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Wydarzenia Polska
Życie na maxa
Intensywne życie i ekstremalne doznania – to zdaniem Pola-
ków najlepsza definicja „życia na maxa”. W grudniu agencja 
Pleon rozpoczęła współpracę z Pepsi i to właśnie z inicja-
tywy agencji powstała ankieta przeprowadzona przez Insty-
tut SMG/KRC.
Pleon współpracuje z Pepsi przy promocji czterech nowych 
opakowań napoju Pepsi Max. Do głównych działań agencji 
należą media relations. - Pod koniec stycznia wysłaliśmy do 
dziennikarzy teasery, a na początku lutego materiały pra-
sowe. W czarnej tubie znajdowały się cztery nowe opa-

kowania Pepsi MAX, płyta z informa-
cją prasową oraz zaproszenie na tor 
gokartowy - opowiada Ewa Wlazłow-
ska, koordynator projektu. Oprócz 
informacji na CD znalazły się również 
wyniki ankiety. Okazuje się, że więk-
szość osób kojarzy maksymę „życie na 
MAXa” głównie z intensywnym życiem 
pełnym doznań (28 proc.). Drugim w 
kolejności skojarzeniem było szybkie 
tempo życia (19 proc.). 
Współpraca agencji Pleon z Pepsi jest 
rezultatem przetargu. Działania public 
relations prowadzone są równolegle z 
kampanią reklamową.

MT

Pomorze Zachodnie AHOJ!
Już wiosną, bo 24 marca bieżącego roku Szczecin przeżyje 
najazd piarowców, a wszystko z powodu Pierwszej Konfe-
rencji Public Relations dla Pomorza Zachodniego. Jej organi-
zatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej, 
realizujące pilotażowy projekt „Stepnica on-line”.
Do współpracy przy organizacji imprezy zaproszono pra-
cowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Politechniki Koszalińskiej, agencje public relations: Sahaj-

dak PR, Satori Public Relations oraz Magellan Consulting & 
Communication. Na konferencji będą poruszane zagadnie-
nia z zakresu PR w internecie i e-biznesu w województwie 
zachodniopomorskim.
Patronat honorowy nad konferencją objął dr Michał Łuczak, 
przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopo-
morskiego. Magazyn „Piar.pl” został patronem medialnym 
wydarzenia.

Kongres PR: Szczęśliwa 6
Do kolejnego już VI zjazdu polskich piarowców w Rzeszo-
wie pozostało niespełna kilka tygodni. Od 25 do 27 kwiet-
nia Podkarpacie po raz kolejny zamieni się w mekkę prakty-
ków i naukowców zajmujących się problematyką PR. Także 
i tym razem Kongres Public Relations odbędzie się w siedzi-
bie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Wydarzeniu 
będzie towarzyszył II Ogólnopolski Przegląd Filmów Korpo-
racyjnych - Medial (25.04. 2007), którego celem jest prezen-
tacja dorobku agencji producenckich w formie przygotowa-
nych dla korporacji filmów o charakterze promocyjnym, w 
wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
Dotychczas we wszystkich edycjach kongresu uczestniczyło 
ponad 1000 osób. Współorganizatorem kongresu jest agen-
cja RPR Group. Sponsorem imprezy został BRE Bank SA 
oraz PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Magazyn „Piar.pl” 
jest patronem wydarzenia.

Pierwszy numer „All Abboutt”
Czytelnikami nowego dwumiesięcznika zostali pracownicy 
polskiego oddziału amerykańskiej firmy farmaceutycznej 
Abbott Laboratories. Wydawnictwo ma na celu poprawę 
komunikacji wewnętrznej i integrację pracowników firmy. 
To pierwszy taki magazyn dostępny dla polskiej filii. Układ 
magazynu, spójny ze światową linią wizualną koncernu, opra-
cowała agencja Novimedia Custom Publishing.

Agencja Testa Communications 
poprowadzi kampanię PR wprowadza-
jącą najnowszą kolekcję zegarków Tis-
sot Quadrato.

Nowym klientem agencji Monday PR 
została firma Cross Poland Sp. z o.o. 
W ramach współpracy agencja będzie 
odpowiadać m.in. za komunikację z 
mediami, realizowanie założeń nowej 
strategii firmy, kreowanie nowego 
wizerunku klienta w Polsce, a także 
organizację wydarzeń specjalnych.

Lighthouse Consultants rozpoczęła 
współpracę z firmą Storck. Do zadań 
Lighthouse należy obsługa w zakresie 
korporacyjnego i produktowego public 
relations, doradztwo oraz zarządzanie 
informacją w sytuacjach kryzysowych. 

