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Roztrzaskany samochód
Gdzieś na świecie, w pewnym dużym mieście przed oknem jakiegoś 
sklepu stoi zaparkowany samochód. Przechodnie zatrzymują się lub omi-
jają czarną limuzynę, z której została tylko góra blachy. Z pewnością 
niejedna osoba wyjęła swój aparat, 
bo sytuacja, która rozegrała się na 
ulicy chwilę wcześniej była poraża-
jąca: ogromna piłka nożna spadła 
z nieba i zmiażdżyła zaparkowaną 
limuzynę.
Jednak nie tylko fotografom pasjo-
natom udało się uwiecznić tę dzi-
waczną scenę. Bloggersi rozsyłają zdjęcia po sieci, a gazety prezentują 
fotografie z tego zdarzenia na całym świecie. Stojące za całym wydarze-
niem przedsiębiorstwo Nike nie musiało wydać na reklamę ani centa. 

„Nawet my byliśmy zaskoczeni tak wielkim międzynarodowym zaintere-
sowaniem” - mówi Olaf Markhoff, szef działu Komunikacji Korporacyjnej 
Nike International.

Pogoń za uwagą
Wśród czytelników gazet, którzy tylko pobieżnie przeglądają ogłoszenia 
czy też wśród znudzonych reklamą widzów łatwo rozniecić ogień, który 
profesjonaliści marketingowi nazywają guerilla marketingiem. Są to ory-
ginalne i niekonwencjonalne środki reklamowe, które mimo niewielkiego 
nakładu sił dają potężną eksplozję reakcji. Na niewiele zda się jednak sama 
idea, jeśli nikt się o niej nie dowie. Nieodzownym elementem wspomagają-
cym skuteczny guerilla marketing są artykuły prasowe. Wsparcie piarowe 
jest więc niekwestionowane. „Przedsięwzięcia guerilla marketingu wstę-
pują na całkiem inny poziom, kiedy zostają podchwycone przez media” 
- mówi David Eicher, szef monachijskiej agencji reklamowej Webguerillas. 
Sztuka polega na tym, by dziennikarze zainteresowali się całą akcją. Jak 
pokazuje przykład gigantycznej piłki nożnej Nike, należy przykuć uwagę 
prasy spektakularnym motywem. Dział piaru informuje fotografów w 
agencjach, którzy z pewnością skorzystają z wyjątkowych materiałów 
zdjęciowych. „Granica między guerilla marketingiem a guerilla piarem jest 
płynna. Bez dedykowanych środków piarowych nie powiedzie się żadna 
akcja guerilla marketingu” - zauważa Markhoff.

Pewnego lata w Hamburgu 
firma Pilsner Urquell oraz 
agencja reklamowa Oyster 
Bay rozdały w parkach 12 
500 ręczników. Następnego 
dnia firmy zaprosiły dzien-
nikarzy na wycieczkę heli-

kopterem ponad miastem. Łąki utworzone z 
ręczników ukazały z góry zadziwiające obrazy, 
które okazały się bardzo atrakcyjnym materia-

łem zdjęciowym dla prasy. Parkowi spacerowi-
cze cieszyli się natomiast, że w ten upalny dzień 
mieli pod ręką praktyczny ręcznik. 
Według jednego z ekspertów od guerilla mar-
ketingu Thomasa Patalasa zdarzają się sytuacje, 
kiedy agencje piarowe współpracują z prasą 
przy takich kampaniach. Patalas ma nadzieję, że 
pojęcie guerilla piaru wkrótce jednak zniknie: 
„mogłoby to zostać zinterpretowane, że agencje 
próbują manipulować mediami”.

Szykowna rewolucja
Większe przedsiębiorstwa chcą mieć kon-
trolę, a nawet władzę nad działaniami piaro-
wymi. Powoduje to, że chociaż działy PR w 
tych przedsiębiorstwach skupiają wielu piarow-
ców, tworzenie przez nich strategii informa-
cyjnych przebiega według prostego schematu i 
konwencjonalnych metod postępowania. „Pia-
rowcy pracujący w przedsiębiorstwach nie są 
tak elastyczni, jak wymagają tego akcje guerilla” 
- mówi Eicher. 

