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Wydarzenia Polska
Nowe www SCH Public Relations
Agencja SCHP Public Relations ma now¹ stronê interne-

tow¹ www.schpr.pl. Zmieniona zosta³a kolorystyka i wygl¹d 
witryny. Jak mówi Anna G³¹b z SCH PR: - Nowa szaro-zie-

lona kolorystyka jest spójna z logo agencji. Na stronie wpro-

wadzono mo¿liwośæ wyszukiwania wiadomości. U³atwia ona 
równie¿ pracê dziennikarzom. Po zalogowaniu mog¹ korzy-

staæ z biura prasowego, gdzie zamieszczane bêd¹ informacje 
prasowe dotycz¹ce agencji, jej klientów oraz materia³y dodat-
kowe, takie jak zdjêcia, filmy czy mp3. - Nasz stary portal 

nie by³ aktualizo-

wany, potrzebo-

wa³ odświe¿enia. 
Nowe www jest 
bardziej czytelne 
i nowoczesne 
– dodaje G³¹b. 
W zwi¹zku ze 
zmian¹ adresu 
domeny zmieni³y 
siê równie¿ e-
maile pracowni-
ków agencji.

MT

Statuetki DEMES rozdane!
Po raz trzeci przyznane zosta³y Nagrody Biznesu Sporto-

wego - Statuetki DEMES. 8 listopada w warszawskim Cen-

trum Olimpijskim przy udziale blisko 350 gości og³oszono 
tegorocznych laureatów presti¿owych wyró¿nieñ, wrêczo-

nych w 11 kategoriach. Gala by³a czêści¹ dwudniowej kon-

ferencji Dni Marketingu Sportowego, organizowanej ju¿ od 
4 lat przez Sport and Business Foundation.
Wśród nagrodzonych znaleźli siê: Robert Kubica (sportowy 
wizerunek), Kompania Piwowarska SA (sponsor sportu) i 
Maciej Kurzajewski (osobowośæ mediów). Tegoroczne Dni 
Marketingu Sportowego s¹ pierwszymi, które odby³y siê w 
Warszawie. Siedzib¹ poprzednich edycji imprezy by³ Poznañ. 
- Dziêki zmianie miasta, w którym odbywaj¹ siê Dni Mar-

ketingu Sportowego zainteresowanie konferencj¹ by³o o 
wiele wiêksze – ocenia Jaros³aw Semrau, wiceprezes ds. 
rozwoju Sport and Business Foundation. Podkreśla jednak, 
¿e s¹ ju¿ plany zorganizowania drugiej konferencji w³aśnie 
w Poznaniu. Pewne jest natomiast, ¿e sama gala wrêczenia 
statuetek DEMES na sta³e zagości w stolicy. - Dziêki nowej 
lokalizacji gali uda³o nam siê na ni¹ zaprosiæ wiele znakomi-
tości - komentuje Semrau. Wśród gości znaleźli siê miêdzy 
innymi: Ewa B³aszczyk, Jerzy Engel, Czes³aw Lang i Przemy-

s³aw Saleta.
MT

Medyczne Optimum
Z pocz¹tkiem grudnia 2006 agencja Optimum Public Rela-

tions rozpoczê³a wspó³pracê z firm¹ Wamed, producentem 
specjalistycznego sprzêtu medycznego i laboratoryjnego. 
Wspó³praca obejmuje dzia³ania z zakresu media relations 
oraz inne narzêdzia s³u¿¹ce przybli¿eniu oferty obecnym i 
potencjalnym klientom. Wśród nich mo¿na wymieniæ szpi-
tale i ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie i stomatologiczne, 
apteki, laboratoria, gabinety do rehabilitacji, gabinety i 
lecznice weterynaryjne. - Nasze dzia³ania bêd¹ siê kon-

centrowaæ na dotarciu do mediów z przekazem na temat 
doświadczeñ i kompetencji naszego klienta. Chcemy tak¿e 
inicjowaæ wspólnie z innymi podmiotami dzia³ania eduka-

cyjne na rzecz nowych trendów w laseroterapii, rehabilita-

cji i innych. Zarz¹dowi firmy doradzaæ bêdziemy w zakresie 
polityki informacyjnej i strategii wizerunkowej w mediach, 
w tym w internecie – wylicza Marek Massalski z Optimum 
Public Relations.
Koordynatorem dzia³añ ze strony agencji jest Dariusz 
D¹browski. Wamed jest pierwszym klientem Optimum Pub-

lis Relations z bran¿y medycznej. Agencja zosta³a wybrana w 
drodze negocjacji, a umowê podpisano bezterminowo.

