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Wzrost świadomości firm w zakresie budowania wizerunku, a co za 

tym nastêpuje – prêdzej czy później wiêksze bud¿ety na dzia³ania 

public relations, sprawia, ¿e co miesi¹c odnotowujemy kilka kolej-

nych nowo powsta³ych firm PR. Ich za³o¿yciele s¹ zazwyczaj prakty-

kami z kilkuletnim sta¿em w bran¿y, którzy postanawiaj¹ pójśæ „na 

swoje”. Jak sytuacja ta wp³ywa na poziom us³ug i ceny w bran¿y?

- Pojawienie siê na rynku nowych podmiotów wymusza przede 

wszystkim wy¿sz¹ jakośæ us³ug PR świadczonych przez agencje – 

przekonuje Eliza Misiecka, w³aścicielka istniej¹cej od roku agencji 

Genesis PR (wcześniej zatrudniona w Rowland Communications). To 

optymistyczna informacja dla klientów. – Niestety, coraz wiêcej agen-

cji podaje ceny dumpingowe, choæ powinna istnieæ konkurencja na 

poziomie jakości – zauwa¿a 

Katarzyna Lutkiewicz, asso-

ciate director public affairs 

sieciowej agencji Feedback/

Hill and Knowlton. Jest ona 

zdania, ¿e problem ten doty-

czy nie tylko agencji nowo 

powstaj¹cych, ale nawet 

du¿ych f irm z wieloletnim 

sta¿em. Przypomina to tro-

chê sytuacjê sprzed kilku lat, 

kiedy tajemnic¹ poliszynela by³o tworzenie nowych agencji wed³ug 

jednego schematu. Odchodz¹cy pracownik oferowa³ swoim dotych-

czasowym klientom obs³ugiwanym z ramienia agencji dalsze us³ugi za 

ni¿sz¹ cenê. Tym razem z rozmów mo¿na wywnioskowaæ, ¿e piarowcy 

czêsto chc¹ zainteresowaæ klienta swoj¹ ofert¹, wstêpnie proponuj¹c 

mu obni¿enie cen na niektóre sk³adowe us³ugi komunikacyjnej. Licz¹, 

¿e rybka z³apana na przynêtê po up³ywie wskazanego terminu tak 

zwanej promocji zacznie p³aciæ standardow¹ stawkê. Niestety, s¹ to 

zazwyczaj tylko mrzonki. - Naprawdê rzadko w takich przypadkach 

udaje siê otrzymaæ po pierwszym okresie wspó³pracy wy¿sz¹ ga¿ê 

– twierdzi senior account jednej z agencji PR.

Norbert Kilen z On Board PR zauwa¿a, ¿e cena faktycznie odgrywa 

du¿¹ rolê w negocjacjach z klientami dopóty, dopóki agencja PR jest 

jedynie wykonawc¹ us³ug. - Kiedy firma PR zaczyna byæ partnerem 

zarz¹du danej firmy, który widzi rolê strategiczn¹ w kszta³towaniu 

relacji z otoczeniem, wysokośæ wynagro-

dzenia dla agencji schodzi na dalszy plan, a 

bardziej liczy siê zaufanie, którym firma j¹ 

obdarza – wyjaśnia Kilen, dodaj¹c: – Zreszt¹, 

moim zdaniem piarowcy, podobnie jak leka-

rze, nie konkuruj¹ na poziomie cen. Zga-

dza siê z nim dr Waldemar Rydzak z agencji 

Prelite, który podnosz¹c temat komplekso-

wości i d³ugofalowości wspó³pracy w zakre-

sie kszta³towania wizerunku klienta, przypo-

mina, ¿e przez pierwsze miesi¹ce poznaje siê 

najpierw biznes klienta i kluczowe dla niego 

obszary komunikacji. Mo¿na wiêc wniosko-

waæ, ¿e wybór agencji jest raczej inwestycj¹ 

d³ugoterminow¹, a zmiana doradcy - przemy-

ślana. Oznacza ona bowiem nie tylko dodat-

kowe nak³ady czasowe, ale tak¿e koniecznośæ 

wdro¿enia siê w funkcjonowanie firmy kolej-

nego nowego partnera.

