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Jak osiągnąć sukces w USA?
Nikomu nieznany hokeista NHL dziêki kreatywnym dzia³a-

niom wizerunkowym w internecie sta³ siê w ci¹gu jednego 

miesi¹ca najpopularniejszym graczem zawodowej ligi hokeja 

w USA. Niewiele brakowa³o, by Rory Fitzpatrick, obecnie 

gracz Vancouver Canucks, wyst¹pi³ w Meczu Gwiazd. Jego 

uczestników wybieraj¹ bezpośrednio kibice, g³osuj¹c na nich 

na stronie www ligi. Wyjściowe zespo³y obu dru¿yn (Wschód 

i Zachód) tworzy 5 hokeistów z 

pola i jeden bramkarz, którzy 

uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów. 

Fitzpatrick zgromadzi³ wpraw-

dzie o 25 tys. g³osów kibiców za 

ma³o, ale i tak zdoby³ ich ponad 

pó³ miliona!

Wszystko dziêki jednemu z fanów 

zawodnika, który za³o¿y³ stronê 

internetow¹ voteforrory.com i 

rozpocz¹³ w³asn¹ kampaniê na rzecz hokeisty. Zamieści³ 

tak¿e kolekcjê świetnych filmików na YouTube.com (serwi-

sie, który odwiedza 100 mln osób dziennie), ukazuj¹cych 

zawodnika jako prawdziwego bohatera. Inne reklamowa³y 

stronê akcji. Dodatkowo profil Rory’ego zosta³ dodany na 

tak popularnych serwisach www, jak Facebook (serwis, 

gdzie u¿ytkownicy wymieniaj¹ swoje zdjêcia) czy MySpace.

com (oferuje m.in. blogi, konta e-mailowe oraz mo¿liwośæ 

tworzenia w³asnych galerii zdjêæ). Internauci mogli w³¹czyæ 

siê w dzia³ania promocyjne, zamieszczaj¹c na swoich stronach 

pobrane z votforrory.com banery i zdjêcia. Oczywiście znala-

z³a siê tam tak¿e bardzo szczegó³owa instrukcja, jak g³osowaæ 

na Rory’ego. Oto jak buduje siê wizerunek w internecie.

Second Life - twoje pierwsze (?) życie
Ostatnio coraz czêściej mo¿na us³yszeæ o grze online „Second 

Life”, która imituje normalne ¿ycie. W „Second Life” mo¿esz 

kupiæ wirtualn¹ dzia³kê, zbudowaæ wirtualny dom i znaleźæ 

wirtualn¹ pracê. Bawi siê w to ju¿ 2,5 mln ludzi. W sztucz-

nym świecie wydaj¹ codziennie 350 tys. prawdziwych dola-

rów. Coraz czêściej wirtualny świat zauwa¿aj¹ te¿ „praw-

dziwe” firmy i organizacje. Jest to bowiem świetna okazja 

do kreowania w³asnego wizerunku jako nowoczesnej firmy. 

Swoje biuro w SL ma Reuters, który codziennie wydaje tam 

serwis prasowy, swój oddzia³ online za³o¿y³ te¿ Edelman PR, 

nied³ugo po nim zrobi³a to tak¿e szwedzka ambasada. Do 

wirtualnej rzeczywistości ruszaj¹ równie¿ politycy. Francu-

ska partia prawicowa w koñcu stycznia 2007 roku otworzy³a 

w SL swoje biuro i zapowiedzia³a prowadzenie kampanii 

wyborczej. O wszystkich tych wydarzeniach mo¿na dowie-

dzieæ siê tak¿e z SLO TV - telewizyjnych wiadomości nada-

wanych przez blog Second Life Observer (slobserver.com).

Wpadka Sony z PSP
Jakie jest najpopularniejsze narzêdzie komunikacji interneto-

wej z u¿ytkownikiem wed³ug amerykañskich agencji? Blogi! 

Nic wiêc dziwnego, ¿e coraz wiêcej firm stawia na tworzenie 

blogów korporacyjnych i produktowych. Wraz z czêstszym 

ich u¿yciem jako platformy promocyj-

nej znacznie zwiêkszy³a siê liczba blo-

gowych wpadek, tzw. flogów (patrz 

przyk³ad blogu Wal-Mart-u, opisywa-

nego na ³amach poprzedniego numeru 

„Piar.pl”). Tym razem jednak nie popi-

sa³o siê Sony podczas kampanii pro-

mocyjnej swojej przenośnej konsoli do 

gier Sony Portable.

Pod koniec listopada 2006 roku dwóch 

amatorów hip-hopu uruchomi³o bloga 

alliwantforxmasisapsp.com. Jeden z 

blogerów rzekomo posiada³ konsolê 

PSP, w przeciwieñstwie do drugiego, który jednak bardzo 

chcia³ otrzymaæ j¹ jako prezent na Bo¿e Narodzenie. 