KP

Tratwa meduzy

Dzia³ PR Communication Unlimi-
ted poprowadzi dzia³ania z zakresu 
media relations dla wystawy „Tra-

twa Meduzy”. Po raz pierwszy 
w Polsce prezentowana bêdzie 
twórczośæ kilkunastu wybitnych 
artystek izraelskich, które mimo 
uznania, jakim ciesz¹ siê na ca³ym 
świecie nigdy nie da³y siê poznaæ 
naszej publiczności. 
Communication Unlimited PR 
odpowiada za ca³ościow¹ obs³ugê 
medialn¹ wystawy. Do kompetencji 
agencji nale¿¹: promocja wydarze-

nia w mediach, przygotowywanie 
komunikatów prasowych, organi-
zacja dnia prasowego spotkañ z 
artystami oraz obs³uga medialna 
wernisa¿u. Agencja wspó³pracuje 
tak¿e przy pozyskiwaniu patrona-

tów medialnych. Za realizacjê pro-

jektu ze strony dzia³u PR Com-

munication Unlimited odpowiada 
Katarzyna Gospodarek. 

MT
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Naprawdę Cicha Noc
By³ papierowy ³añcuch choinkowy zro-

biony z ludzików trzymaj¹cych siê za 
r¹czki, by³a ¿arówka pisanka - symbol 
pomys³u, by³o Kolêduj¹ce Dyktando 
Rytmiczne, by³ dzieciêcy kalejdoskop 
z króliczkami, które... siê rozmna¿a³y, 
by³a te¿ sarenka wymagaj¹ca opieki i 
dokarmiania, która z wdziêczności w 
wigilijny wieczór przemówi³a ludzkim 
g³osem z ekranu komputera. W tym 
roku agencja reklamowa S4 wys³a³a do 
kilkuset adresatów pude³ka z napisem 
„prze¿yj naprawdê Cich¹ Noc” a w nich 
stopery do uszu i futerkow¹ wizytówkê. 
- Pomys³ów na nietypowe dzia³ania w 
agencji reklamowej nie powinno nigdy 
zabrakn¹æ - przed świêtami robimy 
w³asne, wewnêtrzne przetargi na naj-
ciekawsz¹ ideê. Staramy siê wymyśliæ 
coś, co mo¿e siê spodobaæ wszystkim, 

choæ nie wszyscy mieliby odwagê 
siê pod tym podpisaæ. My mamy. 
Pomys³ na tegorocznego zwyciêzcê, 
czyli „Prze¿yj naprawdê Cich¹ Noc” 
pochodzi od naszego copywritera 
Tomka Horbaczewskiego - opo-

wiada Norbert Wawro. Ostatnie 
lata pokazuj¹, ¿e nietypowe kartki 
spotykaj¹ siê z du¿ym zainteresowa-

niem i sympati¹ ze strony obdarowa-

nych. Dodatkowym plusem jest fakt, 
¿e pozostaj¹ w pamiêci przez d³ugi 
czas, co nie jest ³atwe w powodzi 
świ¹tecznych ¿yczeñ, które nap³y-

waj¹ w tym czasie do firm ka¿dego 
dnia. - Powiedzieæ coś wa¿nego w 
prosty sposób i tak, by inni to zapa-

miêtali to cel dobrej komunikacji - 
dodaje Wawro.