Taka postawa nie jest jednak oczywista dla 

wszystkich, z którymi piarowcy maj¹ oka-

zjê pracowaæ. Czêsto okazuje siê, ¿e piar 

jest nadal postrzegany bardzo wyrywkowo, 

eventowo i nie ma mo¿liwości realizowania 

strategii d³ugofalowej ze wzglêdu na niedo-

strzeganie potrzeby wydatkowania przez 

klientów środków na ten cel. Tym bardziej 

¿e wci¹¿ ani literatura, ani prak-

tyka nie dostarcza przekonuj¹-

cych instrumentów badania efek-

tów dzia³añ PR, które mog³yby 

byæ podstaw¹ do podejmowa-

nia przychylnych komunikowa-

niu racjonalnych decyzji przez 

menad¿erów. Firmy raczej nie 

chc¹ te¿ wydawaæ środków na 

badania weryfikuj¹ce zmiany w 

świadomości odbiorców dzia³añ 

PR. Aby diametralnie zwiêkszyæ w przysz³ych 

latach popyt na dzia³ania public relations, ju¿ 

teraz powinno byæ wiêcej środków przezna-

czanych na ośrodki badawcze maj¹ce rozwi-

n¹æ istniej¹ce i wypracowaæ nowe metody 

mierzenia skuteczności dzia³añ PR. Najwy¿-

szy czas, ¿eby do takich projektów zaczê³y 

siê w³¹czaæ podmioty najbardziej zaintereso-

wane osi¹gniêciem wartościowych efektów w 

tym zakresie, czyli biznes PR.

I wyższe, i niższe, i bez zmian
Piarowcy ogólnie s¹ zdania, ¿e ceny us³ug w 

Polsce s¹ stanowczo za niskie. Zreszt¹ nie 

tylko oni, ale równie¿ na przyk³ad nasi s¹sie-

„Coraz więcej agencji 

podaje ceny dumpingowe, 

choć powinna istnieć 

konkurencja na poziomie 

jakości”

Cenny rozwój
£atwiej dowiedzieæ siê, ile sztabek 
z³ota przechowuje Fidel Castro, ni¿ 
ile kosztuje standardowa us³uga 
PR. Mo¿na us³yszeæ za to jedn¹ 
standardow¹ odpowiedź: „ceny 
do negocjacji”. Pytaliśmy, jak 
zmieniaj¹ siê one w ostatnich latach, 
abstrahuj¹c oczywiście od umiejêtności 
negocjacyjnych obu stron.
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dzi zza zachodniej granicy. Temat ten ocho-

czo poruszany jest w kuluarach w³aściwie 

ka¿dej konferencji bran¿owej. Narzekanie, 

¿e czasami jesteśmy zmuszeni pracowaæ po 

kosztach (a niekiedy poni¿ej) to norma, choæ 

z t¹ opini¹ nie wszyscy siê zgadzaj¹. - Ró¿nica 

cen us³ug w porównaniu do innych rynków 

europejskich jest minimalna – twierdzi Kata-

rzyna Lutkiewicz. Wyjaśnia ona, ¿e jej agen-

cja prowadzi sieciowych klientów i stawki, 

które s¹ im oferowane nie ró¿ni¹ siê od tych, 

które maj¹ agencje w sieci z Budapesztu czy 

Londynu. - W ostatnim przetargu, w jakim 

uczestniczy³am nie zauwa¿y³am ró¿nic w 

porównaniu z cenami us³ug innych biur w 

Europie – mówi Lutkiewicz. Zauwa¿a jednak, 

¿e zakres wspó³pracy nadal zale¿y od klienta. 

- Nie ka¿dy dysponuje a¿ tak wysokim bud¿e-

tem i nie ka¿dy chce p³aciæ tak du¿o – przy-

znaje. Z drugiej strony jeszcze kilka lat temu 

to miêdzy innymi w³aśnie wysokie zachodnie 

ceny us³ug agencji Burson-Marsteller spowo-

dowa³y, ¿e klienci woleli zap³aciæ mniej za te 

same us³ugi oferowane przez lokalne agencje 

w Polsce.

Oczywiste wydaje siê, ¿e dobra koniunk-

tura na rynku i rosn¹cy popyt na us³ugi PR 

bêd¹ sprzyjaæ wzrostowi cen. Tak¹ nadziejê 

wyra¿a równie¿ Ma³gorzata Petliñska z RPR 

Group. - Tym bardziej ¿e ostatnio w wyniku 

wiêkszej konkurencji ceny spad³y - zauwa¿a. 

Potwierdza to Rafa³ Boruc z agencji Say.

it, który twierdzi, ¿e pod koniec lat 90. 

wynagrodzenia dla agencji by³y nawet do 20 

proc. wy¿sze, gdy¿ nie podlega³y negocjacjom 

tak czêsto, jak obecnie. To pokazuje drug¹ 

stronê standardu „do negocjacji”. Gdyby 

agencje bardziej otwarcie mówi³y o cenach, 

mog³yby siê wytworzyæ standardy cenowe, 

bêd¹ce korzyści¹ dla ca³ej bran¿y. Obecnie 

du¿e pole do manewru w kwestii op³aty za 

us³ugi PR powoduje, ¿e klient jest w stanie 

wiêcej „wycisn¹æ” z agencji za ni¿sz¹ cenê.

Chcemy więcej
Firmy minimalizuj¹ ryzyko, zawieraj¹c umowy 

na 3 miesi¹ce do pó³ roku, maksymalnie na 

rok. Czêsto maj¹ one klauzulê, ¿e umowê 

bêdzie mo¿na przed³u¿yæ po wynegocjowa-

niu nowych stawek. Ka¿da ze stron ocze-

kuje raczej innej wersji rozwoju wydarzeñ. 