Agencja Pegasus PR przedłużyła o 
kolejny rok umowę z ProLogis. Strate-
gia działań public relations na 2007 rok 
obejmuje m.in. kontynuację dotychcza-
sowej polityki komunikacyjnej, oprawę 
medialną kolejnych inwestycji firmy, 
a także organizację obchodów 10-

lecia działalności firmy w Europie i w 
Polsce. 

Firma Laboratoire Dermatologique 
Bioderma Poland powierzyła agencji 
Sigma International (Poland) Ltd 
obsługę PR w Polsce w zakresie strate-
gicznego doradztwa komunikacyjnego, 
opracowywania i rozpowszechniania 
informacji prasowych, zarządzania kon-
taktami medialnymi, organizowania kon-
ferencji i spotkań prasowych, a także 
organizacji spotkań informacyjnych dla 
lekarzy dermatologów i farmaceutów. 

Fot: Pleon
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Semestr z Akademią IQ
Akademia IQ to projekt kampanii edukacyjnej, któr¹ pilota-

¿owo w drugim semestrze roku szkolnego 2006/2007 zrea-

lizuje agencja Prelite dla firmy farmaceutycznej GAL. Celem 
projektu jest poprawienie sprawności i szybkości uczenia 
siê u dzieci w wieku 10 i 11 lat. Do Akademii IQ przy-

st¹pi³o 10 szkó³ z ca³ej 
Polski. W ka¿dej z nich 
zosta³y wytypowane 
po jednej z czwar-

tych i pi¹tych klas, z 
którymi pedagodzy 
szkolni przeprowa-

dz¹ 11 cotygodnio-

wych spotkañ.
Scenariusz zajêæ na 
potrzeby Akademii 
IQ opracowa³ spe-

cjalnie powo³any 
Zespó³ Ekspertów. 
Uczniowie otrzy-

maj¹ materia ³ y 
edukacy jne w 
postaci Programu 
Edukacyjno-Tera-

p e u t y c z n e g o 
„O r t o g r a f f i t i ” 
w y d a w n i c t w a 
Operon oraz 

pomoce szkolne niezbêdne do roz-

wi¹zywania æwiczeñ. Dla rodziców i nauczycieli zostan¹ 
przygotowane broszury na temat projektu oraz informacje 
o dysleksji i ADHD. Dodatkowo nauczyciele wezm¹ udzia³ 
w specjalnym szkoleniu, które odbêdzie siê ju¿ na pocz¹tku 
marca. 
Patronami akcji s¹ Polskie Towarzystwo Dysleksji, dwumie-

siêcznik „Wychowanie na co dzieñ”, magazyn dla dzieci „Vic-

tor Junior” oraz portale profesor.pl i interklasa.pl. 

Alert na nową Bąboladę
„Czekoladowe b¹belki, które lekko Ciê po³askocz¹ i s³odko 
rozwesel¹” - pod takim has³em rozpoczê³a siê kampania 
nowego orzechowego smaku czekolady B¹bolada Alpen 
Gold. Jej wprowadzeniu na rynek towarzyszy³o intensywne 
wsparcie w mediach. Do poszczególnych redakcji trafi³y 
zestawy prasowe ukryte w ogromnym, zielonym balonie, 
z do³¹czon¹ szpilk¹ oraz notatk¹: „przebij balon i odkryj 
czekoladowe b¹belki (...)”. Po przebiciu, oprócz informacji 
prasowej i zestawu czekolad, na dziennikarza spada³ deszcz 
maleñkich baloników. 
Kreacj¹ i wykonaniem zestawu prasowego oraz wysy³k¹ do 
wyselekcjonowanych dziennikarzy zajê³a siê agencja PR Alert 
Media Communications. Podobne akcje przeprowadzi³a pod-

czas wprowadzenia takich produktów i marek, jak Philadel-
phia, Milka czy Alpejskie Mleczko.

MCZ

Questia Sp. z o.o. Communications 
Management Consultants podpisa³a 
umowê o wspó³pracy z koncernem 
Unilever. Wspó³praca obejmuje opra-

cowanie za³o¿eñ strategicznych procesu 
komunikowania, przygotowanie mate-

ria³ów informacyjnych, wspó³pracê ze 
środowiskami opiniotwórczymi oraz 
dzia³ania B2B. 

Agencja MediaDem po raz trzeci zaj-
mie siê obs³ug¹ PR polskiej edycji kon-

kursu Elite Model Look. W tym roku 
castingi obejm¹ 12 miast: Warszawê, 
Wroc³aw, Gdañsk, Szczecin, Bielsko-

Bia³¹, £ódź, Kraków, Bytom, Zgorze-

lec, Zamośæ, Olsztyn i Bydgoszcz. 

