncepcji „porodu” 
nowego operatora. Zarząd zamienił 
stół konferencyjny na oświetloną lase-
rami platformę dj-ską.
Szefostwo zazwyczaj trudno prze-
konać do innowacji.
Przyznaję, że nigdy nie pracowałem z 
zarządem tak elastycznym i otwartym 
na nowoczesną, często eksperymen-
talną komunikację. I co najważniejsze 
- moi szefowie zakładają, że wiem, co 
robię i dają mi duży kredyt zaufania.
Agresywna kampania, czyli epato-
wanie seksualnością, szokowanie 
obciętymi palcami. Jaki przekaz 
ma po niej pozostać?
Naszym celem było wzbudzenie zain-
teresowania. Nie zdecydowaliśmy się 
na typowe podejście ogłoszeniowe i 
pokazanie produktu oraz jego ceny. 
Chcieliśmy iść bardziej w kierunku 
sztuki, która wywołuje skrajne emocje, 
polaryzuje percepcje. Dostaję maile od 
ludzi, którzy uważają, że nasza oferta 
jest interesująca i proszą o przysłanie 

plików z wizualizacjami. Są też tacy, 
którym kampania się nie podoba i mają 
do tego prawo. Część wizualizacji jest 
już zmieniana. 
Które reklamy już s ię nie 
pojawią?
Kończy się kampania z obciętymi pal-
cami. Znikają też, moim zdaniem cie-
kawe i wesołe, billboardy z dziećmi. 
Byłem zaskoczony, kiedy posądzano 
nas o pedofilię.
W jakim kierunku będą teraz 
zmierzały działania PR?
Priorytetem będzie edukacja na temat 
oferty. Chcemy rozbudować ją komu-
nikacyjnie i mocno podkreślić jej mul-
timedialny charakter.
Czy to z nim ma się kojarzyć 
słowo „play”?
Szukaliśmy nazwy, która oddałaby mul-
timedialny charakter oferty, a zara-
zem kojarzyła się uniwersalnie. Play 
może odnosić się do muzyki, filmu, 
zdjęć, internetu i do gier, czyli do 
tego wszystkiego, co wiąże się z mul-
timedialną ofertą. Wydaje mi się, że 
to słowo świetnie pozycjonuje naszą 
markę na rynku.
Stąd też pewnie pojawienie się 
Play’a w internetowej grze Second 
Life.
Nasz idealny klient nie boi się multi-
mediów i korzysta z nich na co dzień, 
dlatego przyłączenie się do Second Life 
wpisuje się w naszą strategię. Jesteśmy 
pierwszym polskim operatorem na tej 
platformie i właśnie się rozbudowujemy. 
Ostatnio kupiliśmy m.in. własną wyspę.
Czy w wejściu na rynek wspierała 
was agencja PR?
Nie, ale obecnie zastanawiamy się nad 
wyborem agencji do działań IR oraz 
wsparcia produktowego w segmencie 
lifestyle’owym.

Ile osób obecnie pracuje w zespole PR?
Na stanowisku PR & communication 
specialist współpracuje ze mną Ewa 
Sankowska. Docelowo dział będzie 
liczył trzy osoby.
Można mówić o specy f ice 
pracy w piarze branży telefonii 
komórkowej?
Praca z bardzo merytoryczną grupą 
dziennikarzy wymaga ciągłego rozwoju 
i bycia na bieżąco ze zmieniającymi się 
trendami rynkowymi. Piarowiec w tej 
branży to w pewnym sensie wypadkowa 
analityka-finasisty-prawnika i inżyniera.
Jak Pan myśli, co piarowcy uznają 
za znaczącą wpadkę przy wejściu 
Play na rynek?
Nie wiem, co myślą, bo nie mam czasu 
na czytanie forów branżowych. Myślę, 
że niektóre elementy nie zostały zauwa-
żone, czasem zrozumiane przez dzien-
nikarzy i specjalistów na rynku. Nasza 
konkurencja zrobiłaby pewnie w oparciu 
o tę ofertę co najmniej kilka konferencji 
prasowych i dużych promocji. My spa-
kowaliśmy wszystko w jeden standard.
Negatywnie oceniono komentarze 
na forach branżowych broniące 
nowego operatora, gdyż nie brzmią 
one po prostu autentycznie.
To przecież naturalne, że fora, szcze-
gólnie te specjalistyczne, są zdomino-
wane przez pracowników firm teleko-
munikacyjnych. Konkurencja czasem 
lepiej, czasem gorzej atakuje ofertę 
– autorzy jej bronią. Bardzo trudno w 
oparciu o wpisy na forach poznać praw-
dziwą opinię klientów. Dla Kowalskiego 
wiele tych portali jest totalną abstrak-
cją, natomiast dla środowiska to Hyde 
Park, w którym merytoryczna roz-
mowa polemizuje z ludzką frustracją.

Rozmawiała Kinga Podraza 

Sztuka Playa
W numerze komórki firmowej zmienił tylko pierwsze 
trzy cyfry, ale reprezentuje już nowe barwy. Ma przeszło 
siedmioletnie doświadczenie w realizowaniu projektów 
PR w branży telekomunikacyjnej. Ostatnio związany z 
biurem prasowym PTK Centertel Marcin Gruszka, obecnie 
rzecznik nowego operatora telefonii komórkowej P4, 
opowiada redakcji „Piar.pl” o działaniach komunikacyjnych 
towarzyszących pojawianiu się marki Play na rynku.
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