- Zawsze stosujemy systemy oceniaj¹ce 

op³acalnośæ danego klienta, nie mamy sen-

tymentów i nie patrzymy, jak presti¿owy to 

klient. I tak bêdzie przecie¿ w naszym port-

folio. System to w³aściwie prosty rachunek: 

ilośæ czasu do zysków, jakie przynosi klient 

agencji. Renegocjuj¹c cenê, staramy siê wyka-

zaæ poświêcony czas – opowiada account director jednej z agen-

cji w Warszawie. Przyznaje jednak, ¿e klient rzadko p³aci za ka¿d¹ 

godzinê, a wspó³praca opiera siê zazwyczaj na zasadach miesiêcznego 

rycza³tu. - Impulsem 

do renegocjac j i 

umowy mo¿e byæ 

równie¿ zmian a 

sytuacji klienta, w 

wyniku której jego 

o b s ³ u g a  b ê d z ie 

wymaga³a wiêkszej 

uwagi – uwa¿a Ma³-

gorzata Petliñska z 

RPR Group. Czêsto 

jednak dodatkowe 

r zecz y w ykony -

wane przez agencje 

s¹ rozliczane na poziomie projektów, a ogólny poziom miesiêcznego 

fee pozostaje bez zmian przez ca³y okres umowy. Ba, później nie 

musi byæ wcale wy¿szy. - Zdarza siê, ¿e klienci argumentuj¹, ¿e przez 

pierwszy rok agencja ma najwiêcej pracy, bo poznaje specyfikê danej 

firmy, a po jego up³ywie nak³ad czasu, a wiêc i pracy jest mniejszy, 

wiêc nie ma podstaw do tego, by agencja domaga³a siê wiêkszego 

wynagrodzenia za te same us³ugi – opowiada Rafa³ Boruc.

Wygaśniêcie umowy to nie jedyny moment, gdy agencja jest rozli-

czana ze swoich dokonañ. - Raporty s¹ wymagane czêsto i przez 

wszystkich – mówi Ma³gorzata Petliñska. W myśl zasady „klient nasz 

pan” firmy otrzymuj¹ podsumowanie przeprowadzonych dzia³añ tak 

czêsto, jak zostanie to ustalone na pocz¹tku wspó³pracy. Niekiedy 

co ka¿dy poniedzia³ek. Zazwyczaj po ka¿dym miesi¹cu i roku, czêsto 

te¿ po zakoñczonej określonej kampanii PR.

Dopalacz z Unii
Wzrost bran¿y PR to równie¿ konsekwencja przyp³ywu funduszy 

unijnych, które Polska otrzymuje na dzia³ania komunikacyjne (czê-

sto informacyjne) w sektorze publicznym. Poza tym ka¿dy z reali-

zowanych w ramach pozyskanych z Unii środków projekt ma kilku-

procentowy bud¿et przeznaczony na dzia³ania PR. Piarowcy mówi¹, 

¿e mo¿na na nich zarobiæ jak na ka¿dym innym biznesie. Urzêdy 

og³aszaj¹ przetargi publiczne, o których informuj¹ na swoich witry-

nach internetowych oraz w prasie. Potrzebna jest spora dyscyplina 

i cierpliwośæ w zebraniu wszystkich dokumentów i dostarczeniu 

ich na czas oraz przestrzeganiu procedur. Trzeba te¿ mieæ wygo-

spodarowane zazwyczaj środki na pokrycie kosztów, które czêsto 

mo¿na odzyskaæ dopiero po wykonanym projekcie. Najlepiej spraw-

dzaj¹ siê wiêc agencje, którym maj¹ ju¿ w podobnych dzia³aniach 

pewne doświadczenie, choæ oczywiście drzwi do unijnych pieniêdzy 

s¹ otwarte dla wszystkich.

Zastanawiaj¹ce mo¿e byæ co najwy¿ej ogólne narzekanie. Byæ mo¿e, 

jeśli na ceny us³ug PR narzekaj¹ tak¿e Niemcy, warto zdj¹æ ró¿owe 

okulary i przyznaæ, ¿e us³ugi komunikacyjne nie nale¿¹ po prostu 

do najbardziej dochodowych (oczywiście poza tymi realizowanymi w 

czasach kryzysu, kiedy klienci s¹ chêtni do wydawania ka¿dej ilości 

środków, byle tylko wyjśæ z niego z podniesion¹ g³ow¹)?

Kinga Podraza 
Współpraca: Jolanta Kaczmarek

Wzrost branży PR to 

również konsekwencja 

przypływu funduszy 

unijnych, które Polska 

otrzymuje na działania 

komunikacyjne w sektorze 

publicznym