Na swoim blogu hiphopowcy opisywali sposoby, jakimi daj¹ do 

zrozumienia rodzicom, co najlepiej kupiæ synowi jako gwiazd-

kowy prezent. Pojawi³ siê tam miêdzy innymi film, w którym 

ich kuzyn rymuje o idealnym prezencie. Dostêpne by³y równie¿ 

wirtualne kartki pocztowe z wizerunkiem konsoli. Internauci 

szybko zwietrzyli jednak podstêp i odkryli, ¿e domena z nazw¹ 

bloga zarejestrowana zosta³a przez agencjê reklamow¹ Zapa-

toni. Blogerzy z kolei okazali siê postaciami fikcyjnymi. Niemal 

natychmiast blogi i fora zape³ni³y siê negatywnymi komenta-

rzami na temat firmy Sony. Dodatkowo atmosferê podjudzali 

producenci innych konsol. Internauci zaczêli nawet tworzyæ 

filmiki opisuj¹ce podstêp Sony, a nastêpnie umieszczali je na 

YouTube (obejrza³o je do tej pory kilka milionów osób).

Ciekawe, kiedy w Polsce dorobimy siê pierwszego floga? Do 

tej producenci w naszym kraju jawnie u¿ywaj¹ blogów produk-

towych. Jednak blogerzy coraz czêściej informuj¹ o propozy-

cjach gratyfikacji w zamian za pochlebne pisanie o produkcie. 

Czy¿by by³a to tylko kwestia czasu?

Najbardziej wpływowym…
…blogiem na świecie wed³ug wielu specjalistów jest „Daily Kos”, 

który ma średnio po 500 tysiêcy czytelników dziennie. Jego 

autorem jest Markos Moulitsas. Swój blog za³o¿y³, gdy mia³ 

34 lata, chcia³ w nim wyra¿aæ swoj¹ wściek³ośæ na prezydenta 

Busha. Blogowi nada³ nazwê Kos – swój pseudonim z wojska. 

Markos jako jeden z pierwszych zacz¹³ zarabiaæ na swoim blogu. 

Sta³o siê tak dziêki reklamie. W 2005 roku osi¹gn¹³ zysk rzêdu 

80 tysiêcy dolarów, a „Dail Kos” jest określany jako najbardziej 

opiniotwórcze medium w amerykañskiej polityce.

W dziale „Wydarzenia online” bêdziemy regularnie pisaæ o najciekawszych 
internetowych narzêdziach wspomagaj¹cych pracê piarowca, o wydarzeniach 
wirtualnego PR, a tak¿e o ciekawych case’ach buduj¹cych prawdziwy 
wizerunek w nieprawdziwym świecie.
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Stare media w nowy 
sposób…
… a mo¿e nowe media w stary sposób? 

Konsensus na miêdzy innymi takie 

pytanie starali siê uzyskaæ uczestnicy 

II seminarium „Rewolucja w Komuni-

kacji”, organizowanego przez Fundacjê 

InternetPR i portal Gazeta.pl. Mimo 

¿e dla przes¹dnych data spotkania 

mog³a wydawaæ siê nieco pechowa 

(13 lutego), nikt nie narzeka³, opusz-

czaj¹c po ca³ym dniu prelekcji salê 

przy ulicy Czerskiej 10. 

Media ewoluuj¹ coraz szybciej i nie s¹ 

ju¿ tak „ekskluzywne”, jak jeszcze 10-

20 lat temu - podsumowywa³ Domi-

nik Kaznowski z portalu Gazeta.pl w 

swojej prezentacji trendów w rozwoju 

mediów. Dziêki rozwojowi internetu 

oraz takich inicjatyw, jak dziennikar-

stwo obywatelskie czy narzêdzi, jak 

blogi, dziś nadawc¹ komunikatu mo¿e 

byæ ka¿dy, nawet jego… odbiorca. Czy 

wiêc przysz³ośæ mediów jawi siê jako 

wielki szum komunikacyjny? Nawet 

gdyby tak siê mia³o staæ, podczas 

nastêpnej prelekcji Tomasz Karwatka 

(Janmedia) pokaza³, jak radziæ sobie 

z nat³okiem informacji za pomoc¹ 

kana³ów RSS, czyli jak u¿ytkownicy 

zaczêli wybieraæ z oceanu informa-

cji wy³¹cznie te, które ich interesuj¹. 

Pierwsza czêśæ spotkania zakoñczy³a 

siê projekcj¹ filmu EPIC 2015, który 

roztacza dośæ „czarn¹ wizjê” przy-

sz³ości mediów zdominowanych przez 

newsy tworzone przez roboty (pole-

cam zerkn¹æ na stronê www.albinob-

lacksheep.com/flash/epic).

Druga czêśæ obfitowa³a w praktyczne 

case’y. Micha³ Wolniak (Heureka) 

pokaza³, jak coraz czêściej rekla-

modawca ewoluuje w nadawcê tre-

ści, a Sebastian £uczak dowodzi³, ¿e 

nowe media wcale nie musz¹ ozna-

czaæ nowych zasad media relations. 

Przyk³ad z ¿ycia wziêty, ³¹cz¹cy dwie 

poprzednie prezentacje przedstawi³ 

sam autor tekstu, omawiaj¹c rozwój 

serwisu motoryzacyjnego Akumula-

tor.pl, który zosta³ stworzony przez 

Centra SA jako kana³ komunikacji 

B2C.

Kolejne seminarium ju¿ wkrótce – szu-

kaj szczegó³ów na internetpr.blox.pl.

Zebrał Dominik Wartecki
blog: www.pronline.com.pl