Walki uliczne

Ludzie nie chcą już oglądać reklam w 
telewizji, a ogłoszenia przeglądają tylko 
pobieżnie. Firmy sięgają więc po nowe, 
spektakularne środki reklamy. Aby jednak 
dotarły one do klienta, potrzebny jest 
zręczny PR.

„Bez dedykowanych 
środków piarowych nie 
powiedzie się żadna akcja 
guerilla marketingu”



pra sa  zagran i c zna prasa  zagran i c znap r a sa  zagran i c zna

79kwiecień/maj 2007

Eksperci piarowi w agencjach stosujących stra-
tegię guerilla powinni wykonywać swoje prace 
według własnego uznania, menedżerowie firm 
powinni z kolei odpowiadać za nadanie odpo-
wiednich cech marce produktu. Według Eichera 
w tym jednak tkwi główny problem, gdyż „pia-
rowcy pracujący w przedsiębiorstwach nie chcą 
wypuszczać władzy z rąk”.
Skuteczny guerilla marketing powinien przede 
wszystkim współgrać z ogól-
nym wizerunkiem przedsię-
biorstwa - być zgodny z jego 
kulturą, produktem oraz grupą, 
do której ma on docierać. „Dla 
agencji brzmi to nieźle: zrobimy 
teraz coś z guerilla marketingu” 
- mówi Thorsten Schulte, szef portalu oraz 
współinicjator kongresu o guerilla marketingu. 
Klienci i przedsiębiorstwa często nie mają jed-
nak pojęcia, co się za tym kryje. Zdarza się, że 
szef działu marketingu podejrzał coś u konku-
rencji i zapragnął tego samego. Często pomijany 
jest fakt, że istotą guerilla marketingu jest jego 
wyjątkowość. „Każda kampania raz zrealizowana 
skazana jest na samotność zużytych pomysłów” 
- przekonuje Schulte. Zmienia się również moda 
na rodzaj dowcipu, a guerilla marketing ma się 
do tych zmian naturalnie dostosować. 

Byle nie denerwować
Ponieważ pojęcie guerilla marketingu brzmi zbyt 
wyzywająco, niektóre przedsiębiorstwa mają 
pewnego rodzaju obawę przed jego stosowa-
niem. W rzeczywistości ta strategia reklamowa 
ma swoje korzenie na polu bitwy. Guerilla jest 
rodzajem taktyki militarnej, ataku z zaskocze-
nia. W czasie wojny są to zazwyczaj małe, źle 
uzbrojone grupki partyzantów, które głównie 
psychicznie wykańczają przeciwnika. Hunowie 
partyzantką bronili się przed Rzymem, Wikin-
gowie najechali na Francję, a od czasów Chè 
Guevary, Castro i Kuby guerillasówka postrze-
gana jest jako seksowna rebelia oraz szykowna 
rewolucja.
„Przedsiębiorstwa powinny zadać sobie więcej 
trudu na zgłębienie zagadnienia guerilla mar-
ketingu i przemyśleć, czy taka taktyka pasuje 
do ich wizerunku” - mówi Schulte. Menedżero-
wie przychodzący do Patalasa po radę słyszą: 
„Wcielcie się w rolę swoich klientów”. Zdolność 
do autorefleksji jest ważna, aby zrozumieć, jaka 
akcja ma sens. Guerilla marketing nie powinien 
być przeprowadzany kosztem odbiorcy oraz 
marki produktu.