Agencja Pegasus PR pozyska³a nowego 
klienta - polski oddzia³ miêdzynarodo-

wego koncernu budowlanego Hoch-

tief. Pegasus PR bêdzie odpowiedzialny 
za doradztwo w zakresie public rela-

tions oraz za efektywne kontakty firmy 
z mediami. 

Agencja Primum PR realizuje dzia³a-

nia PR dla polskiej filii światowej sieci 
restauracji Hard Rock Cafe. Agencja 
jest odpowiedzialna m.in. za dzia³ania 
media relations, organizacjê konfe-

rencji prasowej, wspó³organizacjê gali 
otwarcia restauracji przy wprowadza-

niu marki Hard Rock Cafe na polski 
rynek.

Grupa Eskadra realizuje projekt „W 
pe³ni zaradni”, który zakoñczy siê w 
2008 roku. Zadaniem kampanii pro-

mocyjnej i dzia³añ PR jest promowanie 
wśród pracodawców mody na zatrud-

nianie osób niepe³nosprawnych.

Agencja PR Kwadrat podpisa³a 
umowê o wspó³pracy z krakowskim 
Wydawnictwem Otwartym. Agen-

cja odpowiada za dzia³ania z zakresu 

Fot: Alert Media Communications
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media relations, promocji sprzeda¿y 
i marketing events dla dwóch najnow-

szych ksi¹¿ek wydawnictwa – „Trzech 
po³ówek jab³ka” Antoniny Koz³owskiej 
i „Dziecioodpornej” Emily Giffin.

Agencja Partner of Promotion wraz 
z Agencj¹ Brainshop U-boot rozpo-

czê³a wspó³pracê z polskim odzia³em 
koncernu PepsiCo. Do zadañ agencji 
nale¿y realizacja dzia³añ PR dla nowej 
strategii komunikacji oraz komuni-
kacyjne wsparcie dzia³añ ATL i BTL 
zaplanowanych dla jednej z marek 
koncernu.

Agencja doradcza i wydawnicza 
Agape rozpoczê³a wspó³pracê z firm¹ 
kuriersk¹ TNT Express Worldwide 

Poland nad wydawaniem dwumiesiêcz-

nika dla pracowników „Trasa”. Agape 
bêdzie doradzaæ, jak stworzyæ aktywny 
zespó³ redakcyjny, szkoliæ jego umiejêt-
ności dziennikarskie, a tak¿e zajmie siê 
przygotowaniem redakcyjnym tekstów, 
sk³adem, ³amaniem i drukiem. 

Sieæ ECCO Network, skupiaj¹ca 
firmy PR, reprezentowana w Pol-
sce przez On Board PR poszerzy³a 
zasiêg o kolejny trzydziesty trzeci kraj. 

Nowym partnerem sieci zosta³a firma 
Bravo! Group z Irlandii. 

Agencja Partner of Promotion roz-

poczyna wspó³pracê ze światow¹ kor-

poracj¹ Emerson Network Power. 
W ramach wspó³pracy agencja bêdzie 
odpowiedzialna za prowadzenie biura 
prasowego, organizacjê wydarzeñ dla 
bran¿y IT oraz umacnianie wizerunku 
firmy na polskim rynku. 

Ciszewski PR wspiera pi¹t¹ edy-

cjê Konkursu na Prasow¹ Ok³adkê 

Roku GrandFront 2006 w zakresie 
obs³ugi biura prasowego oraz komuni-

Szturm partyzantów
7 lutego na otwarciu warszawskiego centrum handlowego 
Z³ote Tarasy ku zaskoczeniu organizatorów oprócz t³umu 
klientów pojawi³o siê kilkadziesi¹t osób promuj¹cych portal 
aukcyjny Allegro.pl.
Partyzanci ubrani w bia³e kurtki z pomarañczow¹ strza³k¹ i 
has³em „Na Allegro mo¿e kupisz to taniej” wmieszali siê w 
t³um oko³o 14.00 i przez kilka godzin spacerowali po cen-

trum. Dodatkowo na zewn¹trz znajdowa³o siê kilkanaście 
osób z kartonowymi transparentami. Niekonwencjonalne 
i agresywne dzia³ania Allegro to klasyczny przyk³ad marke-

tingu partyzanckiego. Pomys³odawc¹ akcji by³ dom mediowy 
Starcom, dla którego stanowi³a ona pocz¹tek wspó³pracy z 
Allegro. Koordynatorem projektu zosta³ Jakub Starzyk.
Dzia³ania mia³y uświadomiæ klientom Z³otych Tarasów, ¿e 
na Allegro mog¹ znaleźæ równie szeroki asortyment nowych 
produktów po atrakcyjnych cenach i zachêciæ ich do kupo-

wania w internecie.
Organizatorzy nie poinformowali o planowanej akcji inwe-

stora Z³otych Tarasów - firmy Ing Real Estate Development, 
dla której najazd partyzantów musia³ byæ nie lada zasko-

czeniem. Po kilku godzinach od otwarcia ochrona wpraw-

dzie wyprosi³a uczestników akcji z obiektu, jednak ci szybko 
wrócili i spacerowali po centrum do wieczora. Bud¿etu akcji 
nie ujawniono. Partyzantk¹ zainteresowa³y siê media, wiêc 
skutek osi¹gniêto.