MT

Kultura niepopularna
Zaledwie co trzecie spośród 100 najwiêkszych przedsiê-

biorstw w Polsce wspiera wydarzenia kulturalne. Najwiêcej 
mecenasów jest wśród firm z sektora finansowego i bran¿y 
paliwowej, najmniej wśród przedsiêbiorstw zwi¹zanych 
z przemys³em ciê¿kim i wydobywczym - wynika z analizy 
przeprowadzonej przez firmê FineArt Communications. 
Patronem merytorycznym przedsiêwziêcia jest galeria sztuki 
nowoczesnej DESA Modern.
Najchêtniej wspieranymi przedsiêwziêciami s¹ te zwi¹zane 
z muzyk¹, zarówno powa¿n¹, jak i popularn¹ oraz jazzow¹. 
Wspó³praca polega g³ównie na finansowaniu koncertów, 
festiwali czy wydawanych p³yt. O wspieraniu tych obszarów 
kultury informuje po 18 proc. najwiêkszych firm w Polsce. 
- Wydarzenia muzyczne skupiaj¹ najwiêksz¹ publicznośæ, 
szczególnie te prezentuj¹ce muzykê masow¹. W ten sposób 
³atwiej dotrzeæ do potencjalnych odbiorców produktów czy 
us³ug - komentuje wyniki analizy Magdalena ¯uk, dyrektor 
zarz¹dzaj¹ca FineArt Communications.
Firmy wybieraj¹ zazwyczaj te wydarzenia, które s¹ zwi¹zane 
z ich dzia³alności¹, na przyk³ad Muzeum Kolejnictwa - Grupa 
PKP - konkurs na scenariusz miniserialu filmowego emito-

wanego w komórce, który jest organizowany z ³ódzk¹ Fil-
mówk¹ - PTK Centertel/Orange. ¯adna z firm nie podawa³a 
informacji o sponsorowaniu badañ naukowych poświêconych 
kulturze i sztuce.
Wspieranie kultury to domena firm warszawskich, stano-

wi¹ one prawie 40 proc. sponsorów. Drugi jest Kraków, 
w którym siedzibê ma czterech z trzydziestu dwóch mece-

nasów kultury, a trzeci Gdañsk z dwiema firmami. - Spon-

sorami s¹ na ogó³ firmy miêdzynarodowe lub z kapita³em 
zagranicznym. Przewa¿nie dzia³aj¹ one na rynku finansowym 
lub szeroko pojêtych us³ug, a te g³ównie maj¹ siedziby w 
Warszawie. Firmy z innych regionów, na ogó³ wydobywcze 
lub z bran¿y przemys³u ciê¿kiego, nie widz¹ te¿ potrzeby 

sponsorowania wydarzeñ kulturalnych skierowanych do 
masowej publiczności, bo ich odbiorcami s¹ g³ównie inne 
przedsiêbiorstwa. Ich zaanga¿owanie czêściej zwi¹zane jest 
ze wspieraniem inicjatyw lokalnych spo³eczności, w których 
funkcjonuj¹ - mówi ¯uk.
Jednym z celów sponsoringu jest kreowanie po¿¹danego 
wizerunku mecenasa kultury. Elementem tych dzia³añ jest z 
pewności¹ informowanie o tym, jakimi nagrodami za wspar-

cie przedsiêwziêæ kulturalnych mo¿e poszczyciæ siê sponsor. 
Z analizy wynika jednak, ¿e tylko dwanaście na trzydzieści 
dwie firmy wspieraj¹ce kulturê zamieści³o informacjê na 
temat uzyskanych wyró¿nieñ. A przecie¿ nie ma siê czego 
wstydziæ – nie od dziś przecie¿ wiadomo, ¿e kto siê sam nie 
pochwali, tego nikt nie pochwali.

