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10 najbardziej popularnych branż 10 najbardziej popularnych firm

Media dla branży bankowej Kontekst tematyczny dla branży bankowej

Prasówka

Media dla branży internetowej Kontekst tematyczny dla branży internetowej
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Media dla TVP Kontekst tematyczny dla TVP

Media dla PKO BP SA Kontekst tematyczny dla PKO BP SA 

Liczba publikacji w wykresach dotycz¹cych najbardziej popularnych bran¿ lub firm z regu³y ró¿ni siê od liczby publikacji na dany temat ogó³em. 
Wynika z wiêkszej liczby w¹tków, w których pojawia siê dana nazwa, poruszanych w jednym artykule.

Przedstawione statystyki opieraj¹ siê na danych pozyskanych w procesie monitoringu przeprowadzonego przez PRESS-SERVICE Monitoring 
Mediów Sp. z o.o. w oko³o 906 tytu³ach prasowych w okresie od 1 grudnia 2006 roku do 31 stycznia 2007 roku.

Raport partii politycznych w publikacjach 10-ciu najbardziej popularnych biznesmenów
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Internet niemal zrówna³ siê z bankowości¹, to jedna 
z wa¿niejszych zmian w naszym zestawieniu na prze-

³omie roku. Wzrost liczby publikacji widoczny by³ 
ju¿ od d³u¿szego czasu. Sukcesywne wspinanie siê 
internetu w kolejnych miesi¹cach wi¹¿e siê równie¿ z 
coraz silniejsz¹ pozycj¹ poszczególnych marek inter-

netowych. Przyk³adowo Onet.pl potrzebuje ju¿ tylko 
kilkudziesiêciu publikacji, by trafiæ do pierwszej dzie-

si¹tki. Mo¿e nast¹piæ to ju¿ w drugim kwartale 2007 
roku. Na zrównanie siê w liczbie publikacji ze stacjami 
telewizyjnymi przyjdzie mu jednak jeszcze poczekaæ. 
Stacje telewizyjne nadal maj¹ siln¹ pozycjê, czego 
przyk³adem jest wejście do pierwszej dziesi¹tki MTV. 
Pewnym zaskoczeniem mo¿e byæ równie¿ obecnośæ 
na wysokiej pozycji Polskich Kolei Pañstwowych. Jest 
to jednak wynik wielu dzia³añ podjêtych ostatnio 
przez PKP, a poza tym… by³o o czym pisaæ. Lista 
sta³a siê bardzo dynamiczna i gorszy pod wzglê-

dem publikacji dla analizowanego podmiotu miesi¹c 
powoduje szybkie zmiany w rankingu. Przekona³ siê 
o tym na przyk³ad Renault, który przy zwiêkszonej 
aktywności innych firm znalaz³ siê na pozycji poza 
pierwsz¹ dziesi¹tk¹. Liderem nadal pozostaje TVP, 

która wyprzedza PKO BP i TVN. Szczególnie bank 
PKO zanotowa³ znaczny skok w górê rankingu i 
awansowa³ z pozycji szóstej na trzeci¹. 
Nowości¹ w obecnym rankingu jest wykaz najpo-

pularniejszych osób. Przygotowaliśmy zestawienie 
osób, o których pisano najczêściej bez jakiegokolwiek 
dzielenia ich na grupy pod wzglêdem przynale¿ności 
biznesowej czy politycznej. Z bardzo du¿¹, ponad-

dwukrotn¹ przewag¹ nad kolejnym „rywalem” wygra³ 
Jan Pawe³ II. Wci¹¿ ¿ywy w świadomości rodaków 
Papie¿ nadal jest czêsto wymieniany przez media. 
Jak zapracowaæ sobie na wysok¹ pozycjê w rankingu 
osób? Kluczem jest sukces… lub pora¿ka. Beenhaker, 
Lozano, Kubica to wyraźne sukcesy sportowe i id¹ca 
za nimi popularnośæ medialna. Oczywiście druga 
strona medalu to popularnośæ o pod³o¿u negatyw-

nym. Na tym czynniku wysok¹ pozycjê zbudowali 
panowie Lipiec i Listkiewicz, których spór o przy-

sz³ośæ polskiego futbolu jest nieustannie komento-

wany przez media. Podobnie sytuacja prezentuje siê 
w rankingu biznesmenów. Na trzeciej pozycji znalaz³ 
siê przedsiêbiorca Henryk Stok³osa, dla którego zde-

cydowana wiêkszośæ doniesieñ medialnych to prze-

kazy negatywne. Liderem 
biznesmenów, jeśli cho-

dzi o liczbê publikacji, 
niezmiennie pozostaje 
Zygmunt Solorz-̄ ak. W 
tym zestawieniu na wysokiej drugiej pozycji znalaz³ 
siê Bill Gates. Pomimo ¿e powoli odchodzi od bezpo-

średniego zarz¹dzania firm¹ tak wielkie wydarzenie, 
jak promocja nowego systemu Windows Vista opiera 
siê w znacznym stopniu na jego osobie. Popularności 
w mediach przysparza mu równie¿ dzia³alnośæ chary-

tatywna, któr¹ Gates prowadzi na szerok¹ skalê.
Niewielkie zmiany nast¹pi³y w rankingu partii poli-
tycznych. Wzrost publikacji zauwa¿alny by³ g³ów-

nie w przypadku Samoobrony. Nie jest to jednak 
powód do radości dla cz³onków i sympatyków tej 
partii. Wzrost aktywności medialnej partia Andrzeja 
Leppera zawdziêcza przede wszystkim tzw. aferze 
rozporkowej, która na d³ugi czas zagości³a na ³amach 
prasy.
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Media dla Zygmunta Billa GatesaKontekst tematyczny dla Billa Gatesa

Media dla  Henryka StokłosyKontekst tematyczny dla  Henryka Stokłosy
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