AŁA

Belgijska prasa kontra Google
Google przegra³o proces z belgijskimi gazetami, jaki toczy³ 
siê przed s¹dem w Brukseli. Nie wolno mu udostêpniaæ 
odsy³aczy do oryginalnych artyku³ów ani te¿ publikowaæ 
ich fragmentów jako zajawek. Wed³ug orzeczenia s¹du 
z 13 lutego bie¿¹cego roku stanowi to ³amanie praw 
autorskich. 
Przeciwko Google wyst¹pi³a organizacja Copiepresse, 
zarz¹dzaj¹ca prawami autorskimi francusko- i niemiecko-

jêzycznych gazet w Belgii. Zakwestionowa³a ona umo¿li-
wianie przez najpopularniejsz¹ wyszukiwarkê internetow¹ 

bezp³atnego dostêpu do archiwalnych materia³ów, za które 
wiêkszośæ belgijskich gazet pobiera op³aty.
We wrześniu ubieg³ego roku Google przegra³a pierwszy 
proces w tej sprawie. Wówczas s¹d nakaza³ firmie wstrzy-

manie umieszczania linków do artyku³ów oraz zamieszcza-

nia online ich fragmentów.
PAP, MCZ

R E K L A M A
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kacji medialnej konkursu, odpowiada za 
techniczne aspekty prowadzenia kon-

kursu oraz organizacjê Gali Fina³owej. 

Agencja reklamowa El¿bieta Pe³ka 

Creative Services rozpoczê³a wspó³-
pracê z Hasbro Poland Sp. z o.o. 

Zajmie siê kompleksowymi dzia³aniami 
public relations dla gier planszowych 
MB Games oraz Parker, które maj¹ 
spopularyzowaæ oraz zbudowaæ pozy-

tywny wizerunek gier planszowych.

Agencja PR Telma Group Commu-

nications rozpoczê³a wspó³pracê z 
³ódzkim oddzia³em Gillette. 

W ramach umowy obejmuj¹cej prze-

prowadzenie kampanii rekrutacyjnej 
agencja bêdzie odpowiedzialna m.in. za 
rekomendacjê nowych rozwi¹zañ kre-

atywnych oraz stworzenie i egzekucjê 
mediaplanu.

Agencja Reklamowa S4 wygra³a 
przetarg na kampaniê wizerunkow¹ 
dla dwóch produktów Laboratorium 

Kosmetycznego Joanna – Sensual 
i Naturia. Akcja obejmie dzia³ania z 
zakresu ATL i zaplanowana jest na 
drug¹ po³owê 2007 roku.

Agencja Imago PR rozpoczê³a wspó³-
pracê z jedn¹ z najwiêkszych na po³u-

dniu Polski niepublicznych sieci gabi-
netów medycznych Elvita. Agencja 
bêdzie odpowiedzialna za zarz¹dza-

nie i wdra¿anie strategii komunikacyj-
nej adresowanej g³ównie do klientów 
korporacyjnych.

PR Solutions rozpoczê³a wspó³pracê 
z Fild.NET w zakresie kompleksowej 
obs³ugi relacji z mediami, doradztwa 
przy tworzeniu i realizacji strategii 
komunikowania, a tak¿e przy pracach 
zwi¹zanych z odświe¿eniem to¿samo-

ści wizualnej spó³ki.

Goście Muzeum Browaru Żywiec
Jolanta Fraszyñska, Joanna Lisowska, Wojciech Mecwaldow-

ski i Micha³ ¯ebrowski przyjad¹ do Bielska-Bia³ej na zaprosze-

nie Grupy ¯ywiec S.A. Jedyny w Bielsko-Bia³ej pokaz sztuki 
„Fredro dla doros³ych mê¿ów i ¿on” w re¿yserii Eugeniusza 
Korina odbêdzie siê 19 marca br. w Teatrze Polskim. 
Spektakl, którego sponsorem g³ównym jest Grupa ¯ywiec 
S.A., jest inteligentn¹ zabaw¹, polegaj¹c¹ na przeniesie-