MT

Obszary sponsoringu  Liczba firm

     (na 32 wspieraj¹ce kulturê)

Muzyka powa¿na, opera, 
filharmonia, koncerty  18    
Muzyka popularna i jazzowa, 
festiwale, koncerty, p³yty  18    
Galerie, muzea, wystawy 
malarstwa, sztuka wizualna  16    
Teatr, przedstawienia teatralne, 
festiwale teatralne  13    
Fotografika   8    
Film     7    
Ksi¹¿ki, wydawnictwa, publikacje 7    
Zabytki – restauracja, odbudowa 7    
M³ode talenty   7    
Badania naukowe zwi¹zane 
z kultur¹ i sztuk¹   0  
źród³o: FineArt Communications

Arch.
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IV PR Forum
Tym razem a¿ dwa dni, 21 i 22 listopada, praktycy i teore-

tycy PR dyskutowali w Warszawie o rozwoju bran¿y podczas 
IV Ogólnopolskiego Kongresu Ekspertów i Specjalistów Pub-

lic Relations - PR Forum. Udzia³ w imprezie wziê³o ³¹cznie 
ponad 150 osób, w tym specjaliści m.in. z Bia³orusi, Bu³ga-

rii, Czech, Litwy, £otwy i Stanów Zjednoczonych. Pierwszy 
dzieñ forum poświêcono dobrym praktykom w PR. Drugiego 
dnia dyskutowano o dzia³aniach public relations za granic¹ 

pod has³em „Public Relations - Świat, Polska, Europa”. Pod-

czas wieczornej gali wrêczono nagrody „Z³ote Spinacze” 
dla najlepszych projektów PR zg³oszonych w konkursie ju¿ 
czwarty raz z rzêdu.
Organizatorami PR Forum s¹ Zwi¹zek Firm Public Relations 
oraz Institute for International Research. Proponujemy, by w 
kolejnym roku pomyśleli o obni¿eniu ceny imprezy, a pewnie 
znajdzie siê jeszcze wiêcej chêtnych!

KP

Nie wszystko złoto, co się świeci?
Ju¿ po raz czwarty rozdano statuetki Z³otych Spinaczy. 
Konkurs mia³ na celu wy³onienie najlepszych projektów 
PR w poszczególnych kategoriach. W tym roku statuetki 
przyznawane by³y w dziedzinach: PR korporacyjny, PR pro-

duktu, kampania edukacyjna, Public Affairs & Lobbing, kam-

pania spo³eczna, komunikacja wewnêtrzna, event i CSR. Z 
powodu braku zg³oszeñ nie przyznano nagrody w kategorii 
komunikacja antykryzysowa i kryzysowa. Zwyciêzcy zostali 
wy³onieni spośród 61 zg³oszonych projektów.
Najwiêkszym wygranym tegorocznej edycji konkursu zosta³a 
agencja Twenty Four Seven PR, która otrzyma³a dwa Spi-
nacze: za kampaniê spo³eczn¹ „Nie nowotworom u dzieci!” 
oraz wewnêtrzn¹ „Usuwamy niebezpieczniki!”, zrealizowan¹ 
dla Alcelor Huty Warszawa.
Tradycj¹ sta³y siê ju¿, niestety, kontrowersje wokó³ wyników 
konkursu. Po³owa zwyciêzców Z³otych Spinaczy to agencje 
nale¿¹ce do Zwi¹zku Firm Public Relations. Zarzut jest wiêc 
oczywisty: konkurs staje siê polem wymiany pochwa³ miê-

dzy jego cz³onkami. Im czêstsze s¹ te g³osy, tym blask Z³o-

tych Spinaczy coraz bardziej blednie. Ale przecie¿ od czego 
mamy PR?

AŁ, KP

Nowe logo Eski
6 grudnia Radio Eska rozpoczê³o proces wprowadzania 
nowego logotypu i zmian systemu identyfikacji wizualnej. Za 
realizacjê projektu logo odpowiedzialna by³a agencja IQ Mar-

keting. – Odzwierciedla ono m³odośæ i dynamizm naszego 
radia. Wprowa-

dzenie nowego 
logo rozpoczyna 
proces wzmac-

niania wizerunku 
Radia ESKA jako 
stacji nowoczes-

nej, dynamicz-

nej i kreuj¹cej 
trendy wśród s³uchaczy – powiedzia³ Leszek Kozio³, prezes 
Radia Eska SA. 
Premierowy pokaz nowego logo odby³ siê 5 grudnia na 
imprezie „New Look party 2006” w Fabryce Trzciny w War-

szawie. Wśród; gości z bran¿y muzycznej pojawi³y siê takie 
s³awy, jak Ania D¹browska, Ewelina Flinta czy Mandaryna.

