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Klasyczne seminaria powoli odchodzą 
do lamusa. Zachodnie rynki podbija 
teraz „webinar”, czyli seminarium i 
prezentacja online w jednym. Pozwala 
on usprawnić komunikację wewnętrzną 
firmy i dobrze sprawdza się w 
działaniach zewnętrznych.

„Od pracowników Ministerstwa 
Obrony do osób zatrudnionych w 
Johnson & Johnson wszyscy uczest-
nicy seminarium wchodzą na tę samą 
stronę www, klikają na ten sam link 
i oglądają pokaz tego samego pro-
duktu. Mogą też wspólnie opraco-
wywać nową strategię rozwoju” 
- tak „webinars” opisuje dziennikarz 
amerykańskiego „Newsweeka” Trent Gegax w artykule „Not another 
Power Point Presentation”. 
Chwytliwa nazwa seminariów XXI wieku wywodzi się od angielskiego 
terminu „web”, czyli sieci i „seminary” - seminarium. Zdaniem Richarda 
Greene, piarowca Goldman Sachs, jednej z największych na świecie firm 
zajmujących się doradztwem finansowym, są one szansą na odzyskanie 
zainteresowania publiczności wykorzystywanymi przy różnych okazjach 
prezentacjami po powszechnie uważanych już za nużące slajdami z Power 
Pointa.
W Stanach „webinars” już biją rekordy popularności. Pierwsza z firm 
zajmujących się organizacją internetowych warsztatów – WebEx - 
przeprowadza ich dziennie około 30 tys. Szacuje się, że jej dochody 
w najbliższych pięciu latach będą wzrastać nawet o 180 proc. rocznie. 
Nie powinno to nikogo dziwić. Seminaria online są o wiele tańsze od 
tradycyjnych. Pozwalają dotrzeć w tym samym momencie do kilkaset 
razy większej publiczności w różnych miejscach na świecie lub prze-
prowadzić szkolenie dla wszystkich pracowników firmy, nie odciągając 
ich od monitorów własnych komputerów. Jedynym ograniczeniem jest 
dostęp do internetu. Coraz większe zainteresowanie firm przeprowa-
dzaniem seminariów zewnętrznych obserwowane za granicą tłumaczy 
Anna Pawłowska-Pojawa, koordynator organizowanego przez PAP, 
EuCP i Prelite projektu szkoleniowego Akademia Medialna: - W dużym 

uproszczeniu można się pokusić o stwierdze-
nie, że o ile prezentacja jest formą reklamy, o 
tyle seminarium to już działanie z zakresu public 
relations - mówi. Jej zdaniem prezentacja ma w 
sobie z założenia aspekt sprzedażowy, a prze-
kaz jest monotematyczny i jednokierunkowy. 
Tej pułapki można uniknąć, organizując semi-
narium lub warsztaty dla potencjalnych grup 
docelowych. - Obudowując produkt, na którym 
chcemy skupić ich uwagę opiniami ekspertów, 

dyskusją, możliwością zdoby-
cia wiedzy lub dodatkowych 
umiejętności, unikamy posą-
dzenia o nachalną komer-
cję. Firmy organizujące takie 
wydarzenia kreują się na spe-
cjalistów w swojej branży, 
unikając jednocześnie nachal-
nego narzucania się klientowi 

– podsumowuje Pawłowska-Pojawa.
Piarowcom „webinars” okazują się przydatne 
także jako narzędzie usprawniające komuni-
kację wewnętrzną firmy. Zastępują nimi część 
spotkań, szkolą za ich pośrednictwem swo-
ich pracowników, a nawet przeprowadzają 
głosowania.

