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Pierwsze w Polsce bezpośrednie regionalne linie 
lotnicze potrzebowały marki, kampanii launcho-
wej i obsługi PR. Linie Direct Fly (DF) na 
rynek wprowadziła agencja Tomorrow. Od 
marca do maja 2006 roku wypracowała ona dla 
klienta ponad 500 doniesień w mediach. Kam-
pania PR dla DF otrzymała wyróżnienie w kon-
kursie „Złote Spinacze 2006” w kategorii PR 
produktowy.

Strategia prowadzonych działań
Kampania PR służyła wykreowaniu wizerunku 
nowego przewoźnika w oparciu o komunikowa-
nie jego głównych cech: regionalności i bezpo-
średniości. Ze względu na specyfikę nowych linii 
istotną grupą docelową były media lokalne, dla-
tego akcentowano zbudowanie z nimi dobrych 
relacji i pozyskanie ich zaufania.
Głównym założeniem polityki informacyjnej 
było utrzymanie w tajemnicy nazwy nowego 
przewoźnika aż do czasu wprowadzenia marki 
na rynek. Dzięki temu udało się podtrzymać 
zainteresowanie mediów, co w konsekwencji 
zaprocentowało dużą frekwencją na konferen-
cjach prasowych, a także licznymi publikacjami. 
Aby pokazać kwintesencję marki, czyli szybki i 
bezpośredni transport między miastami, spot-
kania z mediami zaplanowano w kilku miastach 
Polski w krótkim okresie.

Realizacja kampanii
Cykl konferencji prasowych inicjujących launch 
linii zaplanowano na miesiąc przed inauguracją 
lotów, czyli tuż przed rozpoczęciem sprzedaży 
biletów lotniczych. Wtedy też została urucho-
miona oficjalna strona przewoźnika. Do por-
tów lotniczych Krakowa, Wrocławia, Łodzi, 
Bydgoszczy, Gdańska oraz Warszawy agen-
cja Tomorrow zaprosiła dziennikarzy mediów 
regionalnych, ogólnopolskich korespondentów 
oraz przedstawicieli lokalnych władz. Nową 
markę i szczegóły jej oferty przedstawiali na 
każdej z konferencji członkowie zarządu DF. 
Agencja wcześniej przeprowadziła szkolenia 
medialne dla szefów DF oraz przygotowała 
zestaw Q&A.
Pierwsze trzy konferencje prasowe zorganizo-
wano w sobotę 11 marca 2006 roku. O godz. 
10.00 odbyło się spotkanie z mediami w Kra-
kowie, o godz. 14.00 - konferencja we Wrocła-
wiu, o godz. 17.00 przedstawiciele przewoźnika 

rozmawiali już z dziennikarzami w Łodzi. Następnego dnia, w niedzielę, 
odbyły się kolejne trzy spotkania z mediami: o godz. 9.00 w Bydgoszczy, 
o godz. 12.00 w Gdańsku oraz o godz. 16.00 w Warszawie. Organiza-
torzy pokonywali dystans między miastami, korzystając z własnej floty. 
W ten sposób zaakcentowano główne zalety nowych linii: szybki i bez-
pośredni transport między miastami. Istotny z punktu widzenia agencji 
był też wybór terminu cyklu spotkań z mediami, czyli weekend. Dzięki 
temu dziennikarze mediów lokalnych mogli uzyskać informacje z pierw-
szej ręki, bez pośrednictwa agencji prasowych. O intensyfikacji spotkań 
z mediami komunikowano podczas kolejnych konferencji.
Dużych przygotowań organizacyjnych wymagała logistyka cyklu spotkań 
z mediami. Wśród nich znalazły się: współpraca z lotniskami w poszcze-
gólnych miastach, rezerwacja pomieszczeń na konferencje, zaproszenie 
dziennikarzy, bieżący kontakt z redakcjami, przygotowanie materiałów 
prasowych oraz bezpośrednie przygotowania w dniu konferencji (sale, 
catering, materiały). Zespół, który zorganizował wszystkie konferencje 
składał się z pięciu osób. Przygotowania rozpoczęły się półtora miesiąca 
wcześniej.
Agencja Tomorrow zaoferowała firmie Direct Fly wsparcie osoby z 
zespołu, która pełniła obowiązki rzecznika prasowego. W rezultacie stał 
się on źródłem informacji nie tylko związanych bezpośrednio z liniami 
DF. Wspierał media również w zagadnieniach eksperckich, pomagając 
dziennikarzom na przykład w uzyskaniu opinii zarządu DF na temat 
rosnących cen ropy. Agencja poprowadziła też od początku kampanii 
biuro prasowe, wspierające wszystkie działania marketingowe i rekla-
mowe DF.

Efekty kampanii
Bezpośrednio po konferencjach odnotowano na temat linii lotniczych 
Direct Fly ponad 130 doniesień w mediach, z czego około 70 proc. miało 
wydźwięk pozytywny, 27 proc. neutralny, a tylko 3 proc. negatywny, w 
których dziennikarze kwestionowali wybrane przez przewoźnika trasy 
lotów. Ogólnie podczas trzech miesięcy stałej obsługi PR (marzec - maj 
2006) w mediach ukazało się około 500 doniesień na temat linii lotni-
czych DF. O nowym przewoźniku pisały czołowe polskie gazety i maga-
zyny (np. „Gazeta Wyborcza”, „Puls Biznesu”, „Press”, „Rzeczpospolita”, 
„National Geographic”, „Forbes”, „Ozon”, „Logo”). Ukazało się także 
14 materiałów telewizyjnych (TVP, TVN, TVN24, Polsat, TVP3) oraz 4 
relacje radiowe (Radio WAWA, Radio ZET, Radio TOK FM). Zamiesz-
czono też około 300 informacji w internecie. Ekwiwalent reklamowy 
wyceniono w przybliżeniu na 1,33 mln zł (dane uzyskane w IMM). Jak 
zauważa agencja, oznacza to efektywność na poziomie ponad 1000 proc. 
w kontekście poniesionych kosztów.
Pozytywnie można ocenić również współpracę z mediami lokalnymi, 
które potraktowały Direct Fly jak „swoją” markę, czemu dawały wyraz 
w publikacjach („Możemy latać do Gdańska” – Gazeta Wyborcza Wroc-
ław, „Dobre skutki konkurencji na niebie” – Słowo Polskie Gazeta Wroc-
ławska, „Linie lotnicze w regionie miło widziane” – Gazeta Wyborcza 
Zielona Góra).
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