MT
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CD zamiast podwyżki?
Okazuje siê, ¿e nawet prezent świ¹teczny, który nigdy nie 
powsta³ mo¿e wywo³aæ burzê. Przekona³ siê o tym szwedzki 
koncern Vattenfall. Na pocz¹tku grudnia w „Dzienniku 
Zachodnim” pojawi³a siê informacja, ¿e jeden z najwiêkszych 
dostawców energii w Polsce obdarowa³ swoich pracowni-
ków p³ytami CD z piosenk¹ „Good Heat, Good Electricity”. 
Prezent podobno mia³ siê nie spodobaæ obdarowanym. 
- Zamiast piosenki wolelibyśmy podwy¿ki – to tylko jeden 
z komentarzy, jakie poda³ dziennikarz w swoim tekście. 
Informacjê o problemie bardzo szybko podchwyci³y inne 
media, nazywaj¹c piosenkê hymnem Vattenfall. Wiadomośæ 
na ten temat pojawi³a siê miêdzy innymi na stronach „Pulsu 
Biznesu” i radia Express oraz portalach Interia i Nasze Mia-

sto. Jednak, jak komentuje rzecznik koncernu £ukasz Zim-

noch, „ca³a sytuacja zosta³a przerysowana przez dziennika-

rzy gazety. Piosenka powsta³a za granic¹ nie jako hymn, ale 
pewna forma po¿egnalnego ¿artu naszych sta¿ystów, którzy 
nakrêcili do niej amatorski teledysk. Jako ciekawostkê umieś-

ciliśmy j¹ w polskim internecie”. Dementuje on natomiast 
doniesienia medialne jakoby p³yt¹ z utworem byli obdaro-

wywani pracownicy. - Wydanie takiej p³yty wi¹za³oby siê z 
du¿ymi kosztami – dodaje Zimnoch.
Okazuje siê natomiast, ¿e pojawienie siê piosenki w sieci 
faktycznie nie spodoba³o siê kilku pracownikom. - Nie ma 
takiego przedsiêwziêcia, które budzi³oby tylko entuzjazm. 
Zawsze znajd¹ siê tacy, którzy uwa¿aj¹, ¿e ich zarobki s¹ 
zbyt niskie – ucina rzecznik. Pracownicy nie narzekali jed-

nak tyko na zarobki. „Od kierownictwa do prezesa nie ma 
u nas niezadowolonych. A my, zwyczajni pracownicy, nie 
mamy na stacjach nawet toalet. Musimy jeździæ po stacjach 
benzynowych” - to tylko jedna z wypowiedzi, jakiej udzieli³ 
„Dziennikowi Zachodniemu” pracownik Vattenfall. - Firma 
jest otwarta na krytykê i z pewności¹ weźmie pod uwagê 
zdanie pracowników. Trudno natomiast umieściæ na ka¿dej 
stacji transformacji pe³ny wêze³ sanitarny, wi¹za³oby siê to 
z du¿ymi kosztami – ripostuje Zimnoch. Czy firma, mimo 
zaistnia³ej sytuacji, zamierza obdarowaæ swoich pracow-

ników prezentami na świêta? - Jak co roku, nasza za³oga 
otrzyma upominkowe bony. Podzielimy siê równie¿ op³at-

kiem – zapewnia Zimnoch.
I oby tym razem prezenty nie okaza³y siê prawdziw¹ bomb¹ 
choinkow¹. 