Seminarium złapane w sieć
Internetowe seminaria pod wieloma względami 
przypominają te klasyczne. Większość z nich 
ustalana jest na konkretny dzień i godzinę. Zain-
teresowani wydarzeniem, aby uzyskać dostęp do 
seminarium, najpierw muszą zarejestrować się 
na stronie organizatora, następnie, otwierając w 
wyznaczonym terminie odpowiedni plik multime-
dialny, tj. podcast, stają się uczestnikami spotka-
nia. I chociaż wszystko odbywa się przed monito-
rem komputera, uczestnictwo w wydarzeniu nie 
oznacza wcale jednostronności przekazu. Wielką 
zaletą „webinars” jest, w przeciwieństwie do tra-
dycyjnych prezentacji, możliwość interakcji. Naj-
częściej uczestnicy takich seminariów korzystają 
z linii telefonicznej lub massangera, za pomocą 
których mogą zadawać pytania i wymieniać się 
między sobą uwagami. Zdaniem Grega Langstona 
z Coaching Resources Network dobrą metodą 
jest również poproszenie uczestników, by już 
podczas rejestrowania się na seminarium wpisali 
zagadnienia, które ich zdaniem powinny zostać 
poruszone. Pozwoli to utrzymać uwagę słucha-
czy i zwiększy atrakcyjność wydarzenia.

Seminarium jutra

„Advanced Crisis Management webinar for PR Proffesionals” to 
„webinar”, na który można rejestrować się na stronie PR News 
(www.prnewsonline.com/webinars/7807). Wśród zaproszonych gości 
znajdują się specjaliści od zarządzania kryzysem z takich agencji, jak 
Peppercom, Levick Strategic Comminications, ViaNovo oraz odzie-
żowego giganta - Seven for All Mankind. Szkolenie kosztuje 279 dola-
rów, jak podkreślają jego organizatorzy, przed monitor komputera 
zaprosić można wszystkich pracowników.

Piarowcom „webinars” 
okazują się przydatne 
także jako narzędzie 
usprawniające komunikację 
wewnętrzną firmy
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krótkim podsumowaniem na swoim portalu internetowym. Jeśli rozsyłają 
newsletter, link do webinar również powinien się w nim znaleźć” - radzą. 
Takie rozwiązanie, oprócz promocji firmy, ma jeszcze jedną zaletę - zwięk-
sza liczbę odwiedzin portalu. 

„Webinar” bez ryzyka
„Uwaga, niewielki odsetek uczestników może mieć techniczne problemy 
podczas uczestnictwa w webinar” - przestrzegają na swojej stronie twórcy 
HRmarketer. To zdanie może zabrzmieć dość optymistycznie dla polskich 
użytkowników internetu. Aby zapobiec takim sytuacjom, firmy decydują się 
na organizowanie seminariów online w postaci warsztatu-filmu. W odróż-
nieniu od spotkań w czasie rzeczywistym takie szkolenia są dostępne dla 
zainteresowanych w każdej chwili. Wystarczy wejść na stronę organiza-
tora wydarzenia, zarejestrować się, aby po kilku chwilach mieć już dostęp 
do seminarium. Wadą tego typu „webinars” jest jednak brak interakcji. 
Nie oznacza to jednak, że jego uczestnik jest skazany na nudę. Aby utrzy-
mać uwagę oglądających, Greg Langson proponuje organizatorom kilka 
prostych chwytów, jak zmiana spikera czy unikanie długich prezentacji 
tekstowych. Innym zabezpieczeniem przed problemami technicznymi jest 

udostępnienie zainteresowa-
nym seminarium tymczaso-
wych wersji oprogramowania 
niezbędnego do jego odbioru. 
W większości przypadków są 
to Windows Media Player i 
Real Time Player.
Może się zdarzyć, że uczestnik 

mimo spełnienia wszystkich kryteriów technicznych nadal ma problemy z 
obejrzeniem „webinar”. Zdaniem twórców HRmarketer dobrym rozwią-
zaniem jest przygotowanie slajdów z seminarium dostępnych w formacie 
PDF lub HTML. Tym bardziej że slajdy te mogą posłużyć jako materiały 
podsumowujące wydarzenie również dla wszystkich zainteresowanych.
Na razie boom na seminaria online do Polski nie dotarł. Powodów można 
doszukiwać się kilku, w tym nadal ograniczonego powszechnego dostępu 
do internetu i słabej jakości transferu danych. Warto jednak, by piarowcy 
mieli w pamięci korzyści, jakie dają seminarium online. Biorąc pod uwagę 
ich ogromną popularność na Zachodzie, jest tylko kwestią czasu, kiedy 
i u nas możliwości techniczne dorównają pomysłowości specjalistów od 
biznesu i komunikacji.

