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10 najbardziej popularnych branż 10 najbardziej popularnych firm

Media dla branży bankowej Kontekst tematyczny dla branży bankowej

Prasówka

Media dla branży telewizyjnej Kontekst tematyczny dla branży telewizyjnej
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Media dla TVP Kontekst tematyczny dla TVP

Media dla Gazeta.pl Kontekst tematyczny dla Gazeta.pl

Liczba publikacji w wykresach dotyczących najbardziej popularnych branż lub firm z reguły różni się od liczby publikacji na dany temat ogółem. 
Wynika z większej liczby wątków, w których pojawia się dana nazwa, poruszanych w jednym artykule.

Przedstawione statystyki opierają się na danych pozyskanych w procesie monitoringu przeprowadzonego przez PRESS-SERVICE Monitoring 
Mediów Sp. z o.o. w około 906 tytułach prasowych w okresie od 1 lutego do 31 marca 2007 roku.

Raport partii politycznych w publikacjach 10-ciu najbardziej popularnych biznesmenów



Od września 2006 r. uruchomiliśmy PR System®
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Ostatnie dwa miesiące nie przyniosły znaczących 
zmian w poszczególnych rankingach. W analizowa-
nym okresie media podejmowały głównie tematykę 
związaną z życiem, misją i śmiercią papieża Polaka. 
Na ten temat ukazało się aż 2998 publikacji. Warto 
podkreślić, że najbardziej popularny biznesmen Bill 
Gates musiał się zadowolić tylko około 7-procento-
wym zainteresowaniem ze strony mediów w sto-
sunku do wyniku, jaki osiągnął Jan Paweł II. 

Wśród najpopularniejszych biznesmenów w ran-
kingu zauważamy stabilizację. W stosunku do zesta-
wienia z poprzedniego okresu miejscami zamie-
nili się jedyne Bill Gates (Microsoft) i właściciel 
Polsatu Zygmunt Solorz-Żak. Bardzo ważną zmianą 
w prezentowanym rankingu jest awans Grażyny 
Kulczyk do pierwszej dziesiątki. Najbogatsza Polka 
już tylko nieznacznie ustępuje Janowi Kulczykowi 
pod względem liczby pojawiających się na jej temat 
publikacji. Tak dużą aktywność w mediach pani 
Grażyna zawdzięcza w znacznym stopniu otwarciu 
nowej części centrum handlowego Stary Browar 

w Poznaniu, należącego do najbardziej znanych na 
świecie.

W zestawieniu najpopularniejszych firm i instytucji 
nadal widoczna jest charakterystyczna przewaga 
branży bankowej nad internetową, choć tendencja 
ta już niebawem może przestać być regułą. Spółki 
internetowe bowiem wyraźnie wyczuwają sprzyja-
jącą koniunkturę i coraz śmielej poczynają sobie na 
rynku. Jak przewidywaliśmy, do pierwszej dziesiątki 
dostał się już Onet, któremu w poprzednim rapor-
cie brakowało tylko kilkudziesięciu publikacji do zaję-
cia miejsca w rankingu. Spółki internetowe działają 
bardzo dynamicznie. Ma to ogromny wpływ na 
liczbę materiałów publikowanych o nich w mediach. 
Również konkurencyjna dla Onetu Wirtualna Polska 
nie ukrywa swoich aspiracji wejścia do pierwszej 
dziesiątki. Szacujemy, że może to nastąpić już w 
najbliższych miesiącach.

Wykaz mediów obejmujący daną tematykę obra-
zuje rosnącą popularność gazety „Dziennik”. Ta 

stosunkowo nowa pozy-
cja ma już swoją wciąż 
powiększającą się rzeszę 
odbiorców. Teksty z „Dziennika” są ponadto często 
i regularnie cytowane w innych mediach. 

Po zakończonej medialnej burzy dotyczącej zmiany 
prezesa spadek w rankingu odnotował potentat 
wśród banków - PKO BP. Do spadku w dużym stop-
niu przyczynili się także rosnący w siłę telewizyjni 
giganci – TVP, TVN i Polsat. Na pierwszym miejscu 
niezmiennie plasuje się TVP. Publikacje dotyczyły 
przede wszystkim tematu zmiany prezesa telewi-
zji publicznej. „Stery zarządcze” po Bronisławie 
Wildsteinie przejął były szef kancelarii prezydenta 
Kaczyńskiego Andrzej Urbański. To zdarzenie spot-
kało się z silnym oddźwiękiem i licznymi komenta-
rzami we wszystkich mediach. 

Sebastian Bykowski,
Wiceprezes Zarządu PRESS-SERVICE

Monitoring Mediów Sp. z o.o.

Media dla Billa GatesaKontekst tematyczny dla Billa Gatesa

Media dla  Zygmunta Solorza-ŻakaKontekst tematyczny dla  Zygmunta Solorza-Żaka
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