MT

Hymn Vattenfall 

Europejskie źród³o energii
Jesteśmy Vattenfall
Jesteśmy z tego dumni
¯e jesteśmy wiod¹c¹ firm¹
Si³¹ dla spo³eczeñstwa

Refren: Dobre ciep³o, dobra elektrycznośæ (kilka razy)
Czerpiemy energiê z wody, z wiatru, z biopaliw
Poszukujemy technologii
To nasz udzia³, to nasz wk³ad
Refren: Dobre ciep³o, dobra elektrycznośæ (kilka razy)

Źród³o: Za „Dziennikiem Zachodnim”, z angielskiego przet³umaczy³a 

Dominika Pieczka

Odwiedź Wielką Brytanię
VisitBritain, organizacja promuj¹ca Wielk¹ Brytaniê na świe-

cie, nawi¹za³a zaplanowan¹ na rok wspó³pracê z agencj¹ 
Sigma International (Poland) Ltd. Wybór nast¹pi³ w drodze 
miêdzynarodowego przetargu, do którego w ka¿dym kraju 
zaproszono kilka agencji.

Dzia³ania Sigmy obejmuj¹ 
doradztwo komunikacyjne 
i zarz¹dzanie relacjami 
medialnymi. Poza tym tak¿e 
dzia³ania operacyjne: opra-

cowanie i rozpowszechnie-

nie materia³ów informacyj-
nych, opracowanie biuletynu 
oraz organizowanie spot-

kañ i wyjazdów prasowych. 
Chcemy promowaæ Wielk¹ 
Brytaniê zarówno jako kraj 
atrakcyjny dla turystów, jak 

i doskona³e miejsce do organizowania ró¿nego rodzaju kon-

ferencji – zapowiedzia³ Ryszard Solski, dyrektor generalny 
agencji.
Do projektu przyst¹pili te¿ Ewing PR i Premier Communica-

tion, partnerzy Sigmy z Czech i Wêgier.
MT

Grecki plan Cumulusa
Lubelska agencja Cumulus na miejsce swoich warsztatów 
strategicznych wybra³a Ateny. - Lokalizacja wyjazdu by³a 
nieprzypadkowa. Po pierwsze, magia kolebki filozofii i ery-

styki pomaga³a w kreacji nowych pomys³ów. Po drugie, na 
prze³omie października i listopada jest tam jeszcze ca³kiem 
gor¹co – mówi Jan Matysik, szef agencji.
Cztery dni warsztatowe up³ynê³y przede wszystkim pod 
k¹tem analizy portfela klientów agencji. Cumulus zapowiada 
w przysz³ym roku dynamiczny rozwój, g³ównie dziêki pozy-

skaniu nowych klientów ogólnopolskich.
MT
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PRzegląd sPRasowany
„Jeszcze jedno pytanie. Ale nie od tej ma³py w czerwo-

nym” - tak¹ reakcjê prezydenta Kaczyñskiego na pytanie 
ministra Andrzeja Krawczyka, kiedy skoñczyæ spotkanie 
z dziennikarzami przytoczono na ³amach „Dziennika” 
(15 grudnia 2006). Poniewa¿ Krawczyk odpowiedzi nie 
dos³ysza³, prezydent powtórzy³ g³ośniej „Nie od tej w 
czerwonym”. Có¿, budowanie pozytywnych relacji z 
mediami to trudna sztuka i nie wszystkim wychodzi. 
Ma³pa w czerwonym, czyli dziennikarka TVN 24 Inga 
Rosiñska pytania nie zada³a. Mówiæ za to zacz¹³ Kaczyñ-

ski. W swojej obronie stwierdzi³, ¿e „w prywatnych roz-

mowach ró¿nie nazywa dziennikarzy i innych ludzi”. Jak 
mówi¹, milczenie jest z³otem...
Na wagê z³ota jest te¿ od jakiegoś czasu równie¿ profil 
brata prezydenta – Jaros³awa. Jak poinformowa³ „Dzien-

nik” (3 listopada 2006), nie mo¿na ju¿ fotografowaæ pre-

miera w tym ujêciu. „Bardzo zdziwili siê fotoreporte-

rzy, którzy poszli do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
na konferencjê premiera dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa w 
szko³ach. Tu¿ przed spotkaniem pracownik biura praso-

wego rz¹du poinformowa³, ¿e nie mog¹ robiæ zdjêæ Jaro-

s³awowi Kaczyñskiemu z profilu” - informuje „Dziennik”. 
Decyzja wywo³a³a jednak skutek przeciwny. Dzieñ po jej 
og³oszeniu w wielu mediach opublikowane zosta³y zaka-

zane fotografie. Jak wiadomo, owoc zakazany smakuje 
najlepiej, zw³aszcza z profilu.