niu ponadczasowej Fredrowskiej komedii „M¹¿ i ¿ona” we 
wspó³czesny, skomputeryzowany i technologiczny świat 
przepe³niony dźwiêkami pracuj¹cych laptopów i telefonów 
komórkowych. - Wybór miejsca wystawienia spektaklu nie 
jest przypadkowy. Zale¿y nam na tym, by ambitn¹ sztukê 
promowaæ w ró¿nych miejscach kraju, oddalonych od naj-
wiêkszych centrów kulturalnych. Wierzymy, ¿e nasz projekt 
spotka siê z du¿ym zainteresowaniem śl¹skiej publiczności, a 
dziêki wzorcowej wspó³pracy ze sponsorem, podobne inicja-

tywy stan¹ siê sta³ym punktem kulturalnym regionu – powie-

dzia³ Micha³ ¯ebrowski, producent sztuki.
Sale ekspozycyjne muzeum mieszcz¹ siê w dawnych piwni-
cach le¿akowych, czynnych jeszcze w latach 80. XX w. Ten 
najni¿szy poziom browaru w znacznej 
mierze wykuty jest w litej skale.

Szersza współpraca
Od pocz¹tku roku Euro RSCG Sen-

sors jest odpowiedzialna za komuni-
kacjê korporacyjn¹ firmy Kimberly-
Clark. Powierzenie agencji opieki nad 
dzia³aniami korporacyjnymi to efekt 
wygranego przetargu i udanej dotych-

czasowej wspó³pracy miêdzy firmami. 
Do zadañ agencji nale¿y prowadzenie 
biura prasowego Kimberly-Clark w 
Polsce.
Od lipca 2006 roku dzia³ konsumen-

cki agencji prowadzi dla klienta media 
relations wokó³ ogólnopolskiego pro-

gramu „Pomó¿my razem”. 

Rozwiązanie dla DrayTek’a
Tajwañski producent urz¹dzeñ sieciowych i innowator tech-

nologii VoIP - firma DrayTek rozpoczê³a wspó³pracê z agencj¹ 
PR Solutions. Agencja zosta³a wybrana w wyniku konkursu 
ofert. W ramach podpisanej umowy PR Solutions zapewni 
DrayTek kompleksow¹ obs³ugê w zakresie relacji z mediami 
oraz doradztwo przy tworzeniu i realizacji strategii komuni-
kacji. Umowa zosta³a podpisana na czas nieokreślony.

„Dobroczyńca roku 2006” na półmetku
Ju¿ 1 marca odbêdzie siê oficjalne og³oszenie pó³finalistów 
dziesi¹tej edycji konkursu „Dobroczyñca roku”, organizowa-

nego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce. Wspar-

cia w zakresie public relations udziela konkursowi agencja 
Network PR. O statuetkê „Dobroczyñcy roku” rywalizuj¹ 
firmy, które prowadz¹c dzia³alnośæ rynkow¹ jednocześnie 
wspieraj¹ organizacje pozarz¹dowe w rozwi¹zywaniu wa¿-

nych problemów spo³ecznych i anga¿uj¹ siê w dzia³ania na 
rzecz spo³eczności lokalnych.
Do tegorocznej edycji konkursu zg³oszonych zosta³o a¿ 271 
firm oraz fundacji za³o¿onych przez firmy, które w roku 

2006 anga¿owa³y siê w dzia³alnośæ o charakte-

rze spo³ecznym. Eksperci zewnêtrzni wybior¹ 
z tego grona pó³finalistów w dwóch katego-

riach: wspó³praca firmy z organizacja pozarz¹-

dow¹ (do tej kategorii organizacje pozarz¹dowe 
zg³osi³y 236 firm lub fundacji za³o¿onych przez 
firmy) oraz strategiczne programy spo³ecznego 
zaanga¿owania firmy (35 firm zg³osi³o siê w tej 
kategorii)
Uroczysta gala, podczas której laureaci otrzy-

maj¹ pami¹tkowe statuetki odbêdzie siê 21 maja 
br. Zwyciêzcy bêd¹ mogli pos³ugiwaæ siê logo-

typem konkursu oraz tytu³em „Dobroczyñca 
Roku 2006” w swoich dzia³aniach promocyjnych. 
Laureaci nie otrzymuj¹ nagród finansowych.
W ramach konkursu zostan¹ wydane: raport 
roczny „Dobroczyñca Roku 2006”, publikacja 
podsumowuj¹ca 10 lat rozwoju idei spo³ecznego 
zaanga¿owania przedsiêbiorców w Polsce.

Fot: ARF
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Dzia³aj¹ca w bran¿y turystycznej firma 
Amadeus nawi¹za³a wspó³pracê w 
zakresie PR z agencj¹ Sigma Inter-

national (Poland) Ltd. Dzia³ania 
Sigmy obejm¹ strategiczne doradztwo 
komunikacyjne, opracowywanie i roz-

powszechnianie informacji prasowych, 
zarz¹dzanie kontaktami medialnymi, 
organizowanie konferencji i spotkañ 
prasowych.