Małgorzata Twardo 

Mimo że „webinars” nawet za granicą są nowoś-
cią, doczekały się już kodeksu, według którego 
powinny być organizowane. Znaleźć go można 
na portalu Hrmarketer.com. „Głównym celem 
seminariów online jest wzbudzenie zaintere-
sowania firmą, pozycjonowanie jej jako lidera 
branży oraz wspieranie sprzedaży. Pod żadnym 
pozorem prezentacje nie powinny jednak zawie-
rać treści marketingowych” – można przeczy-
tać w kodeksie. To jedna z najważniejszych jego 
zasad i jak zaznaczają twórcy portalu, niestoso-
wanie się do niej to pewna droga do utraty wiary-
godności i odstraszenia potencjalnych klientów. 
Nie oznacza to jednak, że „webinars” nie mogą 
posłużyć jako narzędzie wspierające budowę 
wizerunku. Wykorzystuje je w ten sposób ame-
rykański oddział IBM, który na 28 lipca 2007 
roku zaplanował otwarte seminarium na temat 
walki z przestępcami internetowymi. Wydarze-
nie wśród wielu zagadnień poruszać ma między 
innymi problem spamu. Z jednej strony IBM pro-
muje się jako specjalista w branży, a z drugiej... 
w tym samym czasie na rynku pojawi się nowe 
oprogramowanie firmy zabezpieczające przez 
niechcianą pocztą.

Nowe narzędzie – klasyczna 
promocja
Mimo że nie bez znaczenia jest ciekawy temat 
seminarium, nie gwarantuje on jeszcze sukcesu 
wydarzenia. W jego osiągnięciu pomóc mogą 
zaproszeni specjaliści i interesujący goście. IBM 
na swój „webinar” zaprosił Chada Hunta, bada-
cza FBI zajmującego się problemem przestępstw 
internetowych. Ważna jest również promo-
cja wydarzenia, a ta zdaniem Grega Langstona 
powinna rozpocząć się 2 do 3 tygodni przed 
premierą wydarzenia. Aby dotrzeć 
do jak najszerszego grona odbior-
ców, wystarczą tutaj klasyczne narzę-
dzia PR i marketingu bezpośredniego. 
Większość firm informuje o semina-
riach, rozsyłając informacje prasowe, 
maile oraz zamieszczając informację 
o wydarzeniu w najbardziej widocz-
nym miejscu na własnym portalu. Dodatkowo, 
kilka dni przed rozpoczęciem wydarzenia, wysy-
łają one przypomnienie do zarejestrowanych już 
uczestników. 
Inaczej niż w przypadku tradycyjnych semina-
riów, żywot „webinars” nie kończy się jednak 
wraz z pożegnaniem ostatniego gościa. Nawet 
te już zamknięte mogą stać się dalszym narzę-
dziem promocji firmy. Zdaniem twórców por-
talu HRmarketer należy maksymalnie wykorzy-
stać czas i pieniądze poświęcone na organizację 
„webinars”. „Zamiast po ich zakończeniu usuwać 
podcast z sieci, firmy mogą udostępnić je wraz z 

Grzegorz Mazurek, niezależny konsul-
tant i trener w dziedzinie e-marketingu 
i e-PR
Webinars mają ogromny potencjał rozwojowy. 
Za ich pośrednictwem ze specjalistycznej wie-
dzy, np. internet PR, mogą skorzystać osoby/
firmy z odległych regionów kraju. Poza tym 
podczas seminariów online wiedza „tworzy 
się” na bieżąco, gdyż udział uczestników jest z 

założenia bardzo aktywny. Zaletą jest to, że możemy w nich uczest-
niczyć w dogodnym dla nas czasie. Wreszcie koszty uczestnictwa w 
webinars mogą być znacznie niższe, a wiedza dostępna jest dla szer-
szego odbiorcy. Moim zdaniem nie staną się one produktem konku-
rencyjnym dla klasycznych warsztatów i szkoleń. Kluczowe pytanie 
jest jednak takie, czy pomimo licznych zalet warsztaty online przyjmą 
się na polskim rynku.

„Webinars” doczekały 
się już kodeksu, według 
którego powinny być 
organizowane
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