Opakowanie prezentu
Jako przykład negatywnego guerilla marketingu 
eksperci podają akcję Vodafone. Podczas jed-

nego z meczy ligowych piłki nożnej w Australii przez boisko przebiegł 
nagi mężczyzna z wymalowanym logo firmy Vodafone. Wywołał wpraw-
dzie ogólne zainteresowanie, jednak akcja została przez widzów odebrana 
przede wszystkim jako nachalna i przeszkadzająca. Mimo że cechy te czę-
sto przypisywane są telefonom komórkowym, nie powinny być kojarzone 
z firmą Vodafone.
„Klienci nie powinni być ani denerwowani, ani odstraszani przez działania 
guerilla marketingu” - wyjaśnia Patalas. „Przeprowadzane akcje nie powinny 
bazować wyłącznie na wzbudzaniu zainteresowania”. Nie powinno się 

także przeprowadzać 
działań mających na celu 
przełamywanie stereo-
typów lub odwoływanie 
się do zabobonów. Akcja 
przeprowadzona przez 
pewien zakład ubezpie-

czeń w centrum Frankfurtu, gdzie specjalnie wypuszczono na ulice czarne 
koty od razu została odebrana jako niesmaczna.
Ważniejsza jest jednak interakcja z grupą docelową. „Guerilla marketing 
powinien wywoływać u klienta emocje, wprawić go w zdziwienie” - opo-
wiada Schulte. Eicher wspomina o „rozrywce dla klienta”. Jeśli uda się bez-
pośrednio dotrzeć do odbiorcy cała akcja ma duże szanse, by odnieść suk-
ces. „Akcje guerilla marketingu są prezentem dostarczanym odbiorcy, na 
który ma się cieszyć, kiedy go odpakuje” podsumowuje Eicher. 
Towarzystwo lotnicze HLX rozpięło w deszczowy dzień ponad siodełkami 
rowerów stojących przy dworcu kolejowym baldachim z napisem: „Za 
mokro tu? Poleć w ciepłe kraje już za 19,99 euro”. Rowerzyści cieszyli się, 
że rowery pozostały suche i wracali do domu w dobrym humorze, opo-
wiadając dalej o zdarzeniu. Dobry guerilla marketing dba o materiał do 
dyskusji i długo pozostaje w pamięci odbiorcy. 
Jakie ogłoszenie w gazecie czy reklama w telewizji może dać taki efekt?

Modny dzięki guerilla marketingowi
Podczas mistrzostw świata w piłce nożnej zainicjowano akcje guerilla dla 
samochodów Mini. Fani, którzy bezcelowo biegali w poszukiwaniu wolnego 
pokoju hotelowego mogli spędzić noc w specjalnie na tę okazję wyposażo-
nych samochodach Mini. To wydarzenie dostarczyło dla prasy materiałów, 
a projekt pokazało sześć stacji telewizyjnych. W historii guerilla marketingu 
samochód Mini odnosi spory sukces - wszystkie środki reklamujące samo-
chód Mini w 80 proc. utrzymane 
są w alternatywnej konwencji, a 
mimo to marka postrzegana jest 
jako będąca na topie i świeża. 
Prawie w tym samym czasie 
wszedł na rynek model Volkswa-
gena Beetle, samochód z podob-
nym potencjałem kulturowym. 
Volkswagen postawił jednak na 
klasyczne formy reklamy i pew-
nie dlatego nie stał się tak modny, 
jak Mini. Patalas prognozuje, że guerilla marketing stanie się obok klasycz-
nych form reklamy „nierozerwalną częścią kanonu marketingowego”. „Jeśli 
pewnego dnia guerilla marketing stanie się środkiem masowego przekazu, 
może stać się nudny” - zauważa Schulte. Jednocześnie wierzy, że nie tak 
prędko zostaną wyznaczone granice dla guerilla marketingu: „Guerilla jest 
organizmem pozostającym w nieustannym ruchu”.

Wendelin Hübner 

Skuteczny guerilla marketing 
powinien współgrać z ogólnym 
wizerunkiem przedsiębiorstwa 

„Jeśli pewnego dnia 
guerilla marketing 
stanie się środkiem 
masowego przekazu, 
może stać się nudny”
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