Firma Rowland Communications 

podpisa³a bezterminowy kontrakt na 
kompleksow¹ obs³ugê PR dla Secus 

Asset Management SA oraz Secus 

Sp. z o.o. W ramach umowy Rowland 

bêdzie prowadzi³ dzia³ania na rzecz 
Secus I FIZ, a tak¿e zajmie siê obs³ug¹ 
PR debiutów spó³ek wprowadzanych 
na GPW przez ten dom maklerski. 

Agencja Kolektyw bêdzie obs³ugiwaæ 
brand Durogesic, lek produkowany 
przez firmê farmaceutyczn¹ Janssen-
Cilag. Kampania obejmie dzia³ania ATL 
i BTL. 

4D Media Relations rozpoczyna 
pracê dla firmy ITL Polska. Do 
zadañ agencji nale¿eæ bêdzie m.in. 
pe³na obs³uga w zakresie komunikacji 
medialnej, koordynacja dzia³añ public 

relations oraz dbanie o wizerunek ITL 
Polska. 

Świe¿a Bazylia PR wygra³a przetarg 
na obs³ugê public relations firmy Zie-

lona Budka. Agencja bêdzie odpo-

wiedzialna za przygotowanie strategii i 
realizacjê dzia³añ public relations oraz 
dzia³añ zwi¹zanych z obchodami jubi-
leuszu 60-lecia firmy. Zajmie siê rów-

nie¿ organizacj¹ i obs³ug¹ wydarzeñ 
specjalnych.

EMC Corporation powierzy³ agen-

cji Sigma International (Poland) 

Ltd obs³ugê PR w Polsce. Dzia³ania 
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Sigmy obejm¹ strategiczne doradztwo 
komunikacyjne, opracowywanie i roz-

powszechnianie informacji prasowych, 
zarz¹dzanie kontaktami medialnymi, 
organizowanie konferencji i spotkañ 
prasowych, a tak¿e inne dzia³ania w 
zakresie komunikacji zewnêtrznej.

Agencja ITBC Communication 

bêdzie prowadziæ dzia³ania media rela-

tions kierowane do mediów bizneso-

wych dla firmy Targi Kielce. 

Agencja doradcza i wydawnicza Agape 

wprowadzi³a now¹ us³ugê – coaching. 
Us³uga polega na pisaniu oraz reda-

gowaniu tekstów przy wspó³pracy 
coacha z grup¹ osób, które chc¹ zdo-

byæ lub pog³êbiæ umiejêtnośæ pisania i 
redagowania tekstów. 

Firma farmaceutyczna Vipharm SA 

zdecydowa³a siê na modyfikacjê wize-

runku. Nowe has³o „Vipharm - z leka-

rzami dla pacjentów” nawi¹zuje do 

partnerskiej wspó³pracy firmy z leka-

rzami i pacjentami w walce z chorob¹ 
nowotworow¹.

Gdañski PEC uruchomi³ ca³oroczny 
„Program Ekspert”, który ma na celu 
budowanie pozytywnych relacji z 
odbiorcami ciep³a oraz promowanie 
pakietu us³ug serwisowych. Program 
ruszy³ w styczniu w lokalnej prasie.

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 
dba o PR
Agencja Martis Consulting podpisa³a umowê z Polskim Towa-

rzystwem Ubezpieczeñ na obs³ugê public relations w zakre-

sie relacji z mediami. Umowa jest wynikiem wygranego przez 
agencje przetargu. - Zadania przetargowe nie by³y proste 
– aby je rozwi¹zaæ, trzeba by³o wyjśæ poza schemat. Mamy 
now¹ agencjê, teraz oczekujemy ca³kiem nowych, ciekawych 
efektów - komentuje Violetta Groñska, dyrektor Biura Mar-

ketingu i rzecznik prasowy PTU.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. zaliczane jest do 
grona 10 najwiêkszych instytucji ubezpieczeniowych w Pol-
sce pod wzglêdem zebranej sk³adki ubezpieczeniowej, roz-

miarów dzia³alności, tempa rozwoju oraz ró¿norodności 
oferowanych produktów.