MT

Kartka z kalendarza
Praca piarowca zdaje siê mieæ 
jedn¹ ma³¹ wadê, która mo¿e 
umkn¹æ w zachwycie nad mo¿-

liwościami, jakie daje komuni-
kowanie.  Byæ mo¿e nie powin-

niśmy mówiæ tego tak otwarcie 
i bez najmniejszej nawet ¿enady, 
choæ jednak ze smutkiem w g³o-

sie, którego echo odbija siê w 
ka¿dym zajêtym do późnych 
godzin przez piarowców biurze; 
s³ychaæ go te¿ wraz z telefo-

nem dzwoni¹cym do rzecznika 
wczesnym rankiem w niedzielê 
oraz podczas miarowego stuka-

nia w klawiaturê dzieñ po dniu, 
noc po nocy, dzieñ po dniu, noc 
po nocy. Otó¿ praca piarowca 
nie ma koñca.
Niech dowodem na to bêdzie 
ilustracja z kalendarza firmy 
Edelman Polska z rysunkami 
Edwarda Lutczyna. A teraz 
wracamy do pracy!

Blogi – świat bez reguł?
Ponad 100 osób, w tym wielu znanych blogerów, spotka³o siê 
na warsztatach „Rewolucja w komunikacji”, które odby³y siê w 
siedzibie Agory w Warszawie 30 listopada. Celem spotkania by³o 
odkrycie prawdy o blogach. Dlaczego warto prowadziæ dziennik 
internetowy? Jak robiæ to w³aściwie? Jak pisaæ? O jakiej porze 
wrzucaæ kolejne posty? Co pisaæ i dla kogo?
Kilkugodzinna dyskusja, kilka case’ów i prezentacji doprowadzi³y 
do jednego wniosku: na ¿adne z powy¿szych pytañ nie mo¿na 
znaleźæ jednej w³aściwej odpowiedzi. Na blogi nie ma recepty 
ani sposobu. Chocia¿ nie, okaza³o siê, ¿e jest jeden - ka¿dy z 
dzienników powinien odzwierciedlaæ osobê, która go tworzy. 
Tak¹ tendencjê doskonale potwierdzili licznie zgromadzeni blo-

gerzy, jak „ma³y r” (ciezkiedni.blox.pl), Piotr Czerski (czerski.art.
pl), „socjopatyczna malkontentka” czy choæby tebe (tebe.blox.
pl) i netto.
Popo³udniowa czêśæ spotkania dotyczy³a ju¿ konkretnych przy-

k³adów wykorzystania si³y wolnego s³owa, jak¹ daj¹ blogi w mar-

ketingu i PR. Wielu blogerów by³o zdania, ¿e tzw. pchanie na si³ê 
ukrytego przekazu oraz op³acanie blogów zniszczy je. Sceptyków 
nie przekona³y przedstawione przez Micha³a Wolniaka (Heureka) 
i Tomasza Karwatkê (Janmedia) przyk³ady zastosowania blogów 
w komunikacji firma – produkt - klient. Co jednak wa¿ne, nie 
zabrak³o gor¹cych dyskusji i ogólnego przekonania, ¿e blogi s¹ 
si³¹, której specjaliści od wizerunku nie powinni lekcewa¿yæ.
Organizatorami spotkania by³y portal Gazeta.pl oraz Fundacja 
InternetPR. Obecnie planowane jest ju¿ nastêpne spotkanie. 
Wiêcej szczegó³ów na internetpr.blox.pl.
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