Bliżej Hilton Warsaw
Agencja PR Partner of Promotion wygra³a przetarg na 
obs³ugê hotelu Hilton Warsaw. Wspó³praca pomiêdzy fir-

mami obejmuje opracowanie strategii i planu komunikacji 
hotelu w Polsce oraz dzia³ania maj¹ce na celu wprowadze-

nie marki na nasz rynek. Jego otwarcie planowane jest w 
pierwszym pó³roczu tego roku.
Do zadañ agencji nale¿y opracowanie programu i strategii 
PR, którego celem bêdzie budowa pozytywnego wizerunku 
Hilton Warsaw. Prowadzone przez agencjê aktywności obej-
muj¹ tak¿e dzia³ania z zakresu media relations w zwi¹zku z 
otwarciem nowego hotelu i wprowadzeniem marki Hilton na 
polski rynek. – Wierzymy, ¿e zaprezentowana przez agen-

cjê propozycja dzia³añ pozwoli na wprowadzenie z sukcesem 
Hiltona na polski rynek – powiedzia³ Pawe³ Mirski, PR & Mar-

keting Executive w Hilton Warsaw. 
Kontrakt Partner of Promotion z Hilton Warsaw jest bez-

terminowy. Dotychczas Hilton nie wspó³pracowa³ w Polsce 
z ¿adn¹ agencj¹ PR.

Razem z Procter & Gamble
Po roku wspó³pracy Procter & Gamble przed³u¿y³o umowê 
z agencj¹ Świe¿a Bazylia PR na sta³¹ obs³ugê public relations 
czterech strategicznych marek z dzia³u Fabric&Home Care. 
S¹ nimi: Ariel, Vizir, Lenor i Bonux.
Agencja jest odpowiedzialna za realizacje strategii i dzia³añ 
public relations dla poszczególnych marek. Zajmie siê rów-

nie¿ organizacj¹ i obs³ug¹ wydarzeñ specjalnych.

Jubileuszowa strona Carrefour
Na 10-lecie dzia³alności Carrefour Polska ods³oni³a swoj¹ now¹ 
stronê internetow¹ www.carrefour.pl. Firma wykorzysta³a 
najnowsze trendy i wprowadzi³a szereg innowacji, np. dziêki 
wykorzystaniu technologii GoogleMaps internauta mo¿e nie 
tylko szybko sprawdziæ lokalizacjê wybranego sklepu, ale 
równie¿ dok³adnie obejrzeæ okolicê i wybraæ sposób dojazdu. 
Z ciekawych opcji warto odnotowaæ, ¿e serwis jest zintegro-

wany z bogatym serwisem CV-online, dziêki któremu mo¿na 
bezpośrednio z³o¿yæ aplikacje na oferty pracy oferowane 
przez sieæ Carrefour. Jednym s³owem nowa strona Carrefour 
wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów. Gratulacje!

Wizerunek Warszawy w rękach TBWA\PR
Agencja TBWA\PR i Fundacja Warsaw Destination Alliance 
podpisa³y roczny kontrakt na obs³ugê public relations. Zada-

niem TBWA\PR jest realizacja dzia³añ PR, wspieraj¹cych 
budowanie atrakcyjnego wizerunku Warszawy na świecie. W 
planach PR na 2007 rok priorytetowymi zadaniami agencji 
s¹: bie¿¹ca, kompleksowa komunikacja z przedstawicielami 
polskich oraz zagranicznych mediów, organizacja przyjaz-

dów do Warszawy zagranicznych dziennikarzy oraz uczy-

nienie ze strony internetowej Warsaw Destination Alliance 
ww.destinationwarsaw.com atrakcyjnego i przyjaznego dla 
zagranicznych internautów portalu Warszawy.
Do obowi¹zków TBWA\PR nale¿y te¿ bie¿¹ca wspó³praca 
i koordynacja komunikacji wewnêtrznej miêdzy cz³on-

kami Fundacji, pozyskiwanie partnerów oraz poszukiwanie 
nowych mo¿liwości promocji miasta i odbywaj¹cych siê w 
nim imprez kulturalnych, kongresów oraz wszelkiego rodzaju 
spotkañ biznesowych.
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PRzegląd sPRasowany
„Przygody £osia-Mucosia”, jak sama nazwa wskazuje, s¹ 
lektur¹ o wybitnym znaczeniu dla medycyny, a zw³aszcza 
dla polskich pediatrów. Tak przynajmniej wynika z t³uma-

czenia jednej z firm farmaceutycznych, która materia³y w 
formie kolorowanki promuj¹ce swój produkt rozes³a³a do 
gabinetów lekarskich. Poniewa¿ zgodnie z polskim prawem 
reklama produktu leczniczego do dzieci skierowana byæ nie 
mo¿e, firma wyda³a oświadczenie – „Ksi¹¿eczka „Przygody 
£osia-Mucosia” jest materia³em, który zosta³ stworzony z 
myśl¹ o lekarzach i by³ przez reprezentantów firmy kiero-

wany wy³¹cznie do lekarzy” - czytamy na stronie wiado-

mości.gazeta.pl (19.02.2007). Có¿, nie od dziś wiadomo, ¿e 
opis „Jestem Mucoś, ³oś nad ³osie, przeziêbieniu gram na 
nosie” jest opisem ciê¿kiej choroby... 
Nie od dziś wiadomo równie¿, ¿e g³ównym zadaniem pia-

rowców jest malowanie paznokci. Jak podaje „Puls Biznesu” 
(05.02.2007), „Minister Anna Kalata, op³acaj¹c us³ugi wiza-

¿ystki z bud¿etu resortu, t³umaczy³a opinii publicznej, ¿e 
to z dba³ości o wizerunek rz¹du, który reprezentuje”. A 
zadba³a porz¹dnie, bo a¿ za 11 tysiêcy z³. Przyk³ad dla 
pani minister przyszed³ wiêc prosto z góry. Sam premier 
postanowi³ pokazaæ, jak oszczêdnie (czytaj: bez pomocy 
wiza¿ystki, a nawet przy jej zupe³nym braku) trafiaæ na 
ok³adki pism. Id¹c byæ mo¿e za przyk³adem niedosz³ego 

prezydenta Bia³egostoku, przywdzia³ sweter.... i od razu 
trafi³ na ok³adkê Angory.
Nie tylko w Polsce trafiaj¹ siê istne pere³ki. Zupe³nym bra-

kiem dba³ości o wizerunek swojej klientki popisa³ siê ca³-
kiem niedawno menad¿er Britney Spears Larry Rudolph. 
Jeśli wierzyæ plotkom, t³umaczy³ zapalenie spojówek swojej 
klientki dośæ nietypowymi przyczynami. Jak czytamy na ser-

wisie o2.pl, Rudolph oświadczy³, ¿e powodem dolegliwości 
by³a mascara, któr¹ jego klientka wygrzeba³a ze śmietnika 
Paris Hilton. Rudolph mia³ dodaæ: „Okaza³o siê, niestety, 
¿e nie by³a to mascara, a maśæ na grzybicê stóp”.
Có¿, menad¿er piosenkarki nie czyta³ zapewne „Przy-

gód £osia-Mucosia”. Wiedzia³by wtedy, ¿e takie maści nie 
wywo³uj¹ zapalenia spojówek. Jedno trzeba mu jednak 
przyznaæ – dzia³a w myśl zasady „Niewa¿ne, jak o tobie 
pisz¹, byle pisali” - w myśl zasady, której nie zna jeszcze 
minister Antoni Macierewicz. Dwoi³ siê biedak i troi³, ¿eby 
raport z dzia³alności WSI ujrza³ świat³o dzienne. Zapo-

wiada³ skandale po wyjawieniu prawdy. A tu Teleexpress 
i Wiadomości kompletnie nie doceni³y jego starañ. Jak 
podaje „Gazeta Wyborcza” (19.02.2007), dzieñ po ujaw-

nieniu treści raportu dla TVP 1 wa¿niejsze by³y dalsze losy 
seksafery. Jednak nic straconego. Piarowca mo¿na wynaj¹æ 
nie do takich „sprawek”.

MT

Kartka z kalendarza: 
Ach, ci klienci
„Tyle siê nachodziliśmy, tyle 
nakombinowaliśmy, taki dobry 
by³ przecie¿ plan. A ten kilku-

stronicowy FAQ! Nie powsty-

dzi³aby siê go grupa najbardziej 
dociekliwych dziennikarzy z naj-
bardziej hmmm dociekliwych 
mediów w tym kraju! Przecie¿ 
nawet sprowadziliśmy ten świe-

c¹cy gad¿et, który wcześniej 
specjalnie upchniêty zosta³ na 
samym koñcu listy proponowa-

nych upominków dla dzienni-
karzy, ¿eby czasami nikt go nie 
wybra³. By³y takie bombowe 
press kity, ba, ju¿ same p³yty z 
materia³ami by³y świetne – takie 
ma³e i z fajnymi nadrukami, 
i d³ugopisy dowieźli w ostat-

niej chwili i w ogóle wszystko 
zagra³o poza... Jak oni mogli, jak 
mogli sami odpowiadaæ na pyta-

nia, snuæ plany, o których nic nie wiemy, a przede wszystkim - nie trzymaæ siê planu?” - zastanawia³ siê ostatnio w pry-

watnej rozmowie jeden z piarowców. Jego agencja pozyska³a świetny kontrakt, jednak samodzielnośæ szefostwa firmy 
spêdza³a mu sen z powiek. W sumie i tak źle, i tak niedobrze - mo¿na pomyśleæ, patrz¹c na rysunek Edwarda Lutczyna 
z kalendarza firmy Edelman Polska.
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